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Introducere. Pe 29 iulie 1994, 
Parlamentul Republicii Mol-

dova a adoptat Legea Supremă a 
statului moldovenesc — Constituția 
(document ce are 10.287 de cuvin-
te, scrise în 1232 de rânduri, fiind 
structurată în 852 de alineate, plasa-
te pe 35 de pagini). Odată cu adop-
tarea Constituției și crearea Curții 
Constituționale, s�a deschis o etapă 
decisivă în istoria țării noastre, Re-
publica Moldova angajându�se cu 
fermitate în procesul democratic.

S�au scurs deja 25 de ani din data 
adoptării, perioadă în care conținutul 
Constituției a fost periodic adoptat 
la necesitățile vieții societății, în 
funcție de progresul înregistrat de 
aceasta. Evoluția sa s�a datorat atât 
activității legiuitorului, cât și a uni-
cei jurisdicții constituționale – Cur-
tea Constituțională.

Până în anul 2016, au fost revi-
zuite circa 40 de norme constituţio-
nale, cea mai semnificativă fiind cea 
din iulie, 2000, care a transformat 
Moldova din republică semipre-
zidenţială în una parlamentară. În 
același an, textul constituțional a mai 
înregistrat o modificare substanțială. 
Din cauza câtorva eşecuri de alegere 
a şefului statului de către deputaţi, 
Curtea Constituţională a rupt lanţul 

vicios restabilind dreptul cetăţenilor 
de a�şi alege preşedintele[5].

Ulterior, Legea Supremă a țării 
a fost completată cu un capitol nou 
despre statutul și rolul instituției 
Avocatului Poporului, în care se 
stipulează că acesta asigură promo-
varea şi protecţia drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale ale omului. 
Avocatul Poporului este numit în 
funcţie de către Parlament, cu votul 
majorităţii deputaţilor aleşi, pentru 
un mandat de 7 ani, care nu poate 
fi reînnoit. Noile reglementări au ca 
scop să protejeze independenţa in-
stituţiei Ombudsmanului de fluctua-
ţia politică, conform recomandărilor 
structurilor internaționale, în speci-
al, a Comisiei de la Veneţia.

În același timp, a fost modifi-
cat și Capitolul despre Autoritatea 
judecătorească. Noile modificări 
exclud termenul iniţial de 5 ani de 
numire a judecătorilor. Aceștia ur-
mează a fi numiți în funcţie de către 
preşedintele Republicii Moldova, 
la propunerea Consiliului Superior 
al Magistraturii, până la atingerea 
plafonului de vârstă. Preşedintele 
Republicii Moldova poate respinge 
o singură dată candidatura propusă 
de Consiliul Superior al Magistra-
turii (CSM). Membrii CSM vor fi 

aleşi sau numiţi pentru un mandat 
de 6 ani, fără posibilitatea de a de-
ţine două mandate consecutiv. Din 
componența CSM nu mai face parte 
procurorul general.

Evident, aceste modificări, com-
pletări nu sunt suficiente. În majo-
ritatea cercetărilor doctorale și, nu 
numai, sunt argumentate diferite 
modificări care se impun în diferite 
domenii reglementate de Constituție, 
cum ar fi spre exemplu: necesitatea 
consacrării constituționale a drep-
tului la un proces echitabil, com-
pletarea și ajustarea normelor care 
consfințesc neretroactivitatea legii 
[3, p. 9�17], principiul egalității [6], 
procedura demiterii șefului de stat 
[8, p. 74�82] etc.

Deci, se poate spune că Legea 
fundamentală trebuie să se afle 
practic într�o permanentă evoluție, 
care este absolut necesară pentru 
ca să�și realizeze misiunea de a fi 
o garanție și protecție sigură pentru 
securitatea persoanei și securitatea 
constituțională în cadrul statului[24, 
p. 4�8; 3, p. 92�114]. 

Scopul studiului. În cele ce 
urmează ne propunem să abor-
dăm conceptul de securitate 
constituțională în vederea aprecierii 
modului în care aceasta poate fi asi-
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gurată în condițiile unei Constituții 
democratice.

Rezultate obținute și discuții. 
În ultima vreme, problema „secu-
rităţii” persoanei, societăţii şi a sta-
tului a devenit una dintre cele mai 
dominante în mediul politic şi aca-
demic, moment justificat pe deplin 
de realitatea socială, politică, econo-
mică, juridică etc. din societate. Mai 
nou, doctrina insistă pe asigurarea 
securității constituționale ca valoare 
fundamentală în stat. 

În ceea ce privește sensul acestei 
noțiuni, cercetătorul R.S. Bondari, 
oferă următoarele explicații [9, p. 
15]:

în primul rând, Constituţia în - 
esenţa sa reprezintă fundamentul 
normativ al securităţii persoanei, 
societăţii şi a statului, securitate ce 
reflectă un anumit regim juridic al 
statutului acestor subiecte şi prin 
aceasta capătă caracteristici consti-
tuţionale, adică devine securitate 
constituţională. Altfel spus, catego-
ria de securitate este considerată a fi 
una de natură constituţională (aspect 
dezvoltat cu ocazia unui alt demers 
ştiinţific [25, p. 4�8]).

în al doilea rând, securitatea - 
constituţională a persoanei reprezin-
tă un principiu al statului de drept. 
Chiar dacă fundamentul securităţii 
juridice şi constituţionale a persoa-
nei este securitatea naţională, totuşi 
aceasta este considerată o categorie 
mai largă ce priveşte mai mult do-
meniul relaţiilor publice, în cadrul 
cărora se asigură securitatea naţiu-
nii, a poporului ca unicul deţinător 
al suveranităţii naţionale. Securita-
tea juridică a persoanei însă, starea 
de protecţie a acesteia se exprimă ca 
o securitate constituţională, deoare-
ce cuprinde şi interesele persoanei, 
drepturile şi libertăţile acesteia. Cu 
toate acestea nu se poate susţine că 
securitatea constituţională se reduce 
doar la protecţia unor interese priva-
te. În această categorie se cuprinde 
echilibrul dintre interesele private 
şi publice ca fundament al ordinii 
constituţionale din cadrul statului 
şi a societăţii. Pe cale de consecin-
ţă, securitatea constituţională a per-
soanei este văzută ca un component 
indispensabil al statului de drept, iar 
drepturile şi libertăţile persoanei, 
reprezentând mijloace de atingere 
a intereselor societăţii şi a statului, 

constituie totodată şi un fundament 
al securităţii constituţionale.

în al treilea rând, necesitatea - 
dezvoltării conceptului de securi-
tate constituţională este dictată de 
faptul că un domeniu distinct al se-
curităţii naţionale este reprezentat 
de securitatea valorilor constituţio-
nale (reglementate şi protejate prin 
normele constituţionale). 

În contextul dat, în doctrina au-
tohtonă se menționează că chiar 
dacă conceptul în cauză nu este în-
tâlnit în Republica Moldova, totuşi 
o anumită preocupare în materie de 
„securitate constituţională” nu poate 
fi contestată, cel puţin din conside-
rentul că atât Concepţia securităţii 
naţionale [1], cât şi Strategia secu-
rităţii naţionale a Republicii Moldo-
va [7] recunosc ca interese vitale ale 
ţării: „asigurarea şi apărarea inde-
pendenţei, suveranităţii, integrităţii 
teritoriale, a frontierelor inalienabile 
ale statului, a siguranţei cetăţenilor, 
respectarea şi protejarea drepturilor 
şi libertăţilor omului, consolidarea 
democraţiei şi a statului de drept”, 
toate acestea fiind veritabile valori 
constituţionale [4, p. 260].

De rând cu aceste explicații, în 
doctrina rusă s�a încercat o definire 
a conceptului analizat. Astfel, „se-
curitate constituţională” este privită 
ca:

„un sistem de măsuri, desfă-- 
şurate atât de autorităţile statului şi 
cele ale administraţiei publice loca-
le, cât şi de către asociaţiile obşteşti, 
agenţii economici şi alte persoane 
juridice, funcţionari publici şi cetă-
ţeni – în limitele drepturilor şi posi-
bilităţilor acestora, în scopul conso-
lidării şi protecţiei ordinii constituţi-
onale a statului, a acţiunii legislaţiei 
constituţionale, fortificării regimului 
politic, bazat pe autoritatea înaltă a 
autorităţilor statului, dezvoltarea 
democraţiei, asigurarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor [32]. 

„o stare de protecţie a ordinii - 
constituţionale faţă de ameninţări-
le interne şi externe, care cuprinde 
normele Constituţiei, ce stabilesc 
principiile sistemului de drept, cele 
mai importante principii ale statu-
tului şi activităţii subiecţilor rela-
ţiilor juridico�constituţionale, ce 
permit determinarea şi dezvoltarea 
instituţiilor şi direcţiilor legislaţiei 
constituţionale. Securitatea consti-

tuţională cuprinde în sine legislaţia 
ce reglementează sfera securităţii, 
metodele aplicării legii în sfera se-
curităţii şi sistemul organelor care o 
asigură” [33, p. 17];

„un complex de măsuri ale or-- 
ganelor federale ale statului, ale or-
ganelor puterii de stat a subiecţilor 
federaţiei, precum şi a autorităţilor 
locale orientate spre elucidarea, pre-
venirea şi contracararea a tot ceea ce 
ameninţă bazele ordinii constituţio-
nale a ţării” [30, p. 71];

„securitatea internă a statului - 
care presupune o stare de protecţie 
a bazelor ordinii constituţionale faţă 
de ameninţările predominant inter-
ne şi care asigură dezvoltarea stabi-
lă, treptată a persoanei, a societăţii 
şi a statului [12, p. 108];

stare a relaţiilor juridice con-- 
stituţionale desfăşurate în procesul 
unei activităţi planificate, al cărui 
rezultat constă în atingerea unei 
stări optimale de funcţionare şi dez-
voltare a societăţii civile, a statului 
de drept şi a structurilor acesteia, şi 
care se caracterizează prin capacita-
tea de rezistenţă faţă de ameninţă-
rile ce prezintă pericol pentru orân-
duirea constituţională [15, p. 83; 16, 
p. 50].

Paralel cu definirea conceptului, 
cercetătorii au fost preocupaţi şi de 
identificarea sistemului de obiecte 
ale securităţii constituţionale, majo-
ritatea atribuind la această categorie 
principalele valori reglementate şi 
protejate de Constituţie, precum: 
forma de guvernământ – republi-
ca; caracterul unitar (sau federativ) 
al statului; integritatea teritorială şi 
inalienabilitatea teritoriului; suvera-
nitatea statului; supremaţia Consti-
tuţiei; asigurarea şi protecţia drep-
turilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului şi cetăţeanului; protecţia 
dreptului de proprietate; pluralismul 
politic şi ideologic etc. [13, p. 122; 
16, p. 51]. Acest sistem de valori 
formează conţinutul ordinii consti-
tuţionale şi astfel reprezintă obiectul 
securităţii constituţionale. Existenţa 
stabilă a acestor valori, dezvoltarea 
şi utilizarea liberă a lor determină 
starea de protecţie a ordinii consti-
tuţionale ca o lipsă de ameninţări la 
adresa lor[16, p. 51].

Odată identificate obiectele se-
curităţii constituţionale, s�a pus 
accentul şi pe problema factorilor 



6 AUGUST 2019

negativi ce pot acţiona asupra valo-
rilor constituţionale fundamentale 
(consideraţi că formează conţinutul 
securităţii date), printre care: coli-
ziunile, lacunele şi alte defecte ale 
legislaţiei, inclusiv, lipsa de accesi-
bilitate și previzibilitate; conflictul 
dintre dreptul natural şi cel pozitiv; 
nihilismul juridic al subiecţilor ra-
porturilor juridico�constituţionale, 
nivelul scăzut al culturii juridice al 
acestora; abuzul de drept etc. [16, 
p. 52]. Aceşti factori de risc se pot 
manifesta prin diferite acţiuni peri-
culoase pentru ordinea constituţio-
nală precum: atentarea la integrita-
tea teritorială a statului, încălcarea 
supremaţiei Constituţiei, uzurparea 
puterii de stat, nerecunoaşterea şi 
nerespectarea drepturilor şi liber-
tăţilor fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului etc. [16, p. 52; 22, p. 
91�102; 10, p. 261].

Destul de voluminos şi profund 
securitatea constituţională a fost cer-
cetată de către N.S. Ignatova şi O.I. 
Zverev, în viziunea cărora sistemul 
acesteia este constituit din următorii 
factori principali [19, p. 5]:

în primul rând, legislaţia con-- 
stituţională perfectă;

în al doilea rând, existenţa unui - 
sistem de instituţii de stat şi obşteşti 
care asigură aplicarea corectă şi res-
pectarea legislaţiei constituţionale;

în al treilea rând, asigurarea - 
stabilităţii constituţionale, eluci-
darea oportună, prevenirea şi ani-
hilarea pericolelor ce ameninţă 
securitatea constituţională fie prin 
lichidarea instituţiilor neconstituţio-
nale, fie prin abrogarea dispoziţiilor 
constituţionale necorespunzătoare 
şi adoptarea altor noi.

Pronunţându�se insistent asupra 
necesităţii elaborării unei concepţii 
a securităţii constituţionale, cerce-
tătorii subliniază că scopul acesteia 
ar consta în [19p. 5�6]:

analiza şi determinarea acelei - 
stări a statului şi a societăţii în care 
se poate considera că instituţiile 
constituţionale funcţionează nor-
mal, activitatea lor este soldată cu 
rezultatele scontate în corespundere 
cu menirea;

identificarea factorilor inde-- 
zirabili pentru dezvoltarea politico�
constituţională a statului, care pot 
sau au condiţionat deja neutraliza-
rea acţiunii normelor Constituţiei, 

erodarea instituţiilor de stat şi ob-
şteşti, prevăzute de aceasta;

satisfacerea necesităţii de noi - 
relaţii, acte şi norme juridico�con-
stituţionale, precum şi a necesităţii 
de abrogare, modificare sau com-
pletare a normelor în vigoare; cău-
tarea mijloacelor necesare asigurării 
unei atmosfere juridico�constituţi-
onale „liniştite”, adică încrederea 
cetăţenilor şi a opiniei publice în 
aceea că statul asigură corespunde-
rea regimului politic cu principiile 
constituţionale şi acţiunea eficientă 
a legislaţiei constituţionale.

Referitor la sarcinile concepţiei 
securităţii constituţionale, cercetă-
torii identifică următoarele [19, p. 
7]:

asigurarea stabilităţii ordinii - 
constituţionale în cadrul statului şi 
a societăţii;

consolidarea puterii de stat, a - 
mecanismelor de interacţiune dintre 
ramurile puterii şi nivelurile aceste-
ia;

asigurarea consolidării statu-- 
lui de drept;

crearea condiţiilor pentru op-- 
timizarea procesului de edificare a 
unei noi statalităţi, inclusiv pentru 
dezvoltarea relaţiilor interstatale;

prevenirea ameninţărilor la - 
adresa pluralismului politic şi a 
diversității ideologice, excluderea 
confruntărilor sociale, politice, et-
nice și de altă natură (uneori ire-
conciliabile) și a ostilităţii din so-
cietate, menținând condiţiile unei 
concurențe sănătoase a intereselor 
și a metodelor constituțional admise 
de exprimare a acestora;

asigurarea drepturilor şi liber-- 
tăţilor fundamentale ale omului şi 
cetăţeanului etc.

În opinia noastră, sistemul 
securității constituționale din Re-
publica Moldova poate fi caracte-
rizat prin: perfecționarea continuă 
a normelor constituționale, asi-
gurarea supremației Constituției 
prin intermediul controlului de 
constituționalitate, declanșat atât 
din inițiativa autorităților publi-
ce, cât și din inițiativa cetățenilor 
prin intermediul excepției de 
neconstituționalitate și garantarea 
stabilității Constituției. Mai mult, 
suntem ferm convinși că asigu-
rarea securității constituționale 
trebuie să pornească, în primul 

rând, de la asigurarea protecției 
Constituției.

Semnifiaţia deosebită a relaţiilor 
sociale reglementate de Constituţie, 
necesitatea asigurării supremaţiei 
sale în sistemul actelor juridice, a 
corespunderii tuturor actelor şi nor-
melor textului Constituţiei, solicită 
inevitabil şi o protecţie juridică spe-
cială a acesteia. O asemenea protec-
ţie trebuie să fie orientată, mai întâi 
de toate, spre asigurarea stabilităţii 
orânduirii de stat şi sociale, a stabi-
lităţii statutului juridic al persoanei, 
cât şi spre asigurarea respectării 
stricte a normelor juridice de către 
toţi subiecţii de drept [21, p. 91].

Astfel, protecţia juridică a Con-
stituţiei presupune o totalitate de 
măsuri juridice, orientate spre pre-
venirea şi reprimarea încălcărilor 
normelor constituţionale, precum 
şi spre restabilirea acestora în caz 
de încălcare. În sistemul protecţiei 
juridice a Constituţiei cercetătorul 
include aşa elemente precum: nor-
mele constituţionale, care asigură 
stabilitatea şi realitatea Constituţiei, 
principiile sistemului de drept (în 
primul rând, principiul legalităţii), 
subiecţii protecţiei juridice a Con-
stituţiei (sistemul şi activitatea loc) 
etc. [23, p. 9].

De regulă, protecţia juridică a 
Constituţiei se caracterizează ca un 
sistem de măsuri juridice, care asi-
gură realizarea tuturor normelor cu-
prinse în Constituţie, şi respectarea 
strictă a regimului legalităţii consti-
tuţionale [11, p. 138; 29, p. 26]. Prin 
urmare, scopul protecţiei juridice 
a Constituţiei constă în înlăturarea 
barierelor ce fac dificilă realizarea 
normelor constituţioale şi preveni-
rea comiterii delictelor constituţio-
nale pe viitor [18].

Alţi cercetători consideră ne-
cesar a înţelege protecţia juridică 
a Constituţiei într�un sens strict ju-
ridic, special. Astfel, V.V. Lazarev 
şi T.Ia. Habrieva privesc protecţia 
Constituţiei ca pe o totalitate de 
măsuri şi competenţe de control şi 
supraveghere ale organelor de stat, 
investite cu dreptul de a verifica co-
ţinutul actelor juridice şi a acţiuni-
lor destinatarilor dreptului referitor 
la corespunderea acestora cu Legea 
Supremă. Într�un sens larg, susţin 
aceiaşi cercetători, protecţia Consti-
tuţiei presupune totalitatea măsurile 
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de asigurare a acţiunii Constituţiei 
(nu doar măsuri cu caracter juridic, 
dar şi educativ, economic şi politic) 
[26, p. 3, 7].

Cu ocazia unui alt demers ştiinţi-
fic, T.Ia. Habrieva concretizează că 
lato sensu protecţia Constituţiei pre-
supune crearea condiţiilor necesare, 
dezvoltarea garanţiilor corespunză-
toare, perfecţionarea mijloacelor şi 
metodelor juridico�statale de asigu-
rare a acţiunii normelor constituţio-
nale [31, p. 15].

O abordare distinctă propu-
ne cercetătorul A.N. Mejeţki, care 
identifică două nivele de protecţie a 
Constituţiei, indicând că primul ni-
vel reprezintă protecţia juridică, iar 
cel de�al doilea apărarea Constituţi-
ei, în cadrul căruia are loc aplicarea 
practică a măsurilor de răspundere 
în caz de survenire a pericolului de 
încălcare a Constituţiei, fie deja pen-
tru încălcarea acesteia [28, p. 7�8]. 

Distincţia dintre protecţia şi apă-
rarea Constituţiei a fost accentuată 
şi de către A.V. Goşuleak [14, p. 
10], în viziunea căruia principala 
deosebire constă în faptul că pro-
tecţia Constituţiei se realizează prin 
stabilirea mijloacelor de prevenire, 
reprimare şi elucidare a oricărei în-
călcări a Constituţiei, precum şi prin 
crearea mecanismului de protecţie 
a Constituţiei faţă de posibilele în-
călcări în scopul aplicării corecte a 
principiilor constituţionale şi exclu-
derii oricărei substituiri a acestora. 
Este important că stabilirea mecan-
simului de protecţie nu este legată 
cu încălcarea Constituţiei, scopul 
acestuia este de o preveni. Apărarea 
Constituţiei, în schimb, implică ac-
ţiuni active ale organelor de stat în 
scop de apărare a Constituţiei.

Merită atenţie în context şi vizi-
unea cercetătoarei M.N. Kolosova, 
potrivit căreia chiar dacă protecţia 
şi apărarea Constituţiei sunt noţiuni 
apropiate după sens, având un obiect 
şi un scop comun, totuşi ele trebuie 
delimitate. În special, cercetătoarea 
subliniază că protecţia Constituţiei 
presupune un complex de măsuri 
orientate spre înlăturarea barierelor 
în realizarea Constituţiei şi preve-
nirea delictelor constituţionale, iar 
apărarea este orientată spre înlătura-
rea încălcărilor concrete ale norme-
lor constituţionale [20, p. 62].

Pe o poziţie similară se plasează 

şi A.N. Golovistikova, care preci-
zează că protecţia şi apărarea juridi-
că a Constituţiei nu sunt nivele ale 
unui singur sistem, întrucît protec-
ţia Constituţiei întotdeauna este o 
activitate profilactică, care previne 
încălcarea ordinii constituţionale, fi-
ind orientată spre înlăturarea cauze-
lor care o condiţionează, precum şi 
contribuie la desfăşurarea normală a 
procesului de realizare a drepturilor 
şi libertăţilor omului şi cetăţeanu-
lui. Apărarea Constituţiei, la rândul 
său, întotdeauna presupune atentate 
reale la adresa raporturilor juridice 
constituţionale şi constă în suprima-
rea încălcărilor concrete al normelor 
constituţionale, aplicării de către au-
torităţile competente în modul stabi-
lit de lege a constrângerii faţă de su-
biecţii concreţi, în scopul restabilirii 
dreptului încălcat [11, p. 139].

După cum am menţionat supra, 
majoritatea cercetătorilor nu ope-
rează în studiile lor cu o asemenea 
distincţie, cea mai frecvent utiliza-
tă noţiune fiind cea de „protecţie a 
Constituţiei”. Presupunem, că dintr�
un anumit punct de vedere, uneori 
acest fapt este justificat, mai ales 
pentru a nu provoca diferite confu-
zii.

În continuare însă, pentru a con-
cretiza esenţa acestui fenomen ju-
ridic, vom preciza că în sensul cel 
mai larg, protecţia Constituţiei este 
o datorie a întregului stat, a societă-
ţii şi a fiecărui cetăţean. Atunci când 
un organ de stat sau al administraţiei 
locale, o organizaţie obştească sau 
chiar un simplu cetăţean respectă 
necondiţionat normele Constituţiei, 
asigură condiţiile şi premisele ne-
cesare pentru respectarea actestora, 
previne încălcarea lor, contracarea-
ză cu mijloace şi metode legale aba-
terile comise se realizează protecţia 
Constituţiei în cel mai larg sens. 

Totodată, este evident că în ca-
drul sistemului autorităţilor de stat, 
sunt organe învestite direct cu sar-
cina/obligaţia de a supraveghea res-
pectarea legalităţii constituţionale. 
În acest sens, în majoritatea statelor 
democratice Şeful statului reprezin-
tă garantul Constituţiei care veghea-
ză respectarea şi protecţia acesteia. 
O anumită supraveghere în acest 
sens exercită şi celelalte autorităţi 
ale statului – parlamentul, guver-
nul, procuratura, instanţele de drept 

comun, avocaţii poporului etc. De-
sigur, şi acest moment poate fi cu-
prins de conceptul protecţia Consti-
tuţiei, deja într�un sens mai îngust, 
deoarece toate aceste autorităţi au 
obligaţia de a asigura în activitatea 
lor respectarea Constituţiei. Pentru 
aceste autorităţi, protecţia Constitu-
ţiei constituie doar una dintre mul-
tiplele funcţii cu care sunt investite 
prin lege.

De cele mai multe ori, însă, no-
ţiunii de „protecţie a Constituţiei” i 
se recunoaşte un sens şi mai îngust. 
Sub acest aspect, unii cercetători 
consideră că protecţia Constituţiei 
în sens strict particular, presupune 
organizarea şi activitatea unui organ 
special, chemat să desfăşoare în for-
mele şi potrivit procedurii stabilite 
de lege a controlului (supravegherii) 
constituţionalităţii, adică verificarea 
corespunderii legislaţiei în vigoare 
şi a altor acte normative cu Con-
stituţia [17, p. 66]. Din perspectiva 
acestei accepţiuni, protecţia Consti-
tuţiei constituie misiunea principală 
a jurisdicţiei constituţionale, asi-
gurată şi realizată prin intermediul 
controlului constituţionalităţii.

Dincolo de cele menționate însă, 
atragem atenția că relativ recent 
(iunie 2019) s�a configurat un nou 
factor de risc la adresa securității 
Constituției – interpretarea eronată 
a normelor constituționale de către 
instanța învestită cu competența 
de protecție a Legii fundamenta-
le. Este vorba despre hotărârile 
fără precedent adoptate de Curtea 
Constituțională a Republicii Mol-
dova în legătură cu formarea noului 
Guvern de către Parlamentul nou 
ales, care au fost aspru criticate și de 
către Comisia de la Veneția, mai ales 
din considerentul interpretării ero-
nate a textului constituțional. Chiar 
dacă hotărârile în cauză au fost anu-
late de către autoritatea emitentă, 
nu putem nega faptul că într�adevăr 
Constituția poate fi amenințată de 
un pericol real chiar din partea apă-
rătorului ei. 

Desigur, aceste momente trebuie 
nu doar să ne pună în gardă, ci și să 
ne determine la acțiuni concrete în 
vederea evaluării și consolidării me-
canismului de asigurare a securității 
constituționale. Este nevoie de o 
unitate de acțiuni atât între ramurile 
puterii, cât și între putere, societate 
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civilă și mediul academic (fiecare 
prin aportul corespunzător). Din 
acest punct de vedere, considerăm 
că aniversarea celor 25 de ani de re-
gim constituțional nu trebuie să fie 
percepută doar ca o sărbătoare, la 
care să etalăm rezultatele obținute, 
ci un nou început în efortul comun al 
consolidării regimului constituțional 
prin securizarea Constituției, a per-
soanei și a societății în ansamblul 
său.
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