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SUMMARY
Moldova declared itself an independent state with the same bounda-
ries as the Moldavian Soviet Socialist Republic in 1991 as part of the 
dissolution of the Soviet Union. On July 29, 1994, the new constitution 
of Moldova was adopted.  The Republic of Moldova pledges to respect 
the Charter of the United Nations and the treaties to which she is a 
party, to observe in her relations with other states the unanimously 
recognized principles and norms of international law.  The State re-
cognizes and guarantees all its citizens the right to preserve, develop 
and express their ethnic, cultural, linguistic and religious identity.

Începând cu luna aprilie 1990, perioadă în care a început să funcţione-
ze primul parlament ales în mod democratic, în baza pluralismului politic, 
nu se putea vorbi de ieşirea R.S.S. Moldoveneşti din componenţa U.R.S.S., 
deşi Constituţia U.R.S.S. (art. 72) şi Constituţia R.S.S.M. (art. 69) prevedeau 
dreptul de părăsire liberă a Uniunii. Acest drept  însă era un drept declarativ, 
nefiind determinat mecanismul care să prevadă procesul autodeterminării.

Oricum, colosul numit U.R.S.S., se afla deja în perioada respectivă în sta-
re de demolare, din 1985 pornindu-se unele procese ireversibile de prăbuşire.

Procesul autodeterminării Republicii Moldova a început odată cu adopta-
rea de către Sovietul Suprem al R.S.S.M. de legislatura a XI-a, la 31 august 
1989, a Legii cu privire la statutul limbii de stat. Ne-a făcut să credem astfel 
formularea din preambulul art. 1: „În scopul lichidării deformărilor surveni-
te în construcţia lingvistică din R.S.S. Moldovenească, al luării sub protecţia 
statului a limbii moldoveneşti – una din premisele existenţei naţiunii mol-
doveneşti în cadrul formaţiei sale naţional-statale suverane, al asigurării 
funcţionării ei în toate sferele pe teritoriul  R.S.S.M.”1 (subl. noastră.) Nu 

1  Actele legislative ale R.S.S. Moldoveneşti, „Cu privire la decretarea limbii moldoveneşti 
limbă de stat şi revenirea ei la grafie latină,” Chişinău: „Cartea Moldovenească,” 1990.



26 DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI

vom intra în polemică privind termenul de „naţiune moldovenească,” care, 
bineînţeles, nu există, deoarece poporul moldovenesc face parte din comuni-
tatea istorică română. Remarcam doar faptul că pentru perioada august 1989, 
formula existenţei naţiunii moldoveneşti în cadrul formaţiei sale naţional-
statale suverane a fost de o importanţă crucială, revoluţionară am zice, deoa-
rece, credem, că nici experţii-ideologi ai P.C. al Moldovei nu şi-au dat seama 
că s-a bătut primul cui al viitoarei statalităţi suverane şi independente.

Analizând activitatea Sovietului  Suprem al R.S.S.M. de legislatura a XII-
a, vom observa că, începând cu aprilie 1990, s-a mers pas cu pas spre decla-
rarea independenţei la 27 august 1991.

Primul act al Legislativului care demonstrează continuarea procesului de 
autodeterminare serveşte Legea nr. 10-XII din 10 mai 1990 cu privire la  
introducerea unor modificări în art. 6, 7 şi 49 din Constituţia (Legea funda-
mentală) a R.S.S. Moldoveneşti,2 prin care a fost anulat art. 6 care stabilea că 
forţa conducătoare şi îndrumătoare a societăţii sovietice, nucleul sistemului 
ei politic, organizaţiilor de stat şi obşteşti este Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice şi înlocuit cu reglementarea: „Partidele politice, alte organizaţii 
obşteşti şi mişcări de masă participă la elaborarea politicii republicii, la 
conducerea treburilor de stat şi obşteşti prin reprezentanţii lor, aleşi în so-
vietele de deputaţi ai poporului, precum şi sub alte forme.” Prin art. 6 şi art. 
7 care fixau activitatea tuturor partidelor politice în cadrul Constituţiei, fără 
dreptul de a uzurpa puterea, precum şi art. 49 care garanta cetăţenilor dreptul 
de asociere liberă în partide politice, s-a introdus pluralismul politic şi pluri-
partidismul – elemente inerente ale unui stat democrat.

La 27 aprilie 1990, prin Legea nr. 5-XII, a fost adoptat un nou Drapel de 
Stat,3 tricolorul – albastru (azuriu), galben, roşu ca simbol oficial al suve-
ranităţii, simbolizând trecutul, prezentul şi viitorul statului moldovenesc şi 
tradiţia istorică.

Cu toate că Republica Moldova nu dobândise încă independenţa şi nu 
avea calitatea de subiect al raporturilor de drept internaţional, la 31 mai 1990 
prin Hotărârea nr. 63-XII, Parlamentul recunoaşte necondiţionat indepen-

2  Legi, hotărâri şi alte acte, adoptate la sesiunea întâi a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti 
de legislatura a dousprezecea.Ediţie a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, Chişinău, 
1990.
3  Ibidem.
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denţa Republicii Lituania, declarată la 11 martie 1990, şi confirmă dorinţa 
R.S.S. Moldoveneşti de a stabili relaţii diplomatice cu Lituania.4 

În sfârşit, la 23 iunie 1990, Parlamentul adoptă Declaraţia suveranităţii 
R.S.S. Moldova,5 document de o importanţă istorică, cu putere constituţio-
nală, stabilind baza viitoarei statalităţi suverane şi independente a Republicii 
Moldova.

Vom menţiona că la data adoptării Declaraţiei era în vigoare Constituţia 
R.S.S. Moldova din 15.04.1978, art. 68 al căreia declara R.S.S.M. stat sovie-
tic, socialist şi suveran. Constituţia  însă legifera R.S.S. Moldova parte inte-
grantă a U.R.S.S. deci cu o suveranitate limitată. Declaraţia din 23.06.1990, 
deşi R.S.S.M. nominal se mai afla în componenţa U.R.S.S., nu mai făcea 
referinţă la  Uniune, fixând faptul că R.S.S. Moldova este un stat suveran, iar 
izvorul şi purtătorul suveranităţii este numai poporul care îşi exercită suvera-
nitatea prin organele sale reprezentative. 

R.S.S. Moldova a fost declarată stat unitar şi indivizibil, frontierile căruia 
pot fi schimbate numai pe baza acordurilor reciproce dintre R.S.S.M. şi alte 
state suverane. Pământul, subsolul, apele, pădurile şi alte resurse naturale, 
precum şi întregul potenţial economic, financiar, tehnico-ştiinţific, valorile 
patrimoniului naţional au fost declarate proprietate exclusivă, necondiţionată 
a republicii.

Pentru asigurarea garanţiilor social-economice, politice şi juridice ale 
suveranităţii s-a stabilit plenitudinea puterii R.S.S.M. în rezolvarea tuturor 
problemelor, supremaţia Constituţiei şi a legilor R.S.S.M. pe întreg teritoriul 
său. Legile şi alte acte normative ale Uniunii R.S.S. puteau avea putere pe 
teritoriul republicii numai după ratificarea lor de către Parlament, iar cele în 
vigoare, care contraveneau principiului suveranităţii, se suspendau.

Declaraţia a stabilit şi instituirea cetăţeniei R.S.S.M., pierzându-şi, astfel, 
dubla natură de cetăţenie a republicii şi cetăţenie comună a U.R.S.S., fixată 
în art. 31 al vechii Constituţii.

Foarte importantă a fost şi stipularea art. 10, prin care pentru prima dată, 
s-a stabilit separarea puterilor în legislativă, executivă şi judiciară ca princi-
piu de bază al funcţionării R.S.S.M. ca stat suveran şi democrat.

Deşi în p. 13 al Declaraţiei se spune că ea serveşte şi ca poziţie a R.S.S.M. 

4  Ibidem. 
5  Ibidem.
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pentru pregătirea şi încheierea Tratatului Unional în cadrul Comunităţii Sta-
telor Suverane, analiza principiilor pe care le conţine ne permite să tragem 
concluzia că Declaraţia a fost primul pas serios spre autodeterminare.

 La 27.07.1990 Parlamentul face încă un pas spre autodeterminare adop-
tând Decretul cu privire la puterea de stat.6 Deşi în Declaraţia de suverani-
tate era înscris că toată puterea aparţine poporului, iar puterile sunt separate 
în legislativă, executivă şi jurisdicţională,  Decretul a venit să concretizeze 
aceste principii. Astfel, Sovietul Suprem (Parlamentul) a fost declarat organ 
suprem al puterii legislative şi unic exponent al voinţei întregului popor. Pu-
terea jurisdicţională a fost declarată subordonată numai legii, iar amestecul 
în înfăptuirea justiţiei – inadmisibil.

Organele executive şi dispozitive au fost declarate răspunzătoare în faţa or-
ganelor puterii de stat, fiind subordonate acestora executând actele legislative.7 

Decretul a interzis cumularea funcţiilor de conducere în organele puterii 
de stat şi administraţiei de stat cu orice alt post în organizaţiile de stat şi co-
operatiste, în partidele politice; sistemul conducerii de partid şi conducerii 
politice de altă natură în organele de stat şi de ocrotire a normelor de drept, în 
organele securităţii statului, în formaţiunile militare şi militarizate, la între-
prinderi, instituţii şi organizaţii;8 apartenenţa judecătorilor şi a altor lucrători 
ai organelor de stat pentru ocrotirea normelor de drept la partidele politice şi 
mişcările social-politice.

Importanţa Decretului se manifestă în dezvoltarea principiului suverani-
tăţii exclusive a poporului moldovenesc, a separării puterilor în stat şi scoa-
terea acestora de sub influenţa ideologiei comuniste.

În multiple publicaţii apărute după 27.08.1991 adoptarea Declaraţiei de 
independenţă este explicată ca o consecinţă a puciului de la Moscova (18-19 
august) prin care un grup rebel din conducerea U.R.S.S. a încercat o răstur-
nare de putere, suprimarea noilor democraţii apărute în statele-membre şi 
reinstaurarea dictaturii P.C.U.S.

6  Ibidem.
7  Nu vom discuta terminologia utilizată şi unele abateri de la principiul clasic al teoriei 
separării puterilor în stat deoarece la momentul respectiv nici nu era posibil exercitarea aces-
tuia întocmai. Reglementarea respectivă poate fi considerată ca prim pas spre implementarea 
principiului separării puterilor care ulterior a fost definitivat în noua Constituţie din 1994.
8  Altfel spus, au fost reduse posturile de adjuncţi politici  şi secretari de partid ai organizaţiilor 
primare ale partidului comunist.
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Nu împărtăşim această părere din următoarele considerente. Procesul au-
todeterminării Republicii Moldova a început cu mult înainte de 27.08.1991. 
Anterior am stabilit chiar şi o dată, 31.08.1989, când a fost adoptată Legea  cu 
privire la statutul limbii de stat. Procesul de autodeterminare îl divizăm con-
venţional în două etape. Prima etapă – până la adoptarea Declaraţiei de su-
veranitate şi Decretului cu privire la puterea de stat 31.08.1989-27.07.1990,  
iar a doua  etapă – 27.07.1990-27.08.1991.

În etapa a doua Parlamentul a continuat metodic pregătirea statului către 
actul final – adoptarea Declaraţiei de independenţă.

Astfel, Parlamentul a adoptat un şir de legi şi hotărâri pe care le vom 
evedenţia în mod cronologic:

- Hotărârea Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova din 28.07.1990 cu pri-
vire la aderarea R.S.S.M. la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi 
ratificarea pactelor internaţionale ale drepturilor omului (de obicei, astfel de 
ratificări sunt efectuate de state independente, subiecte ale raporturilor de 
drept internaţional);9 

- la 2.XI.1990, Sovietul Suprem creează prin Hotărârea nr. 336-XII Gar-
da Republicană a Moldovei (baza viitoarei Armate Naţionale) care avea ca 
sarcină apărarea suveranităţii republicii, menţinerea ordinii publice şi, în caz 
de necesitate, asigurarea pazei celor mai importante obiective strategice de 
stat;10 

- la 3.XI.1990 Sovietul Suprem adoptă noua Stemă de Stat care reprezin-
tă un scut tăiat pe orizontală având în partea superioară cromatică roşie, în 
cea inferioară – albastră, încărcat cu capul de bour având între coarne o stea 
cu opt raze. Capul de bour flancat în dreapta cu o roză cu cinci petale, iar 
în stânga cu o semilună conturată. Scutul este plasat pe pieptul unei acvile 
naturale purtând în cioc o cruce de aur (acvila cruciată simbol al creştinătăţii) 
şi ţinând în ghiara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în cea stângă – un 
sceptru de aur.11 Stema de stat adoptată nu făcea nicio aluzie la U.R.S.S., 

9  Legi, hotărâri   şi alte acte, adoptate la sesiunea întâi a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti de legislatura a dousprezecea. Ediţie a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti, Chişinău, 1990.
10  Legi, hotărâri   şi alte acte, adoptate la sesiunea cincea a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti de legislatura a douăsprezecea, vol. 1. Ediţie a  Parlamentului, Chişinău, Uni-
versitas, 1991.
11  Ibidem.
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sau o nouă comunitate de state, fiind o stemă inerentă unui stat suveran şi 
independent;

- la 18.XII.1990, a fost adoptată Legea nr. 416-XII cu privire la poliţie, prin 
care sunt lichidate vechile structuri ale miliţiei sovietice, precum şi scoaterea 
noilor organe de poliţie din subordonarea   ministerului de interne al U.R.S.S.;12 

- la 19.XII.1990, este adoptată Legea nr. 418-XII cu privire la migraţiune, 
prin care se pune, practic, capăt sosirii în republică a diferitelor categorii de 
persoane din teritoriul U.R.S.S. cu scopul stabilirii domiciliului;13 

- la 19.XII.1990 este adoptată Hotărârea nr. 420-XII cu privire la stabili-
rea relaţiilor bilaterale între R.S.S. Moldova şi alte state,  prin care Preşedin-
tele statului, Guvernul erau obligaţi să asigure încheierea tratatelor politice 
bilaterale, pornind de la interesele politice şi economice ale republicii;14 

- la 22.01.1991, este adoptată Legea nr. 459-XII cu privire la proprietate, 
prin care s-a recunoscut cetăţenilor Republicii Moldova dreptul la proprietate 
privată.15 Practic, această lege a dat o lovitură mortală orânduirii sovietice 
socialiste care, conform doctrinei marxist-leniniste, recunoştea numai propri-
etatea de stat;

- prin Hotărârea nr. 508-XII din 19.02.1991 Sovietul Suprem al R.S.S.M. 
nu a susţinut Legea U.R.S.S. din 27.12.1990 „Cu privire la votul întregului 
popor” (referendumul în problema păstrării U.R.S.S.) şi cheamă cetăţenii 
republicii să se abţină de la participarea la referendumul planificat pentru 
data de 17.03.1992;16  

- la 19.02.1991, prin Hotărârea nr. 509-XII, Sovietul Suprem aprobă pro-
iectul Tratatului asupra creării Comunităţii de State Suverane, elaborat de 
experţii Republicii Moldova, prin care se propunea Moscovei o nouă comu-
nitate în cadrul unei confederaţii, care nu va mai avea atribute de statalitate;17 

- la 23.05.1991, prin Hotărârea nr. 589-XII, Parlamentul Republicii Mol-

12  Legi, hotărâri   şi alte acte, adoptate la sesiunea cincea a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti de legislatura a dousprezecea, vol. 2. Ediţiea Parlamentului, Chişinău, Univer-
sitas, 1991.
13  Ibidem.
14  Ibidem.
15  Ibidem.
16  Legi, hotărâri   şi alte acte, adoptate la sesiunea a cincea a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti de legislatura a dousprezecea, vol. 3. Ediţie a Parlamentului, Chişinău, Uni-
versitas, 1991.
17  Ibidem.
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dova schimbă denumirea statului în Republica Moldova, lichidând denumi-
rea sovietică socialistă, rupându-se, astfel, încă o legătură fundamentală cu 
orânduirea sovietică socialistă de tip comunist;18 

- la 29 mai 1991, prin Legea nr. 592-XII cu privire la modificarea unor 
prevederi din Constituţie (Legea fundamentală), art. 10 se formulează în-
tr-o nouă redacţie prin care se stabilesc următoarele: „Sistemul economic al 
Republicii Moldova funcţionează pe baza economiei de piaţă, îmbină toate 
tipurile de proprietate şi de gospodărire în diferite forme de organizare, cu 
libera activitate de antreprenor ...” etc.19 Pe bună dreptate, această reglemen-
tare poate fi considerată lovitura finală dată vechii orânduirii, de aici încolo, 
formal, Republica Moldova nu mai avea nimic comun cu Uniunea Sovietică 
Socialistă, schimbându-şi orânduirea de stat;

- la 5.06.1991, Parlamentul adoptă Legea nr. 596-XII cu privire la cetăţe-
nia Republicii Moldova, care a stabilit cetăţenia unică pe teritoriul republicii 
interzicând cetăţenia comună U.R.S.S.20 La momentul adoptării, legea era 
specifică unui stat suveran şi independent, deoarece determina relaţiile poli-
tice şi juridice permanente dintre persoanele fizice şi statul respectiv care îşi 
găseşte expresia în drepturile şi obligaţiile reciproce.

Un final logic al procesului de autodeterminare îl constituie Declaraţia 
de Independenţă a Republicii Moldova adoptată prin Legea nr. 691-XII din 
27.08.1991.21 Bineînţeles, evenimentele de la Moscova din 18-19 august au 
contribuit la accelerarea procesului de autodeterminare, dar, sigur, nu aceasta 
a fost cauza devenirii Republicii Moldova stat independent. Documentele 
expuse şi analizate mai sus în mod cronologic demonstrează cu prisosinţă că 
toată activitatea Parlamentului de legislatura a XII-a a fost îndreptată spre a 
crea un caracter ireversibil al procesului de autodeterminare, ruperii din im-
periul sovietic şi creării statului suveran şi independent Republica Moldova.

Declaraţia conţinea două puncte culminante: 
1) Republica Moldova este stat suveran, independent şi democratic, liber 

să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără niciun amestec din afară, în con-

18  Legi, hotărâri   şi alte acte, adoptate la sesiunea a şasea a  Parlamentului  Republicii  Moldo-
va de legislatura a douăsprezecea, vol. 1. Ediţie a Parlamentului, Chişinău, Universitas, 1991.
19  Ibidem.
20  Ibidem.
21  Legi, hotărâri şi alte acte, adoptate la sesiunea a şasea a  Parlamentului  Republicii Moldova 
de legislatura a douăsprezecea, vol. 2. Ediţie a  Parlamentului, Chişinău, Universitas, 1991.
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formitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi 
etnic al devenirii sale naţionale.

2) În calitate de stat suveran şi independent Republica Moldova  solicită 
tuturor statelor şi guvernelor lumii recunoaşterea independenţei sale, ast-
fel de cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, şi îşi 
exprimă dorinţa de a stabili relaţii politice, economice, culturale şi în alte 
domenii de interes comun cu ţările europene, cu toate statele lumii, fiind gata 
să procedeze la stabilirea de relaţii diplomatice cu acestea.

Odată cu recunoaşterea Republicii Moldova ca stat suveran şi indepen-
dent de comunitatea internaţională, primirii sale în rândurile O.N.U., Re-
publica Moldova a devenit subiect al relaţiilor de drept internaţional, stat 
suveran şi independent.

În această perioadă se lucra deja asupra proiectului noii Constituţii. Ne-
cesitatea unei noi constituţii, care ar fi legiferat cu adevărat suveranitatea 
poporului moldovenesc, a apărut înainte de 27.08.1991. La 16.06.1990, prin 
Hotărârea nr. 118-XII, Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova creează Comisia 
pentru elaborarea proiectului noii Constituţii din 58 de membri în frunte cu 
Preşedintele Sovietului Suprem, Mircea Snegur. 

După o perioadă extrem de lungă, în martie 1993, când Republica Moldo-
va devenise deja suverană şi independentă, Comisia a prezentat Parlamentu-
lui proiectul Constituţiei. La 12 martie 1993, în urma unor discuţii furtunoa-
se, Parlamentul a adoptat proiectul ca bază, l-a publicat în presă şi a creat o 
nouă comisie însărcinată să-l redacteze şi să-l definitiveze.

La 15 martie 1993, Prezidiul Parlamentului adoptă Hotărârea „Cu privire 
la măsurile în vederea organizării şi desfăşurării discutării proiectului Con-
stituţiei de către întregul popor” urmând ca cetăţenii republicii să-şi exprime 
atitudinea faţă de noile reglementări constituţionale. În rezultat, comitetele 
executive raionale au prezentat Parlamentului peste 400 de scrisori în numele 
a peste 380.000 de cetăţeni care vizau, practic, toate articolele din Constituţie.

La 27-28 mai 1993, la Chişinău, a avut loc o conferinţă ştiinţifică inter-
naţională la care au participat renumiţi savanţi, inclusiv „patriarhul” dreptu-
lui constituţional francez, Jacques Cadart, experţi în domeniul dreptului din 

22  Legi, hotărâri şi alte acte, adoptate la sesiunea întâi a Sovietului Suprem al R.S.S. 
Moldoveneşti de legislatura a dousprezecea.Ediţie a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, 
Chişinău, 1990.
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diferite ţări care au supus proiectul Constituţiei unei analize minuţioase, cu 
observaţii şi propuneri concrete.

Proiectul a fost avizat de multiple organisme internaţionale cum ar fi: 
Consiliul Europei, Comisia Europeană de la Veneţia, prestigioasa instituţie 
de învăţământ, Universitatea din Sorbona şi altele.

Anul 1993 însă nu s-a finalizat cu adoptarea noii Constituţii deoarece 
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a autodizolvat, nefiind în stare să prelun-
gească procesul de legiferare.

La 24 februarie 1994, a fost ales un nou Parlament, care la 1 aprilie 1994 
a  creat o nouă comisie pentru redactarea şi completarea textului Constituţiei 
care a desfăşurat 15 şedinţe pe parcursul cărora proiectul a fost definitivat şi 
prezentat Parlamentului.

Însă, fără a publica proiectul în presă, fără emisiuni directe de la şedinţa 
constituantă, fără a familiariza cetăţenii cu ceea ce se numeşte Legea Funda-
mentală, Parlamentul a adoptat la 29 iulie 1994 Constituţia  Republicii Moldo-
va, promulgată în 3 zile de şeful statului şi care a intrat în vigoare la 27.08.1994.

Noua Constituţie a Republicii Moldova declară în art. 1 Republica Moldova 
stat suveran, independent, unitar şi indivizibil, cu forma de guvernământ repu-
blicană, stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi liber-
tăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul po-
litic reprezintă valori supreme şi sunt garantate. Celelalte articole din titlu sunt 
armonios legate cu cel citat, reprezentând o dezvoltare a reglementării date cum 
ar fi: suveranitatea naţională aparţine poporului care o exercită în mod direct şi 
prin organele sale reprezentative (art. 2); teritoriul este inalienabil, frontierele fi-
indu-i consfinţite prin lege organică (art. 3); democraţia se exercită în condiţiile 
pluralismului politic care este incompatibil cu dictatura şi totalitarismul (art. 5).

O importanţă deosebită prezintă art. 6 care fixează separarea şi colabora-
rea puterii  legislative, executive şi judecătoreşti în exercitarea prerogative-
lor ce le revin.

Republica Moldova, ca subiect al relaţiilor de drept internaţional, se obli-
gă să respecte Carta Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi ba-
zeze  relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale 
dreptului internaţional.

Tutlul III, Autorităţile publice,  este structurat în 6 capitole, 6 secţiuni şi 
65 de articole în care sunt stabilite autorităţilor publice din Republica Mol-
dova limitele competenţelor lor şi raporturile dintre ele.

Capitolul 4 este consacrat Parlamentului în care acesta este calificat ca organ 
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reprezentativ suprem şi unica autoritate legislativă a statului. Tot aici sunt sta-
bilite principiile de bază de constituire a Parlamentului, durata mandatului de 4 
ani, validarea mandatului de către Curtea Constituţională, organizarea internă.

Atribuţiile de bază ale puterii legislative sunt redate în art. 66, sau într-o 
altă optică pot fi numite şi limitele   competenţei deoarece Parlamentul nu are 
dreptul să le depăşească.  

Secţiunea a 2-a a capitolului respectiv legiferează statutul deputaţilor din 
Parlament, fixând dispoziţia mandatului reprezentativ, orice mandat impera-
tiv fiind declarat nul, ceea ce trebuie înţeles că deputaţii, odată fiind aleşi, se 
află în serviciul întregului popor şi nu mai pot fi revocaţi.

Secţiunea a 3-a stabileşte categoriile de legi: constituţionale, organice şi 
ordinare, fixează şi procesul adoptării lor şi intrării în vigoare. Tot aici, prin 
art. 75 este stabilit referendumul ca formă directă de participare a poporului 
la exercitarea suveranităţii naţionale (puterii politice).


