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Rezumat 

Fiecare stat suveran şi independent dispune de un sistem propriu de drept. 

Nu constituie o excepţie nici Republica Moldova. 

Odată cu tranziţia de la un stat totalitar la un stat de drept şi democratic, 

de la o economie centralizată la o economie de piaţă, de la monopolul unui partid, 

la pluripartitism şi pluralismul de opinie, a fost necesar de a asigura şi trecerea de 

la sistemul de drept naţional fundamentat pe doctrina de drept romano-germanică. 

Au favorizat această trecere actele politico-juridice: Declaraţia de suvera-

nitate, Decretul cu privire la puterea de stat, Concepţia reformei judiciare şi de 

drept şi Constituţia Republicii Moldova. 

Odată cu adoptarea Constituţiei, adoptarea codurilor, reformarea organelor de 

ocrotire a normelor de drept, formarea cadrului normativ naţional s-a sfârşit etapa de 

tranziţie de la sistemul socialist de drept la sistemul naţional de drept. 

Cuvinte-cheie: Sistemul dreptului, sistemul dreptului romano-germanic, 

tranziţie, suveranitatea, independenţa, actul normativ, dreptul public, dreptul 

privat, izvorul de drept, precedentul judiciar, practica judiciară, jurisprudenţa 

 

HISTORICAL CONTINUITY AND DEVELOPMENT 

OF THE NATIONAL SYSTEM OF LAW 
 

Abstract 

Each sovereign and independent state has its own legal system. Moldova is 

not an exception.  

With the transition from a totalitarian to a democratic state and a state of law, 

from a centralized economy to a market economy, from a party's multipolitician 

monopoly and pluralism of opinion, it was necessary to ensure the transition from the 

system of national law based on the Roman-German legal doctrine. 

The political-juridical acts favored this passage: the Declaration of 

Sovereignty, the Decree on State Power, the Concept of Judicial and Law Reform 

and the Constitution of the Republic of Moldova. 

With the adoption of the Constitution, the adoption of codes, the reform of the 

law enforcement agencies, the formation of the national normative framework, the 

transition from the socialist rule of law to the national legal system was completed. 

Keywords: system of law, Roman-German law system, transition, sove-

reignty, independence, normative act, public law, private law, the source of law, 

the judicial precedent, the judicial practice, the jurisprudence 
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Statul sovietic, din care făcea parte şi Republica Sovietică So-

cialistă Moldovenească, inclusiv ştiinţa sovietică, recunoşteam noţi-

unile de stat, constituţie, Soviet Suprem, dar nu se investigau noţiuni-

le de statalitate, constituţionalism şi parlamentarism. 

De exemplu, noţiunea de statalitate n-o s-o găsim nici într-un 

dicţionar fie sovietic, fie DEX-ul, sau alte dicţionare. În opinia noas-

tră, noţiunile stat-statalitate, constituţie-constituţionalism şi parla-

ment-parlamentarism nu sunt sinonime. Abia în ultimii 10-15 ani au 

început să apară interpretări, ştiinţifice ale noţiunilor de statalitate, 

constituţionalism şi parlamentarism. 

Dar ne vom opri la tema „statalitatea”. 

După cum afirmă autorul V. Beniuc
1
 „Statalitatea” semnifică 

nu doar componentele structurale ale statului, dar şi nivelul, calitatea 

funcţionării acestuia, intensitatea şi eficienţa cu care instituţiile statu-

lui intervin în viaţa şi activitatea cetăţeanului. Noţiunea dată nu este 

una doar explicativă, dar şi de evaluare a numărului şi eficienţei 

structurilor statale, corespunderii necesităţilor sociale şi intereselor 

personale ale cetăţeanului. 

Autorul Gheroghe Rusnac
2
 constată că „Statalitatea înseamnă o 

etapă de dezvoltare a ţărilor care au reuşit să-şi creeze propriul stat, 

ori să reanimeze statalitatea pierdută anterior. 

Statalitatea nu este doar un atribuit al societăţii şi un indice al 

dezvoltării acesteia, dar şi o ideologie, o orientare social-politică şi 

culturală îndreptată spre dezvoltarea statului, protecţia lui şi perfecţi-

onarea organizării politice a societăţii”. Şi mai departe „Nu statul, nu 

organizarea de stat ci etapa istorică de dezvoltare a ţărilor sau a naţi-

unilor care au reuşit să-şi creeze propriul stat”. 

Fiind de acord cu punctele de vedere ale autorilor V.Beniuc şi 

Gh.Rusnac vom concluziona că şi statalitatea, şi constituţionalismul 

şi parlamentarismul, ne vorbesc, în opinia noastră despre perceperea 

în masă a acestor naţiuni şi folosirea largă a lor în folosul poporului. 

                                                 
1
 Valentin Beniuc. Statalitatea Republicii Moldova: factorii turbulenţi şi de stabilizare. 

Culegere de articole ştiinţifice. Chişinău 2017, p.83.  
2
 Gheorghe Rusnac. Statul şi societatea polietnică. Moldova în  anii 90. Materialele simpo-

zionului moldo-german (Chişinău 13-18 octombrie 1996) Chişinău 1997, p.134. 
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După cum recunoaşte autorul Vladislav Grosul
1
 că în mod ine-

vitabil crearea statului moldovenesc era însoţită de „Потребность 

молдаван в своей государственности” (cerinţa vitală a moldoveni-

lor de a avea stat şi statalitate-traducerea V.P.). 

Potrivit art.1 alin.(3) din Constituţie
2
 „Republica Moldova este 

un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi 

libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 

pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate”. 

Valorile constituţionale pot fi protejate prin sistemul naţional 

de drept. 

Este cunoscut faptul că fiecare stat suveran şi independent dis-

pune de un sistem propriu de drept. Dar orice sistem naţional de drept 

face parte din „familii de drept” sau „mari sisteme de drept” care se 

constituie şi se dezvoltă în baza unor principii comune caracteristice 

unor grupuri mari de ţări şi care au particularităţi juridice comune. 

Majoritatea absolută a cercetătorilor evidenţiază următoarele 

mari sisteme de drept: romano-germanic, anglo-saxon, dreptul mu-

sulman, dreptul socialist, dreptul hindus, dreptul chinez, dreptul ja-

ponez şi altele. 

Ne vom opri la primele trei sisteme: 

- Sistemul dreptului romano-germanic. Statele care aderă la 

acest sistem dau prioritate legii ca izvor de drept. Se are în vedere în 

primul rînd existenţa constituţiilor şi a legilor constituţionale cu acte 

normative fundamentale ale statelor, precum şi toate actele cu carac-

ter normativ. 

Perceptul că legea e putere, că legea poate schimba starea lu-

crurilor se află la baza sistemului romano-germanic, care mai este 

numit ca sistem european, sau sistem continental. 

- Sistemul dreptului anglo-saxon sau common-law. Acest 

sistem este opus sistemului romano-germanic. La baza sistemului se 

află precedentul judiciar. 

                                                 
1
 Vladislav Grosul. Традиции молдавской государственности. Culegere de articole ştiinţi-

fice. Chişinău 2017, p.7. 
2
 Constituţia Republicii Moldova. Comentariu,  Chişinău, 2012. 
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Autorii români Maria Dvoracec şi Gheorghe Lupu
1
 constată că: 

common-law-ul este o creaţie a judecătorului, conţine reguli statorni-

ce pe cale judecătorească prin hotărîri, care devin obligatorii – în 

cazurile similare pentru instanţele inferioare. Norma juridică de 

common-law urmăreşte să de-a o soluţie într-un proces şi nu să for-

muleze reguli generale de conduită pentru viitor… într-o viziune 

generală, preocuparea dominantă a normelor de common-law este 

restabilirea imediată a ordinii juridice tulburate şi nu stabilirea nor-

melor de bază a societăţii. 

Statele lumii cum ar fi Marea Britanie, SUA, Australia şi altele 

în activitatea judecătorească folosesc tradiţiile şi obiceiurile înrădăci-

nate necodificînd legislaţia, iar unele neavînd chiar şi constituţii. 

- Sistemul dreptului socialist făcea parte din marile sisteme de 

drept, fiind fundamentul dreptului dintr-un şir de state: URSS, Euro-

pa de Est şi Centrală, Asia, America. De obicei împărtăşeau acest 

sistem statele care construiau socialismul şi comunismul, fiind con-

trapuse „dreptului burghez”. 

Cum constată unii cercetători
2
 „Dreptul socialist pretindea a fi un 

sistem de drept superior tuturor tipurilor de drept existent anterior, pre-

cum şi dreptului existent în statele contemporane care nu se atribuiau la 

„orînduirea socialistă”. „Deşi a preluat, incontestabil, de la sistemul 

dreptului romano-germanic unele aspecte (de exemplu, împărţirea drep-

tului pe ramuri) sistemul dreptului socialist nu recunoştea divizarea în 

drept public şi drept privat, considerînd, în virtutea unor raţiuni ideolo-

gice, că întreaga reglementară legală este de drept public”. 

Vom constata că o trăsătură caracteristică a acestui sistem a fost 

şi organizarea judiciară specifică, şi organizarea autorităţilor publice 

în genere. După cum ştim acest sistem în linii mari s-a prăbuşit odată 

cu dizolvarea federaţiei sovietice. 

Mulţi cercetători, indiferent de poziţiile care le promovează, nu 

neagă noţiunea de federaţie sovietică, precum nici participarea Mol-

dovei ca subiect al acestei federaţii, în cadrul Uniunii Sovietice. Ast-

fel, nu poate fi negat nici faptul că pînă în 1990 Moldova dispunea de 

                                                 
1
 Maria Dvoracek şi Gheorghe Lupu. Teoria generală a dreptului. Iaşi 1966, p.166. 

2
 Boris Negru – Alina Negru. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 2006, p.395. 
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un sistem de drept socialist. Însă, odată cu tranziţia de la un stat tota-

litar la un stat de drept şi democratic, de la o economie 

arhicentralizată la o economie de piaţă, de la monopolul unui partid, 

la pluripartitism şi pluralismul de opinie, a fost necesar de a asigura 

şi trecerea de la sistemul socialist de drept la sistemul de drept naţio-

nal fundamentat pe doctrina de drept romano-germanică. 

Dezvoltarea vertiginoasă a orînduirii statale a Republicii Mol-

dova pe baza democratică a început odată cu constituirea noului par-

lament (aprilie 1990). Cum menţionau primul Preşedinte al Parla-

mentului ales în mod democratic şi primul Preşedinte al Republicii 

Moldova, dl M.Snegur, la începutul anilor „90” în faţa guvernării 

stăteau următoarele obiective: 

- Organizarea cadrului politic şi juridic al statului; 

- Pregătirea premiselor pentru deetatizarea patrimoniului 

naţional şi trecerea la economia de piaţă; 

- Crearea condiţiilor prielnice pentru emanciparea intelec-

tuală a poporului, angajarea lui în circuitul valorilor spirituale şi 

morale, dominante în spaţiul european. 
Astfel de obiective au fost realizate prin acte istorice politico-

juridice cum ar fi: 

a) Declaraţia de suveranitate din 23.06.1990 care a statuat: 

- legile unionale urmau să fie puse în aplicare numai după ce 

erau ratificate de parlamentul moldav; 

- stabilirea dreptului suveran la teritoriu şi proprietate; 

- înlocuirea formelor de proprietate personală şi cooperatist-

colhoznică cu proprietatea privată şi de stat; 

- respectarea cartei ONU etc. 

b) Decretul cu privire la puterea de stat din 27.07.1990 a 

fundamentat: 

- deideologizarea puterii, depolitizarea colectivelor de muncă 

şi de învăţămînt; 

- separarea puterilor: legislativă, executivă şi judecătorească 

etc. 

c) Declaraţia de independenţă din 27.08.1991 a proclamat 

că Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democra-
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tic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul fără nici un amestec din 

afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului 

în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale. 

d) Concepţia reformei judiciare şi de drept din 21.06.1994
1
 

a argumentat necesitatea reformării: 

- ştiinţei şi învăţămîntului juridic; 

- formării cadrului legislativ naţional; 

- formării noului sistem judecătoresc, a Consiliului Superior 

al Magistraturii, Curţii Constituţionale, Procuraturii, avocaturii, nota-

riatului, altor organe de ocrotire a normelor de drept şi altele. 

Aceste acte istorice şi-au găsit locul cuvenit în Constituţia Re-

publicii Moldova din 29.07.1994 care în art.1 stipulează că:  

„(1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, 

unitar şi indivizibil.” 

Constituţia a devenit vîrful piramidei a sistemului de drept în 

Republica Moldova. 

Avînt în vedere importanţa deosebită a actelor normative, nece-

sitatea instituirii de mijloace, metode şi tehnici prin care raporturile 

sociale iau forma juridică, a realizării unor principii unificate în ma-

terie de creaţie a actelor normative pentru asigurarea elaborării şi 

adoptării unor acte normative de calitate şi eficienţă, pentru garanta-

rea transparenţei procesului decizional, precum şi necesitatea asigu-

rării compatibilităţii actelor normative cu legislaţia comunitară prin 

procedura de armonizare Parlamentul a adoptat Legea nr. 780 din 

27.12.01 privind actele legislative şi Legea nr. 317 din 18.07.2003 

privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale ad-

ministraţiei publice centrale şi locale. 

Ambele reglementări ale Parlamentului sunt chemate să contri-

buie la calitatea actelor juridice. La elaborarea, adoptarea şi aplicarea 

actelor normative se respectă principiile: 

- oportunităţii, coerenţei, consecvenţei şi echilibrului între 

reglementările concurenţei; 

- consecutivităţii, stabilităţii şi predictibilităţii normelor juridice; 

                                                 
1
 Hotărîrea Parlamentului nr. 142 din 21.06.1994 privind aprobarea Concepţiei reformei 

judiciare şi de drept în Republica Moldova (M.O. nr. 006 din 30.06.1994). 
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- transparenţei, publicităţii şi accesibilităţii; 

- fundamentării ştiinţifice; 

- să fie compatibile cu Constituţia şi tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte. 

Vom menţiona că principiul supremaţiei legii implică incontes-

tabil adoptarea unui cadru legal adecvat statului de drept
1
. 

În perioada de după adoptarea Constituţiei, în linii mari, legis-

laţia Republicii Moldova a fost codificată în coduri de legi. 

Astfel au fost adoptate codurile: civil şi de procedură civilă, 

penal şi de procedură penală, contravenţional, al muncii, fiscal, al 

educaţiei, funciar, vamal, subsolului, transporturilor rutiere şi ferovi-

ar, electoral şi altele. 

În literatura de specialitate autorii B.Negru şi A.Negru
2
, 

T.Cîrnaţ
3
, E.Mohorea

4
, E.Botnari şi R.Eşanu şi alţii interpretează în 

mod diferit componenţele sistemului de drept. 

T.Cîrnaţ de exemplu, socoate că în conceptul cuvîntului „sis-

tem” sunt incluse trei categorii: 

„ - sistemul juridic – caracterizează întreaga realitate juridică a 

societăţii (sistemul dreptului, sistemul legislaţiei, raporturile juridice, 

cultura şi conştiinţa juridică etc.); 

- sistemul legislaţiei – cuprinde ansamblul tuturor actelor 

normative care sunt în vigoare; 

- sistemul de drept caracterizează structura dreptului”. 

Dar sistematizînd opiniile se poate de concluzionat că „Siste-

mul dreptului este totalitatea normelor juridice, instituţiilor ju-

ridice şi ramurilor de drept adoptate şi asigurate de către stat în 

vederea reglementării relaţiilor sociale.
5
ˮ 

În sistemul dreptului, un loc deosebit îl ocupă principiile juridi-

ce: general-ramurale, interramurale şi ramurale, care reprezintă un tot 

întreg al sistemului de drept. 

                                                 
1
 Puşcaş Victor. Supremaţia legii în statul de drept. Revista naţională de Drept. 2003, nr.10. 

2
 B.Negru, A.Negru. Teoria generală a dreptului. Chişinău, 2006, p.381-383. 

3
 N.Cîrnaţ. Dreptul constituţional. Chişinău, 2010, p.27-28. 

4
 E.Mohorea, E.Botnari şi R.Eşanu. Dreptul ca sistemul şi sistemul dreptului. p.70-79 

tinread.usarb.md  
5
 http://drept.md.wordpress.com/cursuriuniversitare  
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Potrivit dicţionarului juridic, norma juridică este regula genera-

lă de conduită, obligatorie şi impersonală instituită prin lege şi a cărei 

aplicare este asigurată în caz de necesitate de forţa de constrîngere a 

statului. 

În literatura de specialitate sunt admise diferite trăsături ale 

normelor juridice
1,2

 care explică direcţionarea aplicării lor. 

Vom analiza acele trăsături ale actelor normative recunoscute 

de legislaţia Republicii Moldova. 

Potrivit art.3 din Legea privind actele legislative actul normativ 

poartă un caracter imperativ şi este însoţit de următoarele trăsături: 

- statul – se adoptă de instituţiile statului cu împuterniciri 

constituţionale în acest domeniu; 

- coercitiv şi obligatoriu pentru că toate actele se aplică prin 

convingere. 

Dacă nu se respectă intervine constrîngerea: 

- unipersonal – aplicabil în mod oral şi continuu fiecărui individ. 

- are un caracter general, serveşte ca un etalon de conduită. 

Astfel putem concluziona că norma juridică este elementul ne-

cesar şi primar al sistemului dreptului. 

Instituţiile juridice reprezintă un ansamblu de norme juridice 

care au un obiect de reglementare specifică. Gruparea normelor po-

trivit obiectului de reglementare se pot conţine în oricare lege, cod de 

legi, Constituţia. 

La rîndul său o normă juridică poate fi exprimată fie într-o sec-

ţiune, fie capitol, fie titlu. 

De exemplu, prin titlul III din Constituţie, capitolul IV, secţiu-

nea I, articolele 60-67 este exprimată instituţia juridică privind re-

glementările generale ale statutului Parlamentului, formării Parla-

mentului şi atribuţiilor de bază ale Parlamentului. 

În capitolul VII al codului penal este exprimată instituţia juridi-

că a infracţiunilor contra familiei şi minorilor, în titlul III, capitolul II 

secţiunea 1 este exprimată instituţia juridică a dobîndirii şi încetării 

dreptului de proprietate. 

                                                 
1
 Armefis - noţiuni-juridice blogsport.md  

2
 www.usem.md/uploads/files.note de curs  
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Generalizînd cele expuse conţinutul sistemului dreptului, după 

cum afirmă autorul B.Negru
1
 poate fi definită ca o „unitate inte-

grantă a normelor juridice, împărţite pe instituţii, subramuri şi 

ramuri în conformitate cu obiectul şi metode de reglementare 

juridică, legate între ele prin relaţii ierarhice şi coordonatoare şi 

care au ca centru principiile juridice, exprimînd într-o formă 

concentrată esenţa şi menirea socială a dreptului la etapa dată”. 

Ştiinţa teoriei generale a dreptului cunoaşte mai multe divizări 

ale dreptului însă la general sunt recunoscute două categorii. 

Dreptul public – apără şi promovează interesele statului. 

Dreptul privat – apără şi promovează interesele particularilor 

(persoane fizice şi juridice). 

Făcînd o trecere în revistă a ramurilor de drept vom constata că 

principalele ramuri de drept în Republica Moldova sunt: Dreptul 

constituţional, dreptul administrativ, dreptul contravenţional, dreptul 

penal, dreptul procesual penal, dreptul execuţional penal, dreptul 

vamal, dreptul financiar, dreptul funciar, dreptul civil, dreptul proce-

sual civil, dreptul muncii, dreptul protecţiei sociale, dreptul familiei, 

dreptul internaţional privat, dreptul mediului, dreptul bancar şi altele. 

La acest capitol vom menţiona următoarele: 

- În Republica Moldova nu există o listă oficială a ramurilor de 

drept; 

- Ramurile dreptului se află într-o continuă dezvoltare. 

Unele din ramuri, de exemplu dreptul constituţional, nerecu-

noscut de către dreptul socialist a fost introdus în Republica Moldova 

la începutul anilor „90”. La 5 septembrie 1994 a apărut prima catedră 

de „Drept constituţional şi drept administrativ” în cadrul Universităţii 

de Stat din Moldova. În prezent, noţiunea de drept constituţional este 

utilizată pe larg în toate instituţiile de învăţămînt superior în care 

funcţionează facultăţi (departamente) de drept. 

Am putea concluziona că ramurile de drept precum şi desprinde-

rea noilor discipline de drept se află la etapa începătoare de dezvoltare. 

                                                 
1
 Boris Negru. Alina Negru. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, 2006, p. 383. 
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Cum afirmă diferiţi autori
1,2,3

 în Republica Moldova se conside-

ră izvoare formale ale dreptului: 

- Constituţia; 

- Legile constituţionale; 

- Legile organice; 

- Decretele Preşedintelui Republicii Moldova cu caracter 

normativ; 

- Hotărîrile Curţii Constituţionale; 

- Regulamentul şi hotărîrile Parlamentului; 

- Ordonanţele şi hotărîrile Guvernului; 

- Hotărîrile normative ale autorităţilor publice locale; 

- Contractul normativ; 

- Contractele (tratatele) internaţionale; 

- Cutuma juridică; 

- Codul regulilor religioase; 

- Precedentul judiciar, practica judiciară şi jurisprudenţa. 

Astfel putem concluziona că „prin izvor de drept se înţelege 

acea formă specifică, particulară de exprimare a normelor juridice 

care sunt determinate de modul de adoptare sau de sancţionare al or 

de către stat”. 

Ne vom opri mai detaliat la izvorul de drept „Precedentul ju-

diciar, practica judiciară, jurisprudenţa”. 
De rînd cu depăşirea sistemului de drept socialist, care îngloba 

în sine caracterul formal al drepturilor cetăţeneşti, începînd cu anii 

„90” autorităţile publice ale Republicii Moldova au demonstrat o 

intenţie clară privind implementarea în dreptul naţional a valorilor şi 

standardelor internaţionale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. 

În acest scop, la 28.07.1990
1
 Republica Moldova a aderat la 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi a ratificat pactele in-

                                                 
1
 Negru Boris, Negru Alina. Teoria generală a dreptului şi a statului. Chişinău, 2006, p. 292-

319. 
2
 Cîrnaţ Teodor. Drept constituţional. Chişinău 2010. p. 22-25. 

3
 Noţiunea de izvor de drept şi caracteristica izvoarelor formale ale dreptului. 

www.referate.com/referate.drept  
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ternaţionale cu privire la drepturile civile, politice, economice sociale 

şi culturale, iar la 10.05.1991
2
 a aderat la cele mai importante in-

strumente juridice internaţionale referitoare la drepturile omului. 

Prin art.4 din Constituţie s-a recunoscut că normele de drept in-

ternaţional ratificate de Republica Moldova devin parte integră a 

sistemului de drept naţional. 

La 13 iulie 1995, Republica Moldova a devenit membru al Consi-

liului Europei
3
, iar la 24 iulie 1997

4
 a ratificat Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului, deschizînd calea pentru cetăţenii Republicii Mol-

dova de a se adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Reorientarea legislaţiei naţionale la standardele europene şi in-

ternaţionale de protecţie a drepturilor omului a ridicat în doctrina 

juridică problema oportunităţii aplicării în sistemul nostru de drept 

continental a unui izvor de drept caracteristic sistemului anglo-

saxon-precedentul judiciar. 

În această ordine de idei apar un şir de întrebări: care este rolul 

precedentului judiciar; este oare necesară această instituţie pentru 

sistemul de drept al Republicii Moldova; şi dacă da, ce model de 

precedent trebuie de implementat în sistemul naţional de drept pentru 

aplicarea jurisprudenţei CtEDOi care este rolul şi locul jurisprudenţei 

şi practicii judiciare în sistemul de drept naţional şi dacă sunt obliga-

torii la înfăptuirea justiţiei? 

Autorul acestor rînduri împreună cu alţi cercetători
5
 au încercat 

să răspundă la aceste întrebări şi în aprilie 2008 au ajuns la concluzia 

                                                                                                                 
1
 Hotărîrea Parlamentului din 28.07.1990 (Veştile nr.8/223 1990) „Cu privire la aderarea 

RSS Moldova la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi ratificarea pactelor internaţi-

onale ale drepturilor omului.” 
2
 Hotărîrea Parlamentului din 10.09.91 privind aderarea Republicii Moldova la instrumente-

le juridice internaţionale referitoare la drepturile omului (M.O. nr.6 din 30.10.1991). 
3
 Hotărîrea Parlamentului nr. 522 din 12.07.1995 (M.O. nr. 41 din 28.07.95 privind ratifica-

rea statutului Consiliului Europei). 
4
 Hotărîrea Parlamentului nr. 1298 din 24.07.1997 privind ratificarea Convenţiei pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţi-

onale la această Convenţie. 
5
 Victor Puşcaş, Veaceslav Zaporojan. Precedentul judiciar, practica judiciară şi jurispruden-

ţa (similitudini şi deosebiri). Revista Naţională de Drept nr. 4 aprilie 2008. 
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că hotărîrile CEDO nu pot fi aplicate ca precedente judiciare de in-

stanţele judiciare naţionale. Ele pot fi aplicate prin intermediul: 

- practicii judiciare formate în baza hotărîrilor explicative ale 

Plenului Curţii Supreme de Justiţie; 

- soluţiilor de aplicare a legilor date pe cauze concrete de 

Curtea Supremă de Justiţie; 

- soluţiilor date de Curtea Constituţională pe excepţiile de 

neconstituţionalitate; 

- poziţiilor de drept ale instanţelor naţionale formate în baza 

poziţiilor de drept ale CtEDO. 

Dar problema uniformităţii practicii judiciare există şi nu numai 

la nivel de societate Parlamentul nu o singură dată a încercat să in-

tervină în aplicarea uniformă a legislaţiei, reieşind din faptul că po-

trivit art.66 lit.a) din Constituţie anume Parlamentului îi revine atri-

buţia: „interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor 

legislative pe întreg teritoriul ţării”. 
În acest aspect, Parlamentul a abilitat Curtea Supremă de Justi-

ţie cu dreptul de a examina demersurile în interesul legii, care, fiind 

obligatorii, orientau instanţele judecătoreşti spre aplicarea uniformă a 

legilor. Însă, potrivit art.369
6
 din CPP în redacţia Legii nr. 809 din 

10.04.1996 s-a recunoscut că „Hotărîrile se adoptă numai în interesul 

legii, nu au efect asupra hotărîrilor judecătoreşti examinate şi nici cu 

privire la situaţia părţilor din acele procese”
1
. 

Paralel, Parlamentul la 21.07.2006 a introdus răspundere disci-

plinară pentru judecătorii care admiteau interpretarea sau aplicarea 

neuniformă a legislaţiei, dacă acest lucru nu era justificat de schim-

barea practicii judiciare. Puteau fi sancţionaţi în mod diferit, inclusiv 

cu eliberarea din funcţie în corespundere cu art.22 din Legea cu pri-

vire la statutul judecătorului
2
. 

Însă, prin Hotărîrea Curţii Constituţionale din 14.12.2010
3
 această 

                                                 
1
 Legea nr. 809 din 10.04.1996 pentru modificarea Codului de procedură penală (M.O. nr. 

61 din 20.09.1996). 
2
 Legea nr. 544 din 20.07.1995 „Cu privire la statutul judecătorului (M.O. nr. 117 din 

15.08.2002). 
3
 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 28 din 14.12.2010 (M.O. nr. 254 din 24.12.2010). 
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prevedere din statutul judecătorului a fost declarată neconstituţională, 

deoarece nici Colegiul de disciplină nici Consiliul Superior al Magistra-

turii nu pot deţine atribuţii de a interveni în aprecierea temeinicii şi lega-

lităţii hotărîrilor judecătoreşti. Actul justiţiei poate fi verificat şi apreciat 

numai de instanţa judecătorească ierarhic superioară. 

Pe linia legislativă şi Parlamentul la 31 mai 2009 a exclus de-

mersul în interesul legii din competenţa Curţii Supreme de Justiţie. 

Însă, Parlamentul urmărind scopul unificării practicii judiciare 

în 2012 a introdus un nou mecanism – Avizul consultativ al Plenului 

Curţii Supreme de Justiţie. 

Potrivit art.12
2
 CPC. Dacă în Procesul judecării pricinii într-o 

instanţă de judecată se atestă dificultăţi la aplicarea corectă a norme-

lor de drept material sau procedural, instanţa de judecată solicită ple-

nului CCJ, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces, să emită 

un aviz consultativ cu privire la modul de punere în aplicare a legii. 

Avizul consultativ poartă un caracter obligatoriu pentru toate instan-

ţele judecătoreşti
1
. 

Însă instanţele judecătoreşti au ajuns la concluzia că avizele con-

sultative obligatorii precum şi hotărîrile explicative le încălcă indepen-

denţa la înfăptuirea justiţiei. Completul de judecători ai Curţii de Apel 

Chişinău au ridicat excepţia de neconstituţionalitate în privinţa articole-

lor 2 lit.c) şi d), 16 lit.d) şi a sintagmei „şi adoptă hotărîri cu caracter 

explicativ” din art.16 lit.c) al Legii nr.789 din 26 martie 1996 cu privire 

la Curtea Supremă de Justiţie, precum şi a art.12
2
 din CPC. 

Prin decizia nr. 88 din 22.11.2016
2
 Curtea Constituţională a de-

clarat sesizarea privind neconstituţionalitatea atribuţiei Curţii supre-

me de Justiţie în privinţa pronunţării hotărîrilor explicative şi avize-

lor consultative inadmisibilă. 

Respingînd sesizarea, Curtea Constituţională face trimitere la 

două hotărîri ale sale anterioare, care în pct. 24 descrie pct.97 din 

                                                 
1
 Legea nr. 155 din 05.07.2012 privind modificarea şi completarea Codului de Procedură 

civilă (M.O. nr. 185 din 31.08.2012). 
2
 Decizia nr. 88 din 22.11.2016 a Curţii Constituţionale privind excepţia de neconstituţiona-

litate… 
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Hotărîrea nr. 2 din 09.02.2016
1
 cu următorul conţinut „97. Indepen-

denţa judecătorilor este unul dintre principiile fundamentale de 

organizare şi realizare a justiţiei. În aplicarea legii, independenţa 

judecătorilor exclude noţiunea de ierarhie, subordonare. Având 

rolul de a soluţiona litigiile în mod obiectiv, conform legii, şi fiind o 

putere prin ei înşişi, judecătorii nu pot primi ordine, instrucţiuni 

sau sugestii de nici un fel cu privire la activitatea lor judiciară, nici 

din interiorul, nici din afara sistemului judiciar. Principiile inter-

naţionale statuează în mod explicit că judecătorii trebuie să ia deci-

zii în deplină libertate şi să acţioneze fără restricţie şi fără a fi ob-

iectul unor influenţe, incitări, presiuni, ameninţări sau intervenţii 

nelegale, directe sau indirecte, indiferent din partea cărei persoane 

vin şi sub ce motiv. Judecătorul, în calitate de deţinător al autorită-

ţii judecătoreşti, trebuie să-şi poată exercita funcţia sa în deplină 

independenţă în raport cu toate constrângerile/forţele de natură 

socială, economică şi politică şi chiar în raport cu alţi judecători şi 

în raport cu administraţia judecătorească.” 
Tot în hotărîrea din 09.02.2016, Curtea stipulează „98. Prin 

urmare, Curtea reţine că judecătorii trebuie să dispună de suficien-

tă putere şi să fie în măsură a şi-o exercita în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor. Independenţa judecătorului implică cerinţa soluţionă-

rii litigiilor fără nicio ingerinţă, inclusiv din partea instanţei ierar-

hic superioare.” 
Însă, mai concret, în pct.25 din decizie, Curtea şi-a expus pozi-

ţia cu referire la Hotărîrea nr.25 din 22 iulie 2016
2
 „că asemenea 

recomandări/explicaţii” în mod individual nu pot sta la baza unei 

hotărîri judecătoreşti, care urmează a fi întemeiate exclusiv pe pre-

vederile legale”. 

Vom constata că aceste poziţii de drept se întemeiază nemijlo-

cit pe art.116 alin.1 din Constituţie, care prevede principiul indepen-

denţei judecătorilor. 

Hotărîrile Curţii Constituţionale, în opinia noastră, confirmă 

faptul că nici precedentele judiciare, nici hotărîrile explicative şi avi-

                                                 
1
 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 2 din 09.02.2016. 

2
 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 25 din 22 iulie 2016 (M.O. nr. 355 din 14.10.2016). 
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zele consultative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu sunt obli-

gatorii pentru instanţele judecătoreşti de drept comun. 

Dar cum poate fi privit precedentul judiciar în jurisprudenţa 

Curţii Constituţionale. Este recunoscut precedentul judiciar sau actul 

suprem este Constituţia. Analizînd jurisprudenţa Curţii Constituţio-

nale, putem constata că rezolvînd cauzele de contencios constituţio-

nal, Curtea Constituţională recunoaşte precedentul în baza căruia 

pronunţă chiar şi hotărîri. 

De exemplu, prin hotărîrea Curţii Constituţionale din 27.12.2013
1
 

înalta instanţă a recunoscut că Declaraţia de Independenţă prevalează 

asupra Constituţiei. Curtea a folosit precedentul consiliului Constitu-

ţional Francez şi a format blocul de constituţionalitate; Declaraţia de 

Independenţă + Preambulul Constituţiei + Conţinutul normativ al 

Constituţiei. Noi nu sîmtem de acord cu o asemenea interpretare
2
 

deoarece în sistemul naţional de drept Legea Supremă, care stă în 

vîrful piramidei sistemului de drept este Constituţia. Potrivit art. 7 

din Constituţie „Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Su-

premă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederi-

lor Constituţiei nu are putere juridică.” 

Prin hotărîrea din 14 octombrie 1999
3
 privind interpretarea 

art.4 din Constituţie. Curtea a recunoscut că în baza art.4 şi art.8 din 

Constituţie, tratatele internaţionale ratificate de Republica Moldova 

sunt obligatorii şi parte componentă a sistemului de drept a Republi-

cii Moldova. Dar aici Curtea a dat o interpretare foarte importantă, 

concordantă cu fundamentul sistemului de drept naţional că „tratate-

le internaţionale au prioritate numai asupra legilor interne, dar 

nu şi asupra Constituţiei”. Această poziţie sau că nu este înţeleasă 

sau chiar este ignorată
4
. 

Expunînd dezacordul folosirii precedentului judiciar în juris-

                                                 
1
 Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 36 din 05.12.2013 privind interpretarea art.13 alin.(1) 

din Constituţie în corelaţia cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Re-

publicii Moldova (M.O: nr. 304-310/51 din 27.12.2013). 
2
 Puşcaş Victor. Dacă se doreşte, de ce să nu se accepte? Ziarul Săptămîna din 10.01.2014. 

3
 Hot.Cc nr. 55 din 14.10.1999 privind interpretarea unor prevederi ale art.4 din Constituţie 

(M.O. nr. 118 din 28.10.1999). 
4 Şterbeţ Valeria. Jurisprudenţa constituţională – izvor al dreptului www.constcourt.md/libview.php  
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prudenţa Curţii Constituţionale, în confirmarea poziţiei noastre vom 

face trimitere la cercetătorul ştiinţific Ion Guceag
1
 care afirmă că 

„familia juridică romano-germană a adoptat principiul non exemplis 

sed legibus juricandum est (verdictul nu se pronunţă în temeiul 

exemplelor ci al legilor). 
De aici concluzionăm că dacă în sistemul de drept anglo-saxon 

precedentul judiciar este folosit pe larg, dar credem noi că treptat va 

fi înlocuit prin lege, atunci sistemul romano-germanic este funda-

mentat pe lege. Folosind jurisprudenţa CtEDO, să nu uităm că aceas-

tă instituţie înglobează în practica sa ambele sisteme, pe cînd siste-

mul de drept al Republicii Moldova ţine de familia statelor care îm-

părtăşesc sistemul romano-germanic. 

Concluzii generale 
1. Sistemul de drept al Republicii Moldova se fundamentează 

pe doctrina de drept romano-germanică (continentală, europeană). 

2. Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici 

o lege şi nici un act juridic care contravine prevederilor Constituţiei 

nu are putere juridică. 

3. Odată cu adoptarea Constituţiei, adoptarea codurilor, refor-

marea organelor de ocrotire a normelor de drept, formarea cadrului 

normativ naţional s-a sfîrşit etapa de tranziţie de la sistemul socialist 

de drept la sistemul naţional de drept. 

4. Precedentul judiciar, hotărîrile explicative şi avizele consul-

tative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie nu sunt obligatorii la 

înfăptuirea justiţiei. 

5. Pactele şi tratatele internaţionale privitoare la drepturile fun-

damentale ale omului, ratificate de Republica Moldova fac parte din 

sistemul de drept naţional. 
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