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RÉSUMÉ 
Le but de cet article scientifique est d’analyser la législation existante 
afin d’évaluer la mesure dans laquelle les citoyens moldaves peuvent 
s’impliquer dans le processus législatif, et de trouver des solutions 
pour optimiser la situation dans cet domaine.

Mots-clés: processus législatif, l’initiative législative, l’initiative 
législative populaire, l’initiative constitutionnelle, citoyen, constitu-
tion, référendum.

Problema implicării cetăţenilor în procesul legislativ este deosebit de ac-
tuală pentru perioada contemporană de dezvoltare a societăţii noastre, pentru 
efortul de edificare şi consolidare a unui stat de drept democratic.

În acest sens, în literatura de specialitate se susţine că edificarea unui stat 
de drept şi asigurarea supremaţiei legii este imposibilă în lipsa unei parti-
cipări active şi interesate a cetăţenilor şi a structurilor societăţii civile, par-
ticipare ce nu se poate limita doar la respectarea legii. Cetăţenii trebuie să 
participe în mod necesar la procesul legislativ, să dispună de posibilitatea de 
a iniţia şi a elabora proiecte de lege care să corespundă intereselor unor largi 
grupuri sociale. În caz contrar, nu trebuie de mizat pe realizarea în practică a 
principiului supremaţiei legii, deoarece priorităţile vitale ale celor mai largi 
grupuri sociale, neluate în consideraţie de către legiuitor, pot deveni mai im-
portante decât respectarea literei legii. 

Participarea activă a cetăţenilor şi a asociaţiilor acestora la procesul le-
gislativ permite instituirea unor proceduri transparente de pregătire a legilor, 
sporirea responsabilităţii parlamentarilor pentru rezultatele legiferării, pre-
venirea dezvoltării unor tendinţe negative de transformare a activităţii legis-
lative în una cu caracter corporatist, adică supunerea acesteia unor interese 
înguste private, de grup sau partinice, în detrimentul intereselor generale ale 
societăţii şi ale statului în ansamblu.1 

1  Михайлов И. П. Общественное участие в региональном законотворческом процессе. В: 
Известия Российского государственного университета им. А. И. Герцена, 2006, № 23, с. 64.
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Potrivit altor cercetători, asigurarea participării societăţii la procesul le-
gislativ (şi normativ) are o importanţă colosală atât pentru dezvoltarea soci-
etăţii civile şi edificarea statului de drept, cât şi pentru atingerea adevăratelor 
scopuri ale democraţiei. Participarea cetăţenilor, a asociaţilor obşteşti şi a 
altor organizaţii neguvernamentale la procesul de creare a dreptului asigură 
stabilirea unui echilibru între interesele publice şi cele obşteşti, condiţie ne-
cesară pentru funcţionarea stabilă a oricărui organism statal.2 

Pe de altă parte, în doctrina românească, pornindu-se de la reglementarea 
constituţională a dreptului poporului la iniţiativa legislativă şi a posibilităţii 
consultării populare prin referendum, s-a constatat că Parlamentul nu ar fi 
unica autoritate legiuitoare a ţării, întrucât deasupra acestui organ s-ar afla 
puterea întregului electorat.3  

Este criticabilă o asemenea concluzie, susţine A. Varga, deoarece deasu-
pra Parlamentului se află puterea întregului electorat, dar numai în sensul în 
care poporul nu încetează să rămână titularul suveranităţii naţionale şi, în 
anumite situaţii, o poate exercita şi în mod direct, prin referendum.4  

În acelaşi timp, poporul nu concurează cu Parlamentul, nici cu ocazia 
referendumului nu-l lipseşte de calitatea de unică autoritate legislativă. În 
primul rând, cele două entităţi au calităţi constituţionale cu totul diferite. Pe 
când poporul este titularul suveranităţii naţionale, Parlamentul este organul 
care, în baza unei împuterniciri, exercită această suveranitate prin anumite 
competenţe şi funcţii determinate de Constituţie. Prin urmare, instituţia refe-
rendumului sau a celorlalte procedee de participare directă a alegătorilor la 
activitatea legislativă nu afectează şi nu înlătură caracterul reprezentativ al 
regimului constituţional.5 

Vorbind nemijlocit despre implicarea cetăţenilor în procesul legislativ, 
precizăm că aceasta ar fi posibil prin intermediul a două modalităţi principa-
le: initiativa legislativă şi consultarea publică.

2  Карасев Д. В. Формы участия общественности в правотворческом процессе России. В: 
Вестник СамГУ, 2012, № 8/1 (99), с. 247.
3  Duculescu, V., Călinoiu C., Duculescu G. Constituţia României, comentată şi adnotată. 
Bucureşti: Lumina Lex, 1997, p. 193.
4  Varga A. Constituţionalitatea procesului legislative. Monografie, Bucureşti: Editura Hamangiu, 
2007, p. 33.
5  Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Monografie. 
Ediţia a II-a revăzută şi completată. Chişinău: S. n., 2011, p. 469.
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În studiile de specialitate, iniţiativa legislativă este definită neuniform. 
Astfel, potrivit unor cercetători, aceasta presupune posibilitatea de a propune 
proiecte de lege sau propuneri de legi (legislative), corelată cu obligaţia Par-
lamentului de a le examina, dezbate şi a se pronunţa asupra lor.6; 7; 8  

Iniţiativa legislativă mai este definită ca fiind dreptul de a sesiza Parla-
mentul cu examinarea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative, 
drept căruia îi corespunde obligaţia corelativă a autorităţilor legiuitoare de a 
se pronunţa asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative.9; 10  

Într-o altă viziune, iniţiativa legislativă este prima procedură parlamenta-
ră a procesului legislativ şi presupune depunerea oficială la organul compe-
tent al Parlamentului de către subiectul de drept competent a proiectului de 
lege sau a propunerii legislative.11 

Alte voci susţin că noţiunea de iniţiativă legislativă în cadrul procesului 
legislativ parlamentar dispune de, cel puţin, două accepţiuni. În primul rând, 
prin iniţiativă legislativă este numită una dintre etapele procesului legislativ. 
În al doilea rând, ea este privită ca un drept personal al subiecţilor competenţi 
de a propune proiecte de lege (propuneri legislative) organului legislativ.12 

Din perspectiva problematicii puse în discuţie în prezentul demers ştiin-
ţific, în studiile de specialitate poate fi atestată noţiunea de „iniţiativă popu-
lară” (definită ca procedură prin care populaţia unui stat dă impulsul (iniţia-
ză) unui proces decizional care se poate finaliza tot cu intervenţia poporului 
(referendum) sau printr-o decizie adoptată de autorităţile legal desemnate 
de acesta (lege adoptată de Parlament)13 sau „iniţiativă legislativă popula-

6  Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia 12, vol. II. Bucureşti: 
Editura C. H. Beck, 2006, p. 203.
7  Iancu Gh. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia a III-a revăzută şi completată. 
Bucureşti: Lumina Lex, 2005,  p. 540.
8  Varga A. Constituţionalitatea procesului legislativ. Monografie. Bucureşti: Editura Hamangiu, 
2007, p. 170.
9  Vida I. Manual de legistică formală. Bucureşti: Lumina Lex, 2004, p. 150.
10  Valea D. C. Controlul constituţionalităţii iniţiativelor legislative ale cetăţenilor în România. În: 
Curentul Juridic, 2012, Anul X, nr. 1 (48), p. 35.
11  Парламентское право России. Под ред. Т. А. Хабриевой. Москва, 2003, p. 203.
12  Lebedeva N. V., Ogurtsov A. Y. Legislative initiative: concepte, features. În: European re-
searcher, 2011, nr. 2 (4), p. 203.
13  Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia 12, Vol. II. Bucureşti: 
Editura C. H. Beck, 2006, p.134.
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ră” (înţeleasă ca propunerea de către electorat a proiectelor de lege pentru 
adoptarea lor ulterioară de către Parlament sau aprobarea prin intermediul 
referendumului).14 

Pentru a înţelege mecanismul concret prin care se exercită iniţiativa legis-
lativă populară, vom exemplifica cazul României, Constituţia căreia regle-
mentează două forme de iniţiativă populară: iniţiativa legală (legislativă) şi 
iniţiativa constituţională (art. 150).

Conform art. 74, alin. (1) din Constituţia revizuită, iniţiativa legislativă 
aparţine Guvernului României, deputaţilor şi senatorilor (individual sau co-
lectiv), precum şi cetăţenilor români cu drept de vot (minimum 100.000).

Exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă de către cetăţeni este apreciat 
ca fiind un drept fundamental, o modalitate de participare a acestora la exer-
citarea puterii de stat.15 Totodată, reprezintă o modalitate de exercitare a su-
veranităţii naţionale,16 alături de referendum, în cadrul democraţiei indirecte. 

Constituţia României stabileşte două restricţii privind exercitarea dreptu-
lui de iniţiativă legislativă de către cetăţeni. Prima se referă la procedura de 
exercitare, fiind necesară adeziunea unui grup format din, cel puţin, 100.000 
de cetăţeni cu drept de vot care trebuie să provină din, cel puţin, ¼ din jude-
ţele ţării, iar fiecare judeţ trebuie să furnizeze, cel puţin, 5.000 de semnături. 
Cea de-a doua restricţie se referă la obiectul iniţiativei legislative, astfel nu 
pot face obiectul iniţiativei legislative populare: problemele fiscale, proble-
mele cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.

Dacă e să vorbim la concret, exercitarea dreptului de iniţiativă legislativă 
al cetăţenilor se asigură de, cel puţin, 10 cetăţeni cu drept de vot. Componenţa 
comitetului de iniţiativă reprezintă cetăţenii împreună cu propunerea legislati-
vă, care face obiectul iniţiativei, sunt aduse la cunoştinţa publică, prin publica-
re în Monitorul Oficial al României. Propunerea legislativă, redactată conform 

14  Фрунзэ Ю., Гажиу E., Султанов Р. Институт народной законодательной инициативы в 
современном демократическом государстве (теоретико-правовые аспекты). În: „Contribuţii 
ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept.” Materialele conferinţei ştiinifice inter-
nationale consacrate jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi (din 3 mai 2011). Chişinău: S. 
n., 2011, p. 207.
15  Valea D. C. Controlul constituţionalităţii iniţiativelor legislative ale cetăţenilor în România. În: 
Curentul Juridic, 2012, anul X, nr. 1 (48), p. 35.
16  Ionescu C. Unele reflecţii pe marginea art. 74 din Constituţia României, republicată în Revista 
de drept public, 2010, nr. 2, p. 10.
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normelor de tehnică legislativă, se transmite Parlamentului (camerei compe-
tente), înregistrarea la Biroul Permanent fiind de competenţa comitetului de 
iniţiativă şi trebuie făcută în termen de, cel mult, 6 luni de la data publicării 
acesteia. Propunerea se depune însoţită de expunerea de motive a iniţiatorilor. 
Înregistrarea unui proiect legislativ are ca efect declanşarea procedurilor de 
solicitare a avizelor necesare şi a punctelor de vedere cerute de lege.17 

Constituţia Republicii Moldova (în comparaţie cu cea a României) nu 
consacră expres printre titularii dreptului la iniţiativă legislativă privind 
adoptarea legilor ordinare şi organice cetăţenii, chiar dacă, după cum susţine 
E. Râbca,18 acest drept este consacrat într-o formă lipsită de precizie în pre-
vederile art. 75, alin. (1) şi îşi găseşte statuare în Capitolul 13 (Referendumul 
Republican) din Codul Electoral.19 Potrivit altor cercetători, prin aceste dis-
poziţii legale, legiuitorul recunoaşte cetăţenilor dreptul de a iniţia referen-
dumul legislativ. Acest fapt, poate fi interpretat ca o recunoaştere indirectă a 
dreptului cetăţenilor la iniţiativă legislativă.20 

În schimb, Constituţia consacră expres dreptul cetăţenilor Republicii 
Moldova la iniţiativa populară constituţională. Astfel, potrivit art. 141 din 
Legea Supremă, revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de un număr de, cel 
puţin, 200.000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot. Cetăţenii 
care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din, cel puţin, jumătate 
din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare dintre ele 
trebuie să fie înregistrate, cel puţin, 20.000 de semnături în sprijinul acestei 
initiative. Aceste norme constituţionale sunt dezvoltate în Legea cu privire la 
iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei.21 

17  Valea D. C. Controlul constituţionalităţii iniţiativelor legislative ale cetăţenilor în România. În: 
Curentul Juridic, 2012, anul X, nr. 1 (48), p. 36.
18  Rîbca E. Iniţiativa legislativă (I). În: Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului. Ma-
terialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului” 
In honorem Elena Aramă, doctor habilitat în drept, profesor universitar, om emerit. (Chişinău, 
14-15 martie 2009). Chişinău: Bons Offices, 2009, p. 312.
19  Codul electoral. Legea nr. 1381-XIII din 21.11.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 08.12.1997, nr. 81/667.
20  Gagiu E., Pînzaru T. Iniţiativa legislativă: subiecţi şi condiţii de admisibilitate. În: „Contribuţii 
ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept.” Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale (din 3 mai 2011). Chişinău: S. n., 2011. p. 339.
21  Legea cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei, nr. 387 din 19.07.2001. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 17.08.2001, nr. 097.
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La o analiză atentă a prevederilor cuprinse în cele două acte legislative, 
unii cercetători autohtoni identifică mai multe momente ce restrâng consi-
derabil exercitarea dreptului la iniţiativa constituţională populară, precum:22  

- luând în consideraţie faptul că potrivit Legii cu privire la organizarea 
administrativ-teritorială a Republicii Moldova,23 statul este împărţit în 32 de 
raioane, deci, cel puţin, din fiecare al doilea raion urmează să fie colectate 
20.000 de semnături, care în total (16x20 000) depăşesc cu mult numărul 
minim de cetăţeni ce trebuie să susţină iniţiativa, de la 200.000 la 320.000;

- potrivit Legii cu privire la iniţiativa populară de revizuire a Constituţiei, 
art. 8, alin. (1) stipulează: „Colectarea semnăturilor nu poate începe decât la 
o lună după publicarea proiectului de lege privind modificarea Constituţiei 
şi a listei autorilor acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi 
nu poate dura mai mult de 3 luni după publicare.” Deci pentru colectarea 
semnăturilor este dat un termen doar de două luni, perioadă considerată prea 
mică pentru o asemenea activitate, fiind necesare, cel puţin, şase luni;

- în acelaşi timp, este confuz faptul că legiuitorul a stabilit numărul minim 
şi maxim atât a grupului de iniţiativă (de la 7 la 27 de cetăţeni), cât şi al gru-
pului ce urmează să colecteze semnăturile (de la 27 la 200);

- potrivit art. 143 din Constituţie: (1) Parlamentul este în drept să adop-
te o lege cu privire la modificarea Constituţiei după, cel puţin, 6 luni de 
la data prezentării iniţiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a 
două treimi din deputaţi. (2) Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire 
la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea 
constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă. Prin urmare, 
Parlamentul este în drept să ignoreze, să nu examineze iniţiativa legislativă 
populară, fără o oarecare motivare.

În viziunea noastră, aceste momente sunt de natură atât să restrângă 
dreptul la iniţiativă populară al cetăţenilor, cât şi să complexeze şi mai mult 

22  Фрунзэ Ю., Гажиу E., Султанов Р. Институт народной законодательной инициативы в 
современном демократическом государстве (теоретико-правовые аспекты). În: „Contribuţii 
ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept”. Materialele conferinţei ştiinifice inter-
nationale consacrate jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi (din 3 mai 2011). Chişinău: 
S.n., 2011, p. 209-210.
23  Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, nr. 764 din 
27.12.2001. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 16 din 29.01.2002.
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procedura de exercitare a acestuia, pentru ca, în final, doar Parlamentul să 
rămână cel ce decide definitiv.

Sub aspect comparativ, în cazul României, cetăţenii sunt lipsiţi de dreptul 
la iniţiativă constituţională populară, în schimbul dreptului de a interveni, 
prin intermediul referendumului constituţional, în finalul procedurii de re-
vizuire a Constituţiei. Astfel, potrivit art. 151 din Constituţie, referendumul 
se organizează ulterior adoptării legii constituţionale de către adunarea re-
prezentativă, având semnificaţia unei confirmări populare a modificărilor 
realizate, cu rol de condiţie suspensivă pentru producerea efectelor juridice 
ale revizuirii. El face inutilă şi lipseşte de efecte juridice orice intervenţie 
ulterioară a oricărei alte autorităţi statale în procedura de revizuire.24 

Această formă de referendum este cea mai des întâlnită în dreptul com-
parat, fiind un referendum de tip obligatoriu, decizional, normativ şi la nivel 
constituţional,25 în România el fiind utilizat de două ori, odată cu prilejul 
adoptării Constituţiei în 1991 şi altă dată – cu prilejul revizuirii acesteia în 
2003. 

În acest context, vom preciza că, spre deosebire de referendumul con-
stituţional din România, care, după cum am văzut, este chemat să confirme 
în mod obligatoriu toate modificările realizate în Constituţie, referendumul 
similar din Republica Moldova are menirea de a marca anumite limite ale 
revizuirii constituţionale, fiind obligatoriu doar în cazurile în care sunt re-
vizuite dispoziţiile constituţionale privind caracterul suveran, independent 
şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a 
statului (art. 142, alin. (1) din Constituţie).

Problema referendumului este interpretată în literatura de specialitate au-
tohtonă şi din alt punct de vedere. Astfel, potrivit art. 75 din Constituţia Re-
publicii Moldova, cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului 
sunt supuse referendumului [alin. (1)]; hotărârile adoptate potrivit rezulta-
telor referendumului republican au putere juridică supremă [alin. (2)]. Din 
poziţionarea acestui articol în cuprinsul Secţiunii în care este reglementată 
legiferarea, se deduce că prin referendum cetăţenii sunt implicaţi în mod 

24  Constantinescu M., Iorgovan A., Muraru I., Tănăsescu E. S. Constituţia revizuită a României 
(comentarii şi explicaţii). Bucureşti: Editura All Beck, 2004, p. 340-341.
25  Muraru I., Tănăsescu E. S. Drept constituţional şi instituţii politice. Ediţia 12, vol. II. 
Bucureşti: Editura C. H. Beck, 2006, p. 142.
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nemijlocit în procesul legislativ, fapt ce determină caracterul legislativ al 
referendumului republican. În acest sens, este relevant şi art. 143 din Codul 
electoral al Republicii Moldova, potrivit căruia „referendumului legislativ 
sunt supuse proiectele de legi sau unele prevederi ale acestora de importanţă 
deosebită.”

Deci, chiar dacă reglementarea constituţională a referendumului legis-
lativ este plasată între etapa de adoptare a hotărârilor (art. 74) şi intrarea în 
vigoare a legii (art. 76), totuşi, potrivit Codului electoral, în cadrul referen-
dumului legislativ cetăţenii se pronunţă asupra proiectelor de lege. Impor-
tant în acest caz este puterea juridică supremă a hotărârilor adoptate în baza 
rezultatelor referendumului, fapt ce sugerează obligativitatea adoptării de 
către Parlament a legilor în strictă conformitate cu opinia expusă de către 
cetăţeni.26 

Din acelaşi punct de vedere se constată şi faptul că în cazul dat Parlamen-
tul (deputaţii) este în drept să iniţieze referendumul. Paradoxal, însă în Regu-
lamentul Parlamentului, la capitolul 2, Procedura legislativă, nu se face nicio 
referire la examinarea proiectelor de lege în cadrul referendumului republi-
can legislativ. Ca urmare, se conchide că deşi este consfinţită constituţional 
posibilitatea cetăţenilor de a fi implicaţi în procesul legislativ, în condiţiile în 
care nu a fost elaborat un mecanism concret de realizare, în realitate aceştia 
sunt lipsiţi de această posibilitate.27 

În finalul demersului, considerăm necesar să subliniem că titularul suve-
ranităţii şi unica sursă a puterii în Republica Moldova, potrivit art. 1, alin. 
(2) din Constituţie, este poporul, dar această prevedere constituţională nu 
se realizează automat. Edificarea unui stat de drept democratic presupune o 
luptă permanentă a cetăţenilor pentru drepturile lor, pentru o putere de stat 
eficientă şi responsabilă.28 

26  Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Monografie. 
Ediţia a II-a revăzută şi completată. Chişinău: S. n., 2011, p. 496.
27  Costachi Gh., Hlipcă P. Organizarea şi funcţionarea puterii în statul de drept. Monografie. 
Ediţia a II-a revăzută şi completată. Chişinău: S. n., 2011, p. 496.
28  Фрунзэ Ю., Гажиу E., Султанов Р. Институт народной законодательной инициативы в 
современном демократическом государстве (теоретико-правовые аспекты). În: „Contribuţii 
ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept.” Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale consacrată jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi (din 3 mai 2011). Chişinău: 
S.n., 2011, p. 207.
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Depăşirea înstrăinării puterii faţă de populaţie, sporirea încrederii cetăţe-
nilor faţă de activitatea organelor puterii este posibilă prin intermediul luării 
unor măsuri orientate spre consolidarea unei reale suveranităţi. Un mijloc 
important de consolidare a suveranităţii constituie extinderea formelor ju-
ridico-organizaţionale a iniţiativei civice şi, în primul rând, implementarea 
în practica constituţională a Republicii Moldova a unei asemenea instituţii a 
democraţiei directe, cum este „iniţiativa legislativă populară.”

Oportunitatea unei asemenea instituţii pentru Republica Moldova este 
fundamentată de faptul că, în condiţiile unui evident decalaj dintre calitatea 
activităţii legislative şi nivelul aşteptărilor cetăţenilor, iniţiativa legislativă 
populară ar putea deveni una dintre formele de influenţă eficientă a societăţii, 
cetăţenilor asupra legiuitorului.29 

Mai mult, cetăţenii merită acest drept pornind de la teoria democraţiei po-
pulare, respectiv, fiind necesară constituţionalizarea formelor de intervenţie 
directă a poporului în procesul legislativ (prin reglementarea nemijlocită a 
dreptului la iniţiativă legislativă).30 

Concluzionând, ne pronunţăm în favoarea implicării cetăţenilor în pro-
cesul legislativ atât la etapa iniţiativei legislative, cât şi la cea de adoptare a 
legilor (în cele mai importante domenii ale organizării statului şi a societăţii). 
În sfera revizuirii constituţionale, optăm atât pentru exercitarea iniţiativei 
populare, cât şi pentru confirmarea de către cetăţeni a tuturor modificărilor 
realizate, deoarece Constituţia nu reglementează domenii foarte importante 
şi mai puţin importante, care să determine cazurile de implicare a popo-
rului în modificarea lor. Privite în ansamblu, aceste aspecte sunt de natură 
să consolideze semnificativ regimul democraţiei participative în Republica 
Moldova.

29  Фрунзэ Ю., Гажиу E., Султанов Р. Институт народной законодательной инициативы в 
современном демократическом государстве (теоретико-правовые аспекты). În: „Contribuţii 
ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept.” Materialele conferinţei ştiinţifice 
internaţionale consacrată jubileului de 70 de ani al prof. Gh. Costachi (din 3 mai 2011). Chişinău: 
S. n., 2011, p. 208.
30  Guceac I. Forme şi condiţii de exercitare a democraţiei în statul de drept. În: Revista Naţională 
de Drept, 2003, nr. 10, p. 46.
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