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Actuala Constituţie a Republicii Moldova din 
29 iulie 1994 [1] conţine în structura sa un 

compartiment separat ce reglementează procedurile 
aplicate în cazul operării de modificări în textul aces-
teia. Este vorba de titlul VI, cu denumirea de „Revi-
zuirea Constituţiei”. 

Fiind deja obişnuiţi cu relativ frecventa aplicare a 
prevederilor normelor articolelor 141-143 din Consti-
tuţie, membrii societăţii noastre, nu tot timpul acordă 
atenţia cuvenită terminologiei utilizate în cadrul pro-
cedurii de revizuire a Constituţiei prevăzută în titlul 
VI şi în alte acte normative. Lipsa de perseverenţă şi 
de precizie terminologică în acest domeniu se observă 
şi în cercurile ştiinţifice, dar şi în cadrul constituţional 
şi normativ existent.

La o analiză superficială, nu vom atrage atenţia 
cuvenită asupra deosebirii terminologice dintre ter-
menii juridici „modificare” şi „revizuire”. De rând cu 
aceasta, analizând textul Constituţiei, vom observa că 
pentru a nominaliza procesul de schimbare a preve-
derilor legii, ca act juridic al Parlamentului, este utili-
zat numai termenul „a modifica”, după cum vedem la 
art.63, 1062, 111 din Constituţie. Iar pentru a nomina-
liza procesul de schimbare a prevederilor Constituţi-
ei, Constituanta Legislativă utilizează atât termenul „a 
modifica”, precum art.63 şi 143 din Constituţie, cât şi 
termenul „a revizui”, după cum se observă din conţi-
nutul art.8, 72, 135, 141 şi 142 din Constituţie. 

Hotărârea Curţii Constituţionale din Republica 
Moldova din 4 martie 2016 [2] a demonstrat impor-
tanţa procedurii de revizuire a Constituţiei Republicii 
Moldova pentru dreptul nostru constituţional. Faptul 
că Constituţia RM utilizează diferiţi termeni pentru 

a desemna fenomenul schimbărilor textuale în corpul 
Constituţiei ne-a determinat să efectuăm un studiu al 
acestor deosebiri terminologice şi a trage concluzii-
le corespunzătoare privind deosebirile terminologice 
utilizate de Constituantă pentru nominalizarea şi re-
glementarea instituţiei în cauză. 

O analiză semantică riguroasă ne arată că numai 
din sensul termenilor în discuţie, cel de „a revizui” 
semnifică o procedură mai rigidă şi mai amplă, ca arie 
de aplicare şi importanţă, pentru schimbarea unor pre-
vederi normative, în raport cu termenul „a modifica”. 
În acest sens, DEX-ul explică termenul „a modifica 
– a căpăta o altă formă și/sau un alt conținut; a suferi 
schimbări”, iar „a revizui – a cerceta din nou; a verifi-
ca încă o dată; a revedea; a reexamina”.

Considerăm că termenii „a modifica” şi „a revi-
zui”, la procedurile de aplicare pentru schimbarea 
textelor constituţionale, nu pot fi utilizaţi ambiguu, 
ca sinonime. Acest fapt ne-a motivat să încercăm să 
pătrundem în esenţa termenilor aflaţi în vizor, pentru 
a putea disciplina juriştii, Legislatorul şi Constituanta 
privind aplicarea acestor termeni.

La prima vedere, modificarea – reprezintă o schim-
bare parţială a normelor de drept, iar în cazul nostru, o 
schimbare parţială a normelor constituţionale; revizu-
ire – reprezintă tot o schimbare, dar la nivel de prin-
cipiu, afectând prevederile de principiu ale normelor 
constituţionale şi legale. Dintr-o altă perspectivă însă, 
suntem de părere că normele constituţionale sunt atât 
de succinte şi au un impact atât de larg asupra siste-
mului dreptului şi al relaţiilor sociale în general, în-
cât pentru orice schimbare a normelor constituţionale 
este necesar a aplica de fiecare dată termenul de „a 
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revizui”. În acest aspect, putem să exemplificăm prin 
întrebarea: ce s-ar întâmpla şi care ar fi impactul asu-
pra societăţii, dacă în art.9 alin.(1) din Constituţie pe 
lângă proprietatea „publică şi privată”, am mai intro-
duce un singur cuvânt „socialistă”? Cu toate că pentru 
filologi această operaţie ar însemna o „modificare”, 
pentru jurişti, politologi şi întreaga societate, aceasta 
ar fi echivalentul unei revoluţii şi a schimbării orân-
duirii de stat. 

În sens juridic, vom stabili că din esenţa terme-
nilor analizaţi, prin modificare a normelor de drept, 
înţelegem o procedură de schimbare a prevederilor 
unor norme de drept prin aplicarea procedeelor de 
completare (amendare), schimbare a textului şi ex-
cludere a unor texte. În opinia noastră, procedura de 
modificare poate fi utilizată şi la procedeele aplicate 
la schimbarea textului normelor constituţionale, dar 
numai în sens de procedură derivată din cea de revizu-
ire a Constituţiei, ca modalitate prin care se revizuieş-
te Constituţia. Termenul de „modificare” este corect 
aplicat la procedurile pentru schimbarea prevederilor 
legale, unde nu se intervine la nivelul schimbărilor 
conceptuale sau, cu atât mai mult, de principiu. Or, 
modificarea textelor legale poate duce numai la mo-
dificarea relaţiilor sociale reglementate de normele în 
cauză. 

Pentru schimbarea conţinutului normelor Consti-
tuţiei însă, după cum am menţionat deja, este nece-
sar de aplicat termenul de revizuire. Olivier Beaud 
definește revizuirea constituției în două aspecte: 
„formal, revizuirea constituției este o tehnică juri-
dică prin care puterea de stat modifică expres textul 
constituției (în funcție de diverse modalități), după 
o procedură specială, numită procedură de revizu-
ire. Definită material, revizuirea constituției repre-
zintă rezultatul acestei proceduri, în măsura în care 
acesta descrie obiectul modificării constituției” [3] 
Mai simplu a definit instituţia revizuirii constituţiei 
Gerard Cornu, care, în vocabularul său juridic, a ex-
pus-o ca o „reexaminare a unui corp de reguli pentru 
îmbunătățirea acestora” [4].

Având în vedere definiţiile expuse, putem defini 
instituţia revizuirii Constituţiei ca procedură de mo-
dificare a normelor constituţionale, prin aplicarea 
unor proceduri speciale expres prevăzute în textul 
Constituţiei şi în alte acte normative privind amen-
darea normelor fundamentale. Astfel, din analiza 
efectuată, termenul de „revizuire” se aplică numai 
normelor constituţionale, fapt ce comportă aşa rigi-
dităţi, precum subiecţii speciali cu drept de iniţiativă, 
controlul preventiv al constituţionalităţii proiectului 
legii de revizuirea Constituţiei, adoptarea după anu-
mite proceduri speciale, iar în cazul când aceasta este 
prevăzut în textul Constituţiei, revizuirea adoptată de 
adunarea constituantă necesită a fi aprobată prin refe-
rendum de întreg poporul.

Este de menţionat faptul că în cadrul procedurii 
de revizuire a constituţiei se includ aşa procedee de 
revizuire, precum modificarea normei constituţionale, 
amendarea constituţiei cu o nouă normă, excluderea 
normei constituţionale.

Revenind la textele Constituţiei Republicii Mol-
dova din titlul VI „Revizuirea Constituţiei”, vom 
menţiona că terminologia utilizată în acest capitol nu 
este atât de corectă, observându-se o discrepanţă între 
art.141 şi 142, care utilizează numai termenul „revi-
zuire” şi art.143, care, desemnând aceeaşi procedură, 
utilizează numai termenul „modificare”. Suntem de 
părerea că această discrepanţă s-a datorat unor gre-
şeli de tehnică legislativă, admise la etapa de elabora-
re a proiectului Constituţiei, când autorul proiectului 
art.143 a fost un alt specialist decât cel care a elaborat 
proiectele art.141 şi 142. Acest lucru este vizibil şi din 
stilul de formulare a normelor în cauză. De asemenea, 
observăm unele similitudini de reglementare şi ex-
primare ale art.141 şi 142 din Constituţia Republicii 
Moldova cu textele din art.150 şi 152 din Constituţia 
României [5], dar şi o deosebire nu numai a modu-
lui de reglementare, ci şi a celui de exprimare între 
art.143 din Constituţia Republicii Moldova şi art.151 
din Constituţia României.

Considerăm că o astfel de discrepanţă nu este be-
nefică pentru textul constituţional, fapt ce a dat naş-
tere la aplicarea ambiguă a acestor doi termeni şi în 
legislaţie. Astfel, art.8 din Legea nr.780/2001 privind 
actele legislative, reglementând statutul legilor con-
stituţionale, a statuat la alin.(2): „Legi constituţionale 
sunt legile de modificare şi/sau completare (revizui-
re) a Constituţiei, care se adoptă cu votul a două treimi 
din deputaţi, precum şi cele aprobate prin referendum 
republican”. Această observaţie însă nu poate fi făcută 
în raport cu reglementările Codului electoral [6], care 
aplică rigid termenul „revizuire” la toate normele ce 
reglementează procedurile aplicate la revizuirea Con-
stituţiei prin procedura referendumului republican.

Un alt termen, ce treptat îşi face teren juridic în 
domeniul procedurilor constituţionale, este cel de 
„transformare” a Constituţiei. Astfel, ca urmare a ri-
gidităţii procedurii de revizuire a Constituţiei, unele 
texte constituţionale, pe de o parte, nu pot fi revizuite, 
iar pe de altă parte, ele frânează dezvoltarea societăţii 
sau, şi mai rău, încalcă drepturile şi libertăţile consti-
tuţionale, ca urmare a ridicării gradului de protecţie a 
acestor drepturi în societate sau în tratatele internaţio-
nale, la care aderă sau doreşte să adere statul. În acest 
caz, ca un adevărat colac de salvare, poate interveni 
autoritatea de jurisdicţie constituţională în persoana 
Curţii Constituţionale sau a instanţei judiciare supre-
me, prin intermediul interpretării constituţiei. 

Procedura de transformare a Constituţiei este o 
continuitate a dezvoltării metodei istorico-teleologi-
ce, conform căreia interpretarea istorico-teleologică 
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constă în stabilirea sensului unei dispoziţii legale ţi-
nându-se seama de finalitatea urmărită de legiuitor 
la adoptarea acelei norme, eventual într-un context 
istoric dat. Considerăm că o astfel de interpretare a 
fost dată chiar de Curtea Constituţională a Republi-
cii Moldova prin Hotărârea nr.36 din 05.12.2013 [7], 
care se referă la denumirea limbii de stat în Republica 
Moldova.

De rând cu aceasta, pentru ca procedura de revizu-
ire a Constituţiei să fie recunoscută ca una a „transfor-
mării constituţiei”, interpretarea dată în cadrul acestei 
proceduri trebuie să poarte un caracter de schimbare 
a sensului iniţial al normei constituţionale. Astfel, pu-
tem defini transformarea Constituţiei, ca procedu-
ră de interpretare a normelor constituţionale, prin 
schimbarea sensului iniţial al normei constituţiona-
le în corespundere cu necesităţile istorice şi teleolo-
gice ale societăţii.

Transformarea Constituţiei este un proces com-
plex, care poate fi realizat prin următoarele căi: 

1) adoptarea actelor normative care concretizează 
normele constituţionale şi, în acelaşi timp, lichidează 
toate neclarităţile şi ambiguităţile din textul Consti-
tuţiei şi 

2) interpretarea Constituţiei de către Curtea Con-
stituţională [8].

În doctrina naţională a dreptului constituţional, 
aproape că nu se foloseşte noţiunea de „transformare 
a Constituţiei” înţeleasă de unii autori [9] ca o cale 
de extindere a volumului prevederilor constituţionale 
decât cele prevăzute de litera Constituţiei [10].

Un alt termen utilizat la procedurile de revizuire a 
constituţiilor este cel de amendare, care este întâlnit 
mai frecvent în statele cu sistem de drept anglo-sa-
xon, unde constituţiile nu conţin modificări de texte, 
ci amendamente sub forma de noi norme, cu care sunt 
completate constituţiile. Este exemplul Constituţiei 
SUA [11], care până în prezent are 27 de amendamen-
te. În cazul sistemului de drept al SUA, termenul de 
„amendament constituţional” reprezintă sinonimul 
termenului de „revizuire constituţională”. 

În sistemele de drept continental, în special cel 
francez, vedem o altă abordare a termenului de 
„amendament constituţional”. Astfel, Georges Vedel 
a definit amendamentul constituțional ca „schimbarea 
unei constituții, adică, abrogarea unora dintre normele 
sale (sau integral) și înlocuirea acestora cu alte nor-
me” [12].

În urma studiului efectuat, am ajuns la convinge-
rea că sistemul nostru de drept trebuie să utilizeze mai 
atent terminologia juridică pentru a crea normele de 
drept în corespundere cu cerinţele certitudinii dreptu-
lui ca „element intrinsec al juridicităţii sale şi clarita-
tea exprimării regulii” [13].
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