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suvErANiTATEA rss MoldovENEşTi  
îN ANii 1940—1990: dE jurE şi dE FACTo
(PARtEA II)

Dumitru GRAMA, doctor, conferenţiar universitar

The present study presents a characteristic of the juridical status of the SSR Moldova, which 
in accordance with the provisions of the constitutions of URSS from 1963 and 1977and of our 
constitutions from 1941 and 1978, was officially a soviet socialist sovereign state, with proper 
supreme state bodies: legislative, executive and judicial; having the right to elaborate and to 
endorse the laws of the republic, to have different prerogatives in directing the social-political, 
economical and cultural domains, but which are really under the dictate of the PCUS leadership 
and of the supreme bodies of the state power from the Soviet Union.

3. Dreptul supremaţiei organelor de stat a republicii unionale asupra teritoriului 
propriu. Oficial acest drept era legiferat de Constituţia URSS din 1936 (articolul 18) 
şi cea din 1977 (articolul 78), care stabileau: „Teritoriul republicii unionale nu poate fi 
schimbat fără consimţământul ei“. Constituţia RSS Moldoveneşti din 1941 (articolul 
15) şi cea din 1978 practic reproducea norma unională menţionată în articolul 70, 
stipulând acelaşi subiect în aceiaşi termeni: „Teritoriul RSS Moldoveneşti nu poate 
fi schimbat fără consimţământul ei“. Acest drept şi-a găsit ulterior dezvoltare prin 
amendamentul la Constituţia RSS Moldoveneşti din 1941, formulat în articolul 14-a: 
„Republica Sovietică Socialistă Moldovenească îşi stabileşte structura administrativ-te-
ritorială“. Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978 a reprodus clauza articolului 14-a 
în articolul 76 şi a detalizat-o printr-o normă juridică suplimentară, expusă în ali-
neatul 2: „RSS Moldovenească îşi stabileşte orânduirea administrativ-teritorială“.

În perioada sovietică unităţi administrativ-teritoriale ale RSS Moldoveneşti 
erau: raioanele, oraşele, raioanele din oraşe, aşezările de tip orăşenesc şi sovietele 
săteşti. Constituţia URSS din 1977 în articolul 78 conţinea o normă juridică nouă, 
predestinată să reglementeze diferendele teritoriale dintre republicile unionale: „Gra-
niţele dintre republicile unionale pot fi schimbate conform înţelegerii reciproce 
dintre republicile respective, care urmează să fie aprobată de Uniunea RSS“. Clauza 
dată a fost expusă în articolul 70 din Constituţia RSS Moldoveneşti din anul 1978 
în următoarea variantă ambilicată: „Graniţa dintre RSS Moldovenească şi o altă 
republică unională poate fi schimbată pe baza unui acord reciproc, care urmează să 
fie aprobat de Uniunea RSS“.

Pe parcursul existenţei Uniunii Sovietice au avut loc mai multe cazuri de tre-
cere a unor teritorii din componenţa unei republici unionale în subordinea juridică 
a alteia. Din cadrul RSFSR în 1924 au fost trecute în RSS Bielorusă 15 judeţe, iar în 
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1926 suplimentar alte 2 judeţe1. Oraşul Orienburg, care din 1920 era capitala RASS 
Kirghize (corect — RASS Kazahe), în 1925, împreună cu regiunea adiacentă a fost 
trecut în subordinea nemijlocită a RSFSR2. Regiunea autonomă Kara-Kalpacă în 1930 
a fost trecută din componenţa RASS Kazahe în cea a RSFSR, iar în 1936 în cadrul 
RSS Uzbece3. În 1954 regiunea Crimeea a fost trecută din componenţa RSFSR în cea 
a RSS Ucrainene. Partea de sud a raionului Djanâbek din regiunea Kazahă de Vest a 
fost trecută în cadrul raionului Vladimirsk din regiunea Astrahan a RSFSR. 50.900 
de ha, ceea ce constituie 509 km2 din Stepa Flămândă a RSS Uzbece, în 1959 au fost 
trecute în componenţa RSS Tadjice. O parte a teritoriului ţinutului Kazahstanul de 
Sud în 1963 a fost trecut în componenţa RSS Uzbece. În 1965 localităţile Bobrovsk 
şi Sandjursk cu un teritoriu de 1833 ha (18, 3 km2), au fost trecute din componenţa 
regiunii Kustanai a RSS Kazahe în cadrul regiunii Celeabinsk din Federaţia Rusă4.

Comitetul Central al PC (b) din Moldova, Prezidiul Sovietului Suprem şi Consiliul 
de Miniştri al RSS Moldoveneşti în 1946, în memorandumul semnat de N. Salagor, se-
cretar al CC al PC (b) din Moldova, şi de N. Coval, preşedinte al Consiliului de Miniştri 
al RSS Moldoveneşti, adresat pe numele lui I. V. Stalin, secretar general al PC (b) din 
Uniunea Sovietică, au încercat să obţină reîntoarcerea în componenţa republicii noastre 
a 3 judeţe basarabene (Hotin, Akkerman şi Ismail), încorporate în 1940 în cadrul RSS 
Ucrainene. Necesitatea restituirii celor trei judeţe era argumentată de conducerea RSS 
Moldoveneşti prin următorii factori istorici, sociali-politici, economici şi demografici:

„1. În judeţele Akkerman moldovenii alcătuiesc 18 %, ucrainenii — 20; în judeţul 
Hotin — 35 % şi 41,6 %; în judeţul Ismail — 31 % şi 4, 7 %;

<…> În regiunea Ismail formată de RSS Ucraineană din judeţele Akkerman şi 
Ismail ucrainenii alcătuiesc 11 %, moldovenii — 18,3 % <…>.

2. La soluţionarea problemei transmiterii în componenţa RSS Ucrainene a ju-
deţelor Basarabiei Hotin, Ismail şi Akkerman a ieşit din câmpul vizual comunitatea 
istoric constituită a teritoriilor Basarabiei, comunitatea economică a judeţelor de 
sud, centrale şi de nord ale Basarabiei, comunitatea lingvistică, culturală şi etnică a 
poporaţiilor ce locuiesc în aceste judeţe <…> .

3. Dezmembrarea politico-administrativă a Basarabiei, care s-a produs în urma 
transmiterii în componenţa RSS Ucrainene a judeţului Hotin din nordul Moldovei 
şi a judeţelor Akkerman şi Ismail din sudul Moldovei, se răsfrânge negativ asupra 
dezvoltării economice şi culturale a Republicii Moldoveneşti. Republica este lipsită 
de porturile dunărene şi de cele de pe Marea Neagră (Bugaz, Akkerman, Chilia, 
Ismail, Vilcov, Reni). Republica este privată de interacţiunea economică şi culturală 
a sudului şi nordului Moldovei cu raioanele ei centrale <…> .

1 Большая Советская Энциклопедия (БСЭ). — 3-е изд. — Т. 3. — Москва, 1970. — С. 134.
2 БСЭ. — 3-е изд. — Т. 11. — Москва, 1973. — С. 152.
3 Ibidem. — C. 381.
4 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938—1967. 

Т. I. — Москва: Изд-во «Известия советов депутатов трудящихся СССР», 1968. — С. 
152, 155, 158, 160.
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4. Limanul nistrean, aflat în judeţul Akkerman, Dunărea, litoralul Mării Negre 
şi numeroasele lacuri sunt bazine de apă bogate în peşte, care lipsesc RSS Moldove-
nească de a asigura cel puţin în proporţii minime populaţia cu produse piscicole.

5. Imensele zăcăminte de gips, cărbune brun şi de alte bogăţii subterane, aflate 
în judeţele Ismail, Akkerman şi Hotin, care nu prezintă pentru Ucraina o valoare 
deosebită, sunt de mare importanţă pentru RSS Moldovenească, căci duce o lipsă 
acută de ele etc.

Structura economică a Basarabiei, ce s-a constituit istoric, este de aşa natură, în-
cât, rămânând inalienabilă în componenţa RSS Moldoveneşti, în cazul prezenţei unei 
îmbinări fireşti a pieţei economice, culturale şi etnice a sudului, centrului şi nordului 
Basarabiei, va conduce la o dezvoltare rapidă a raioanelor Moldovei şi va da posibilitate 
republicii de a lichida mai repede urmările războiului, rămânerea în urmă în dezvoltarea 
economică şi culturală şi de a ieşi în rândul republicilor avansate ale URSS“1.

Rugămintea organelor supreme de stat ale RSS Moldoveneşti şi a conducerii CC 
al PC (b) din Moldova n-a fost satisfăcută de guvernanţii Uniunii RSS. Conducerea 
regimurilor totalitare sovietice de la Moscova şi de la Kiev erau cointeresate în izo-
larea RSS Moldoveneşti într-un spaţiu geografic restrâns, sărac în resurse naturale, 
fără acces la munţii Carpaţi şi la Marea Neagră, unde ar fi putut să-şi construiască 
tabere de odihnă şi sanatorii proprii, pentru organizarea nelimitată a recreaţiei şi 
tratamentului pentru locuitorii republicii, ar fi dezvoltat o bază sigură pentru indus-
tria turismului etc. Chiar şi accesul Moldovei la Dunăre nu a fost admis, deoarece, 
conform constatărilor lui V. M. Molotov din raportul prezentat la 1 august 1940 în 
Sovietul Suprem al URSS, acest râu era cel mai puternic în Europa după Volga şi 
constituia pentru un şir de ţări europene una dintre cele mai importante căi pen-
tru schimbul de mărfuri2. Se putea oare permite ca toate aceste bunuri să-i revină 
Moldovei, fie ea şi Sovietică? M. C. Greciuha, Preşedintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al RSS Ucrainene încă la 22 iulie 1940 a pledat, a insistat chiar, ca Moldova 
să fie privată de accesul la Dunăre, din cauză că fluviul — mare arteră fluvială în 
Europa, rezistentă la îngheţ — putea fi utilizată eficient, în concepţia sa, doar de 
flota fluvială şi maritimă a Ucrainei şi că nu avea rost „a împărţi Dunărea în sfere 
de influenţe atât din punct de vedere economic, cât şi strategic“3.

Moldovei nu i-au fost restituite barem cele câteva zeci de localităţi, populate 
majoritar de români moldoveni din raioanele Reni (regiunea Ismail), Nouă Suliţi, 
Herţa, Adâncata şi Storojineţ (regiunea Cernăuţi), care erau limitrofe cu teritoriul 
RSS Moldoveneşti, din considerentele că ar fi obţinut acces, fie şi parţial, la Dunăre 
şi la poalele munţilor Carpaţi.

Constatăm că regimul totalitar sovietic n-a dorit ca RSSM să dispună de condiţii 
optimal favorabile pentru dezvoltarea economică a republicii. De rând cu rezistenţa 

1 Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia: Culegere de documente. — 
Chişinău: Universitas, 1991. — P. 113-115.

2 Ibidem. — P. 93.
3 Ibidem. — P. 87.
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opusă de conducerea RSS Ucrainene faţă de restituirea către Moldova a judeţelor 
Hotin, Cetatea Albă şi Ismail, un rol important l-a avut, în opinia noastră, previziu-
nea guvernanţilor sovietici ca în viitor RSS Moldovenească, având porturi la Dunăre 
şi la Marea Neagră şi un potenţial economic mai puternic, se va decide mai uşor la 
obţinerea unei suveranităţi de stat reale.

4. Dreptul de a dispune de unităţi militare naţionale. În anii celui de al doilea 
război mondial conducerea Uniunii Sovietice, conştientizând rolul factorului naţio-
nal în mobilizarea eforturilor popoarelor în lupta împotriva fascismului, prin legea 
Sovietului Suprem al URSS „Despre crearea formaţiunilor militare ale republicilor 
unionale şi transformarea Comisariatului poporului pentru apărare din comisariat 
unional în comisariat unional republican“ din 1 februarie 1944, a efectuat o lărgire 
a suveranităţii de stat a republicilor unionale, acordându-le dreptul să-şi constituie 
formaţiuni naţionale militare1. În acest scop, Constituţia URSS din 1936 a fost com-
pletată cu articolul 18-b, textul căruia stabilea: „Fiecare republică unională dispune 
de formaţiuni militare republicane proprii“. Constituţia RSS Moldoveneşti, la fel 
ca şi constituţiile celorlalte republici unionale, a fost completată cu articolul 15-b: 
„Republica Sovietică Socialistă Moldovenească are formaţiunile sale militare repu-
blicane“. De asemenea a fost modificat conţinutul articolului 48 al Constituţiei RSS 
Moldoveneşti din 1941 prin includerea în lista comisariatelor unional-republicane 
a denumirii unui comisariat nou — comisariatul apărării.

Realmente în anii 1944—1945 au existat şi au luptat împotriva Germaniei fasciste 
formaţiuni militare, care purtau denumirile: Fronturile 1, 2 şi 3 Ucrainene, Fronturile 
1 şi 2 Bieloruse, Formaţiunile 1 şi 2 Moldoveneşti de partizani şi altele. Dar ele oare 
într-adevăr au fost create şi dirijate de comisariatele apărării ale republicilor menţi-
onate sau de Comisariatul apărării al URSS ? Oare RSS Moldovenească în realitate a 
dispus de un comisariat republican al apărării şi de formaţiuni militare republicane 
proprii ? Constituţia URSS din 1977 n-a legiferat clauza articolului 18-b referitor la 
dreptul republicilor unionale de a dispune de unităţi militare proprii, stabilit prin 
legea Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice din 1 februarie 1944.

5. Dreptul la stabilirea relaţiilor diplomatice cu alte state. La 1 februarie 1944 
Sovietul Suprem al URSS a adoptat şi legea „Despre acordarea republicilor unionale a 
împuternicirilor în domeniul relaţiilor externe şi transformarea comisariatului poporului 
pentru afacerile externe din comisariat unional în comisariat unional-republican“, care 
doar oficial a lărgit suveranitatea republicilor unionale prin acordarea drepturilor de 
a încheia relaţii diplomatice şi consulare cu statele străine2. În baza legii menţionate 
Constituţia URSS a fost completată cu articolul 18-a, care stipula: „Fiecare republică 
unională are dreptul de a stabili relaţii directe cu statele străine, de a încheia convenţii 
cu ele şi de a face schimb de reprezentanţi diplomatici şi consulari“.

1 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1967. Т. 
I. — Москва: Изд-во «Известия советов депутатов трудящихся СССР», 1968. — С. 139.

2 Ibidem. — P. 138-139.
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Constituţia URSS din 1977 oficial a lărgit întru câtva dreptul republicilor uni-
onale în sfera relaţiilor externe, căci vremea cerea insistent de a ieşi de după cortina 
de fier şi de a participa în lucrul de cooperare cu diverse organizaţii internaţionale şi 
regionale. Articolul 80 al acelei Legi Fundamentale promulga: „Republica unională 
are dreptul de a stabili relaţii cu statele străine, de a încheia cu ele tratate şi de a 
face schimb de reprezentanţi diplomatici şi consulari, de a participa la activitatea 
organizaţiilor internaţionale“. Norma dată, cu modificări neesenţiale, a fost reprodusă 
în textul articolului 73 din Constituţia republicii noastre, adoptată în 1978: „RSS 
Moldovenească are dreptul de a intra în relaţii cu statele străine, de a încheia cu ele 
tratate şi de a face schimb de reprezentanţi diplomatici şi consulari, de a participa 
la activitatea organizaţiilor internaţionale.

Este adevărat că două republici cu populaţie slavă — RSS Ucraineană şi RSS Bi-
elorusă — au fost membre ale ONU şi cam atât. Delegaţiile lor participau la şedinţele 
Adunării Generale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. La Kiev aveau reşedinţe consulii 
SUA şi ale altor state străine. Acei consuli vizitau câteodată şi RSS Moldovenească.

Dar la Chişinău în perioada sovietică niciodată n-au activat ambasade şi consulate 
ale statelor străine. Nici RSS Moldovenească n-a avut ambasade sau consulate în alte 
ţări. Cu toate că ministerul de externe al republicii noastre realiza careva activităţi, 
acestea nu reprezentau realizarea unei politici externe adecvate unui stat suveran.

6. Dreptul la ieşire liberă din componenţa URSS. Deja Constituţia RSFSR din 
1918, prin articolul 49-d, a recunoscut dreptul unor părţi la ieşire din componenţa 
Federaţiei Ruse1. Acest drept a servit în calitate de condiţie fundamentală pentru 
păstrarea suveranităţii republicilor, care au constituit statul federativ, fiind expus în 
textul articolului 26 din Tratatul despre formarea Uniunii RSS din 30 decembrie 
1922. „Pentru fiecare din republicile unionale se păstrează dreptul de ieşire liberă 
din Uniune“2. Ulterior, dreptul republicilor unionale de ieşire liberă din componenţa 
statului sovietic federativ a fost legiferat de Constituţia URSS din 1924 (articolul 4), 
Constituţia URSS din 1936 (articolul 17), Constituţia URSS din 1977 (articolul 72). 
Republicile unionale nu puteau să rămână în urma celei unionale şi de asemenea 
au legiferat în constituţiile proprii acest drept, democratic în fond. Dreptul la ieşire 
liberă din componenţa URSS a fost stipulat de Constituţia RSS Moldoveneşti din 
1941 (articolul 14). Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978, prin articolul 69 legifera: 
„RSS Moldovenească îşi rezervă dreptul de ieşire liberă din Uniunea RSS“.

Cele menţionate în paginile de mai sus reprezentau situaţia de jure. Realmente 
dreptul de ieşire liberă din componenţa URSS pe parcursul deceniilor a avut un ca-
racter formal declarativ, destinat să camufleze lipsa de facto a suveranităţii republicilor 
unionale. Oricare tentative a mişcărilor de eliberare naţională a popoarelor autohtone 
din Estonia, Letonia, Lituania, Ucraina, Georgia, Armenia şi din alte republici unio-
nale erau reprimate de organele represive ale regimului totalitar sovietic cu duritate 

1 Ibidem. — P. 53.
2 Ibidem. — P. 68.



52

şi cruzime. Pentru manifestarea sentimentelor de libertate şi a doleanţelor de lărgire a 
suveranităţii de stat a RSS Moldoveneşti au fost represaţi şi întemniţaţi Gh. Ghimpu, 
Valeriu Graur, A. Usatiuc-Bulgăre, A. Şoltoianu, Gh. David, V. Vâşcu, M. Moroşanu 
şi mulţi alţi participanţi la mişcarea de eliberare naţională din republica noastră.

Examinând la 30 decembrie 1922 dreptul de ieşire din componenţa Uniunii 
Sovietice, stipulat în articolul 26 al Tratatului despre formarea Uniunii RSS, V. I. 
Lenin în lucrarea „În legătură cu problema naţionalităţilor sau a „autonomizării“, 
atenţiona opinia publică asupra pericolelor, care vor exista întru realizarea unei su-
veranităţi adevărate a republicilor unionale. „În astfel de condiţii este foarte firesc, 
că „libertatea de a ieşi din uniune“, cu care ne îndreptăţim, se va dovedi a fi un 
simplu petic de hârtie, ce nu va fi în stare să-i apere pe cei de altă naţionalitate din 
Rusia de năvala acelui om neaoş rus, velikorus-şovinist, de fapt ticălos şi asupritor, 
aşa cum este birocratul tipic rus“1.

7. Dreptul la întrebuinţarea limbii materne. După formarea URSS în 1922 
noţiunea „limbă de stat“ practic nu mai era utilizată, cu excepţia unor republici din 
Transcaucazia şi din Asia Mijlocie. Nu mai existau legi sau acte normative, ca în 
Rusia ţaristă, care să interzică întrebuinţarea limbilor materne ale popoarelor neruse. 
Dimpotrivă, în diverse documente s-a declarat oficial egalitatea tuturor limbilor şi 
dreptul cetăţenilor de a-şi folosi limbile materne în toate sferele vieţii.

Constituţia URSS din 1936, prin articolul 121, stipula dreptul la instruire în 
şcoli în limba maternă, iar prin articolul 110 — dreptul populaţiei autohtone de a-şi 
întrebuinţa limba maternă în instanţele judiciare ale republicilor unionale, republicilor 
autonome şi regiunilor autonome. Constituţia URSS din 1977 a reprodus drepturile 
menţionate în articolele 45 şi 159. Constituţia RSS Moldoveneşti din 1941 a legiferat 
dreptul la instruire în limba maternă prin articolul 94 şi dreptul la întrebuinţarea 
limbii moldoveneşti în instanţele judiciare ale republicii noastre prin articolul 84. 
Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978 a reprodus drepturile indicate mai sus în 
articolele 43 şi 158. Dreptul de a folosi limba moldovenească în instanţele judiciare 
ale republicii a fost stipulat oficial prin articolul 11 din Codul de procedură penală 
al RSS Moldoveneşti din 1961 şi prin articolul 9 din Codul de procedură civilă al 
RSS Moldoveneşti din 1964.

Dreptul de instruire în limba maternă a fost concretizat prin articolul 27 al 
Legii RSS Moldoveneşti „Cu privire la învăţământul public“ din 1976, textul căruia 
stabilea: „Elevilor şcolii de cultură generală li se acordă posibilitatea să înveţe în limba 
maternă sau în limba altui popor din Uniunea RSS. Părinţii sau persoanele, care îi 
înlocuiesc, au dreptul să aleagă pentru copii, după cum doresc, şcoala cu limba de 
predare respectivă“2. După toate aparenţele, în republicile unionale se utilizau în 
diverse sfere limbile naţionale.

1 Ленин В. И. Ултимиле скрисорь. 23 дечембрие 1922-2 мартие 1923. — Кишинэу: Картя 
Молдовенеаскэ, 1978. — П. 21-22.

2 Лежя Републичий Советиче Сочиалисте Молдовенешть ку привире ла ынвэцэмынтул 
публик. — Кишинэу: Картя Молдовеняскэ, 1976. — П. 27.



53

Dar limba rusă nu şi-a pierdut monopolul aplicării, după cum ar fi fost firesc, 
continuând să fie mai departe limbă de stat obligatorie, dar inventându-se pentru 
ea o noţiune nouă, o găselniţă de-a socialismului, care se numea „limbă de comu-
nicare interetnică“. Regimul totalitar bolşevic, prin unele „concesii“ făcute limbilor 
popoarelor anexate în domeniul învăţământului, a presei şi a culturii, a reuşit să 
păstreze supremaţia limbii ruse în activitatea organelor de stat, executive, judiciare, 
a miliţiei, securităţii, armatei, în învăţământul tehnico-profesional, mediu-special şi 
superior, în ştiinţă, în lucrările de secretariat, atât în cadrul general al URSS, cât şi 
în teritoriile republicilor unionale şi autonome, regiunilor şi districtelor autonome. 
În consecinţă, în Uniunea Sovietică, pe întreg parcursul anilor 1922—1989, a existat 
o egalitate declarativă (formală) a limbilor vorbite în republicile unionale vizavi de 
cea rusă.

De fapt a existat mai mult iluzia acestei egalităţi. Era îndeajuns ca la vreo întru-
nire sau şedinţă organizată într-un sat moldovenesc să asiste, să zicem, printre cele 
câteva sute de participanţi, doar 2-3 etnici ruşi şi toţi vorbitorii erau obligaţi să se 
exprime în „limba de comunicare interetnică“ (alias limba rusă de stat obligatorie). 
În localurile publice din oraşele Moldovei, în transportul public etc. se conversa, de 
regulă, numai în limba rusă. Dacă vreun român moldovean se încumeta să vorbească 
în limba maternă, de foarte multe ori i se închidea gura, spunându-i-se categoric: 
„Ne cirikaite!“ («Nu ciripiţi!“), „Razgovarivaite na celoveceskom iazâke!“ („Vorbiţi 
omeneşte!“) sau i se adresau alte fraze insultătoare. Asemenea cazuri nu se întâmplau 
undeva la Breansk, Tambov, Kostroma sau în alte localităţi ale Rusiei istorice, ci în 
urbele republicii noastre natale: în Tiraspol, Bălţi, Comrat, Râbniţa, Ciadâr-Lunga, 
Bender şi chiar în capitala Moldovei — oraşul Chişinău. Astfel, timp de decenii, a 
derulat paradoxul, când în paginile publicaţiilor se scria, iar de la tribună se vorbea 
cu patos despre egalitatea limbilor şi ale popoarelor URSS, iar în realitate se promova 
cu zel în toate domeniile numai limba rusă. Chiar şi în teritoriile istorico-etnice ale 
popoarelor neruse limbilor materne ale acestora le era predestinat doar rolul de a 
secunda limba rusă, adică le revenea rolul de cenuşărese în casele proprii, căci erau 
vorbite mai mult la bucătărie de către membrii familiilor băştinaşe.

O asemenea încălcare a drepturilor la întrebuinţarea limbilor materne a po-
poarelor neruse în viaţa social-economică, politică şi culturală în cadrul viitoarei 
Uniuni Sovietice a fost prevăzută de V. I. Lenin încă în 1922. În lucrarea „În legătură 
cu problema naţionalităţilor sau a „autonomizării“, caracterizând pericolul iminent, 
care plana asupra limbilor naţionale a etniilor autohtone, el scria profetic: „Nu încape 
îndoială, că sub pretextul unităţii serviciilor feroviare, sub pretextul unităţii serviciilor 
fiscale ş. a. m. d. la noi, cu aparatul nostru de azi, va pătrunde o mulţime de abuzuri 
cu caracter pur rusesc“. În scopul contracarării pericolului iminent, Lenin propunea 
„să fie introduse cele mai stricte reguli cu privire la folosirea limbii naţionale în 
republicile naţionale, care fac parte din uniunea noastră, şi aceste reguli să fie con-
trolate deosebit de amănunţit“. Rezolvarea optimală a problemei protejării limbilor 
ce aparţin etniilor neruse, el o vedea în adoptarea de către republicile naţionale a 
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unor legi speciale, care ar fi reglementat amănunţit cadrul juridic de întrebuinţare 
al limbilor: „Aici va fi nevoie de un cod detaliat, pe care-l pot întocmi cu oarecare 
succes numai naţionalii, care trăiesc în republica respectivă“1.

Deşi Constituţia URSS din 1936 recunoştea juridic suveranitatea republicilor 
unionale (articolul 15), dreptul la ieşire liberă din componenţa statului federativ 
(articolul 17), totuşi prin articolul 14 actul legislativ menţionat, la fel ca şi Constituţia 
URSS din 1924, prin articolul 1, a acordat organelor unionale de stat cele mai im-
portante funcţii şi atribuţii ale dirijării vieţii social-politice, economice şi culturale, 
lăsând în competenţa organelor de stat ale republicilor unionale doar funcţiile şi 
atribuţiile secundare, de însemnătate locală. În ansamblu, toate domeniile activi-
tăţii de stat, dezvoltării economiei, culturii, politicii interne şi externe erau în mod 
supracentralizat dirijate din Moscova de către organele de stat ale URSS, care, la 
rândul lor, erau supravegheate şi dirijate de conducerea PCUS. Drept consecinţă, de 
suveranitate, alias de dreptul popoarelor de a dispune liber de soarta lor — atribut 
indispensabil al oricărui stat contemporan din lume — fostele republici unionale 
aveau să dispună mai mult în plan formal.

Articolul 76 al Legii Fundamentale a URSS din 1977 de asemenea proclama 
nemijlocit: „Republica unională este un stat sovietic socialist suveran, care s-a unit 
cu celelalte republici sovietice în Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste“. Dar deja 
alineatul 2 al articolului vizat prin conţinutul său limita foarte mult suveranitatea 
republicilor unionale. În conformitate cu această normă constituţională, „republica 
unională exercită de sine stătător puterea de stat pe teritoriul ei“ numai „în afara 
limitelor, arătate în articolul 73 din Constituţia Uniunii RSS“.

Aceste limitări au fost operate în mod substanţial pe parcursul celor cir-
ca şapte decenii de existenţă a sovietelor. Numai organele centrale de stat 
ale URSS aveau dreptul să decidă „<…> aprobarea formării unor noi republici 
autonome şi regiuni autonome în componenţa republicilor unionale; stabilirea 
principiilor generale ale organizării şi activităţii organelor republicane şi locale ale 
puterii de stat; asigurarea reglementării legislative pe întreg teritoriul Uniunii 
RSS <…>; promovarea unei politici social-economice unice, conducerea economiei 
ţării; determinarea direcţiilor principale ale progresului tehnico-ştiinţific <…>; 
elaborarea şi aprobarea planurilor de stat de dezvoltare economică şi socială a 
Uniunii RSS <…>; <…> conducerea sistemului monetar şi de credit unic; stabili-
rea impozitelor şi veniturilor <…>; determinarea politicii în domeniul preţurilor 
şi retribuirii muncii; conducerea ramurilor economiei naţionale <…> ; problemele 
păcii şi războiului <…> ; organizarea apărării, conducerea Forţelor Armate ale 
Uniunii RSS; asigurarea securităţii de stat; reprezentarea Uniunii RSS în relaţiile 
internaţionale; <…> stabilirea ordinii generale şi coordonarea relaţiilor republicilor 
unionale cu statele străine şi cu organizaţiile internaţionale; comerţul exterior şi 

1 Ленин В. И. Ултимиле скрисорь. 23 дечембрие 1922-2 мартие 1923. — Кишинэу: Картя 
Молдовенеаскэ, 1978. — П. 28.
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alte feluri de activitate economică externă pe baza monopolului de stat; controlul 
asupra respectării Constituţiei Uniunii RSS şi asigurarea concordanţei constituţiilor 
republicilor unionale cu Constituţia Uniunii RSS; rezolvarea altor chestiuni de 
însemnătate unională“.

Într-un cuvânt, centrul, în persoana organelor unionale, a monopolizat comple-
tamente domeniile vitale ale conducerii activităţii de stat, economice şi culturale 
din Uniune, lăsând formal în sfera conducerii „suverane“ a republicilor unionale 
doar domeniile secundare ale vieţii social-politice, economice şi culturale. Nici 
o republică unională nu putea întreprinde vreo acţiune cât de cât importantă fără 
permisiunea nemijlocită a centrului.

Pericolul centralizării excesive a funcţiilor social-politice şi economice în mâi-
nile organelor de stat şi administrative ale URSS în detrimentul suveranităţii de 
stat a republicilor unionale a fost percepută de Lenin din prima zi a constituirii 
statului sovietic unional. Sesizând că monopolizarea excesivă a puterii de către 
organele abilitate ale federaţiei lezează cu mult suveranitatea republicilor unionale, 
el încă la 31 decembrie 1922 (a doua zi după adoptarea actelor de formare a Uniunii 
Sovietice), a propus ca la următorul Congres al Sovietelor să se revină la situaţia 
anterioară de până la formarea statului sovietic unional, adică să fie menţinută 
„uniunea republicilor sovietice socialiste doar în domeniul militar şi diplomatic, 
iar în toate celelalte privinţe să fie restabilită independenţa deplină a diferitelor 
comisariate norodnice“1.

Oponenţii susţineau cu voce fermă că aşa şi trebuia să fie într-un stat federativ. 
Studierea actelor constituţionale ale unor state federative ne permit să afirmăm 
contrariul. Astfel, de exemplu, articolul V al Constituţiei SUA stabileşte că orişice 
amendament la Legea Fundamentală a SUA intră în vigoare numai după ce e ra-
tificat de trei pătrimi din cele 50 de asamblei legislative ale subiectelor Federaţiei 
americane, adică de cel puţin 38 de asamblei. Şi asemenea drepturi posedă membrii 
unei federaţii, constituite după criteriul teritorial.

E firesc ca în statele federative, constituite după criteriul naţional-statal, subiectele 
federaţiei să dispună de drepturi mult mai largi. Realitatea orânduirii de stat din RFS 
Iugoslavia şi din RF Cehia şi Slovacia, chiar dacă aceste republici federative astăzi au 
îmbrăcat altă formă, confirmă în plan istoric deja, această tendinţă legitimă. Articolul 
42 din Legea Fundamentală a RF Cehia şi Slovacia stabilea că pentru adoptarea legilor 
era strict necesar ca proiectele să fi fost susţinute în Palatul Naţiilor al Parlamentului de 
majoritatea deputaţilor aleşi atât din Cehia, cât şi din Slovacia. Cât priveşte adoptarea 
Constituţiei federaţiei, alegerea preşedintelui republicii şi alte chestiuni primordiale, 
era necesar ca în Palatul Naţiilor acestea să fie susţinute prin voturile a trei cincimi 
din deputaţii aleşi în Cehia şi tot de atâţia reprezentanţi ai Slovaciei.

Un interes deosebit, în plan istoric, l-a prezentat Iugoslavia. Subiectele acelei 
federaţii, în conformitate cu prevederile constituţiei în vigoare în anii ‘80 ai secolului 

1 Ibidem.
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trecut, au ţinut sub controlul lor nemijlocit formarea şi activitatea organelor centrale 
de stat. În prezidiul RSF Iugoslavia intra câte un reprezentant al fiecărei republici şi 
ţinut autonom, ales de scupşcinile respective ale republicilor sau ţinuturilor. Funcţia 
de Preşedinte al Prezidiului RSF Iugoslavia pe parcurs de un an o îndeplinea, pe 
rând, prin rotaţie, reprezentanţii tuturor subiectelor federaţiei. Reprezentanţii tutu-
ror republicilor şi ţinuturilor în acelaşi mod prezidau câte un an în scupşcina RSF 
Iugoslavia şi în alte organe centrale de stat ale federaţiei. În conformitate cu articolul 
286 din Legea Fundamentală a Iugoslaviei, Vecea Republicilor şi Ţinuturilor asigura 
coordonarea poziţiilor scupşcinelor republicilor şi scupşcinelor ţinuturilor autonome 
în sferele, în care ea elabora şi adopta legi ale federaţiei şi alte acte normative. Numai 
în baza acordului scupşcinelor republicilor şi scupşcinelor ţinuturilor autonome, Ve-
cea Republicilor şi Ţinuturilor avea dreptul să adopte: 1. aprobarea planului general 
al ţării; 2. legi în domeniul finanţelor, creditelor, impozitelor, controlului asupra 
preţurilor, problemelor vamale ş. a.; 3. volumul anual de cheltuieli al federaţiei; 4. 
hotărâri privitoare la înfiinţarea fondurilor; 5. ratificarea contractelor şi convenţii-
lor internaţionale etc. Vecea Republicilor şi Ţinuturilor, aprobând proiectele de legi 
şi alte acte, era obligată, prin articolul 300, să le trimită scupşcinelor republicilor 
şi scupşcinelor ţinuturilor autonome spre analizare detaliată şi pentru adoptare 
ulterioară. Fără aprobarea acestora din urmă, legile federaţiei nu intrau în vigoare. 
Se mai cere de menţionat, că fără acordul republicilor şi al ţinuturilor nu putea fi 
efectuată nici o modificare în textul Constituţiei RSF Iugoslavia. Articolul 402 din 
Legea Fundamentală prevedea: „Modificarea Constituţiei RSF Iugoslavia se socoate 
adoptată, dacă cu textul, aprobat de Vecea unională a scupşcinei RSF Iu. vor fi de 
acord scupşcinele tuturor republicilor şi ţinuturilor autonome <…>. Dacă scupşcina 
unei sau mai multor republici, sau scupşcina unui ţinut autonom nu sânt de acord 
cu textul actului de modificare a Constituţiei RSF Iu. adoptat de Vecea unională, 
propunerea de modificare a Constituţiei RSF Iu., la care nu s-a ajuns la consens, nu 
poate fi reluată în dezbatere pe parcursul unui an de zile <…> “.

O analiză comparativă ne demonstrează cu prisosinţă faptul că atât RSS Mol-
dovenească, cât şl alte republici unionale n-au dispus nici pe departe de un statut 
juridic ca, de exemplu, cel al Serbiei, Croaţiei, Sloveniei din cadrul RSF Iugoslavia 
sau al subiectelor SUA. Nu trebuie să ne lăsăm induşi în eroare de aspectul formal 
al problemei, adică de activitatea pe parcurs de decenii în Moldova a unor organe 
ce creau impresia existenţei unui stat suveran: parlament, constituţie, consiliu de 
miniştri, ministere, departamente ş. a. După cum se ştie, toate instituţiile de stat 
ale RSS Moldoveneşti se aflau, în realitate, sub acelaşi dictat al conducerii URSS, 
ca şi organele administrative din regiunile Sverdlovsk, Leningrad, Doneţk, Moscova, 
ţinuturile Stavropol, Habarovsk, Knasnoiarsk. Atât Parlamentul RSS Moldoveneşti, 
precum şi Sovietul de deputaţi ţinutal Krasnodar, nu dispuneau, practic, de nici o 
posibilitate de a influenţa asupra conţinutului legilor, hotărârilor şi deciziilor, ce 
urmau să fie aprobate de Sovietul Suprem al URSS. Cele expuse mai sus confirmă 
pe deplin justeţea concluziei acelor savanţi şi oameni de stat, care caracterizează 
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URSS nu ca un stat federativ, ci ca stat unitar. Chiar şi Constituţia URSS din 
1977 prin articolul 70 stipula că „Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste este 
un stat multinaţional unitar (sublinierile noastre — D. C. G.)“1.

La sfârşitul anilor ‘80 ai secolului trecut cercurile largi ale populaţiei din 
Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Armenia ş. a. cereau cu insistentă reafirmarea şi 
aprofundarea suveranităţii lor statale. Aprobarea de către parlamentele republicilor 
unionale a Declaraţiilor despre suveranitate a constituit un act istoric, ce iniţial a pus 
baza juridică a desfăşurării procesului de reînviere a statalităţi naţionale a popoarelor 
URSS. Concomitent, acele documente au constituit punctul iniţial de limitare a dic-
tatului abuziv al organelor centrale de stat ale URSS fată de republici. Declaraţia cu 
privire la suveranitatea de stat a RSS Moldova în punctul 5, în această ordine de idei, 
prevedea: „Pentru asigurarea garanţiilor social-economice, politice şi juridice ale 
suveranităţii republicii, Sovietul Suprem al RSS Moldova stabileşte:

— deplinătatea puterii Republicii Sovietice Socialiste Moldova în rezolvarea 
tuturor problemelor vieţii de stat şi sociale;

— prioritatea Constituţiei şi a legilor RSS Moldova pe întreg teritoriul ei. Legile 
şi alte acte normative unionale se pun în aplicare în Moldova numai după 
ratificarea (aprobarea) lor de către Sovietul Suprem al Republicii, iar efectele 
celor aflate în vigoare, dar care contravin suveranităţii Moldovei, se suspen-
dă;

Tendinţele republicilor unionale de a obţine o suveranitate reală au corespuns 
pe deplin legităţilor dezvoltării statalităţii popoarelor lumii civilizate. În ultimii ani 
chiar şi asemenea formaţiuni naţional-statale, ca Croaţia şi Slovenia (RSF Iugoslavia), 
se bucurau de o suveranitate mai largă, comparativ cu Moldova şi cu alte republici 
unionale ale URSS, au luptat cu îndârjire pentru lărgirea şi aprofundarea suverani-
tăţii lor statale. Proiectul noului Tratat unional, după cum se ştie, prevedea doar o 
oarecare lărgire a competenţei organelor de stat ale republicilor unionale. Nici pe 
departe nu se preconiza de a înzestra republicile cu un asemenea statut juridic, care 
le-ar fi permis popoarelor respective sa fie stăpâne, în sensul adevărat al cuvântului, 
la ele acasă. Căci şi pe viitor se planifica păstrarea unui centru atotputernic, care 
urma să-şi dicteze voinţa tuturor republicilor unionale. În această situaţie conside-
răm că a fost justă poziţia acelor partide şi mişcări democratice din Moldova şi din 
alte republici unionale, care chemau populaţia să boicoteze referendumul planificat 
pentru 17 martie 1991.

1 Конституция (Лежя Фундаменталэ) а Униуний Републичилор Советиче Сочиалисте. — 
Кишинэу: Картя Молдовеняскэ, 1977. — П. 26.


