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economice de adoptare a actului legislativ respectiv, nu-
mite de constituţionalist „împrejurările, care au provo-
cat aducerea acestor noi dispoziţii”.2 Cel de-al doilea –  
cunoaşterea cît mai profundă a conţinutului teoretic al 
unei norme este puţin valoroasă fără cunoaşterea la fel 
de profundă a acţiunii reale a normei respective în con-
diţiile concrete istorice, sociopolitice şi economice.
Contribuţia mai mult decît considerabilă a lui Constan-
tin Stere la afirmarea şi dezvoltarea dreptului constitu-
ţional român, posterioară celei aduse de către Paul Vi-
oreanu, A.Codresu, Christofor Suliotis, care au susţinut 
cursuri de drept constituţional şi administrativ şi au 
publicat lucrări în domeniu în jumătatea a doua a seco-
lului al XIX-lea, este recunoscută de savanţii constitu-
ţionalişti contemporani. Profesorul universitar, doctor 
Tudor Drăganu relevă: „Prin publicarea în anul 1903, la 
Iaşi, a Cursului de drept constituţional al lui C.G. Stere, 
iar în 1915, la Bucureşti, a celui semnat de C.G. Disses-
cu, termenul de drept constituţional primeşte o nouă 
confirmare”.3 Iar în lucrarea profesorului universitar, 
doctor Constanţa Călinoiu şi a profesorului universitar, 
doctor Victor Diculescu Drept constituţional şi instituţii 
politice citim: „Conceptul de drept constituţional se con-
sideră încetăţenit prin predarea şi publicarea la Facul-
tatea de Drept din Iaşi a cursului Drept constituţional al 
profesorului Constantin Stere (1910) şi la Facultatea de 
Drept din Bucureşti a cursului de Drept constituţional 
al profesorului Constantin Dissescu (1915)”.4 Referinţe 
la contribuţia lui Constantin Stere în afirmarea dreptu-
lui constituţional găsim şi în lucrările savanţilor consti-
tuţionalişti din Republica Moldova.5 Vom remarca doar 
că, de fapt, în anul 1903 a fost publicată, la Iaşi, lucra-
rea lui Constantin Stere Introducere în studiul dreptului 
constituţional. Partea I. Preconizată ca o lucrare cu ca-
racter introductiv în materia ştiinţifică foarte complexă 
a viitorului Curs de drept constituţional, ea are o valoare 
teoretică de sine stătătoare, fiind un adevărat tratat şti-
inţific despre stat. 
Aşadar, sîntem în drept să constatăm meritul deosebit 
al marelui nostru savant constituţionalist de a fi înce-
tăţenit în cadrul prelegerilor sale însuşi conceptul de 
drept constituţional în ştiinţa dreptului român şi de 
a fi jucat înaltul rol al unuia dintre premergătorii din 
domeniul respectiv.
Pînă a ne referi la conceptul respectiv, vom remarca ati-
tudinea foarte precaută a profesorului Constantin Stere 
faţă de definiţiile ştiinţifice. Profesorul este convins că 
o adevărată definiţie nu poate fi dată decît la sfîrşitul 
cursului. O definiţie dată la începutul cursului, „dacă va 
fi completă, va fi neînţeleasă, dacă nu-i completă, atunci 
poate înşela”, considera savantul şi găsea binevenit să 
revină la aceeaşi definiţie de mai multe ori, de fiecare 
dată punînd în evidenţă noi şi noi aspecte ale fenome-
nelor complexe definite.6 Şi aceasta pentru motivul că, 
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Ideile principale ale lui Constantin Stere (1865-1936) 
referitoare la fenomenul constituţional sînt înglobate 
în lucrarea Curs de drept constituţional (în continuare –  
după caz, Curs...), care reprezintă expunerea materiei 
prelegerilor de drept constituţional ţinute de către Con-
stantin Stere la Facultatea de Drept a Universităţii din 
Iaşi în anul de studii 1910-1911. Ea nu a fost publicată şi 
se păstrează la Biblioteca Academiei de Ştiinţe a Româ-
niei în forma exact descrisă în lucrarea Viaţa lui Con-
stantin Stere a lui Zigu Ornea – biograf, căruia îi dato-
răm cea mai amplă descriere a vieţii şi activităţii marelui 
nostru înaintaş. Cursul... este „litografiat după notele de 
mînă – probabil, stenografiate – ale unui student con-
ştiincios, sub forma unui caiet gros de 1132 pagini, fără 
final (pagina ultimă lasă propoziţia neîncheiată)”.1 

De la bun început se cer menţionate două principii 
ştiinţifice importante respectate cu stricteţe de către 
profesorul Constantin Stere pe parcursul susţinerii pre-
legerilor, acestea fiind perfect valabile şi astăzi în activi-
tatea didactică şi importante pentru procesul realizării 
dreptului, inclusiv a dreptului constituţional. Primul –  
studierea şi interpretarea corectă a conţinutului unei 
norme de drept este posibilă doar prin prisma cunoaş-
terii profunde a circumstanţelor istorice, sociopolitice şi 
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aşa cum vedea lucrurile Constantin Stere, în pofida ten-
dinţei proprii dreptului public, dreptului constituţional, 
ştiinţei în general, de a defini orice fenomen, în spatele 
acestor definiţii după cuvinte stă realitatea, şi această 
realitate adesea e aşa de adîncă, aşa de nepătruns, încît 
cuvintele cu o foarte puţină aproximaţie ne pot exprima 
rostul adînc al acestei realităţi.7 Din această înţelegere 
a lucrurilor provin în Curs... mai multe repetări de de-
finiţie ale unor fenomene, instituţii, principii de drept, 
care evoluează de la simplu la complicat, facilitînd audi-
toriului studenţesc înţelegerea şi memorizarea lor. 
La începutul Cursului... constituţia este definită de 
către Constantin Stere ca o lege, „care reglementează 
raportul organelor publice şi principiile de organizare 
şi funcţionare a lor, ... considerată la baza întregii or-
dini de stat şi prin faptul acesta, prin urmare, la baza 
ordinii de drept”.8 În acest sens, constituţia este adesea 
numită pact fundamental – o denumire reminiscentă 
din teoria contractului social, asupra tratării steriene a 
căreia ne vom expune aici foarte lapidar şi doar în mă-
sura în care aceasta e relevantă pentru a sublinia încă o 
dată semnificaţia şi importanţa constituţiei în calitate 
de pact fundamental social. Deşi invocată frecvent pe 
parcursul prelegerilor ca una dintre doctrinele destul 
de larg răspîndite şi recunoscute, teoria contractului 
social formulată de J.J. Rouseau era considerată de că-
tre Constantin Stere falsă din punct de vedere ştiinţi-
fic. Profesorul era ferm convins că nicăieri şi niciodată 
un stat nu s-a născut printr-o convenţie încheiată între 
oameni, care ar fi trăit, pînă la acel moment, liberi şi 
independenţi, în afară de societate. De altfel, respectînd 
întocmai principiul obiectivităţii ştiinţifice, profesorul 
pune în evidenţă două aspecte importante ale teoriei 
contractului social. În primul rînd, contractul social 
presupune egalitatea în drepturi a părţilor contractante, 
adică a cetăţenilor şi a statului. În al doilea rînd, con-
tractul social consacră drepturile şi libertăţile, pe care 
şi le-au rezervat membrii statului, intrînd în această 
asociaţie care este statul. De aici, orice atingere adusă 
drepturilor şi libertăţilor membrilor statului de către 
stat presupune ruperea legăturii dintre contractanţi, iar 
violarea principiului egalităţii tuturor membrilor statu-
lui în faţa legii distruge însăşi temelia acestui stat.9 

Din aceste considerente, constituţionalistul va declara: 
„Drepturile naturale, care nu pot fi nici date, nici luate 
de vreo lege, sînt la baza fiecărei societăţi şi numai res-
pectul acestor dispoziţii legitimează concepţia contrac-
tului social”.10 Şi va chema auditoriul să nu uite că, deşi 
doctrina contractului social e falsă din punct de vedere 
ştiinţific, din punctul de vedere al dreptului pozitiv ea 
stă la baza constituţionalismului modern, care a con-
sacrat drepturile şi libertăţile omului. „Putem critica 
teoria, care a formulat aceste principii, dar nu putem 
tăgădui însemnătatea acestor principii, căci sînt la baza 

dreptului nostru pozitiv...”, susţine savantul.11 Din ati-
tudinea respectivă provine convingerea ştiinţifică a sa-
vantului că garantarea drepturilor şi libertăţilor omului 
este unul dintre cele două aspecte de principiu ce ca-
racterizează orice constituţie. Profesorul susţine: „Cînd 
e vorba de constituţie, domnilor, totdeauna trebuie de 
cercetat organizaţia ce se dă diferitelor puteri în stat şi, 
în al doilea rînd, trebuie de văzut şi garanţiile ce se dau 
în ce priveşte exercitarea drepturilor politice şi civile”.12 
Cît priveşte conceptul dreptului constituţional, acesta 
este formulat de către Constantin Stere în prelegerile 
sale în următorul mod: „... normele după care func-
ţionează însuşi statul, organele statului, principiile de 
organizare şi de funcţionare a organelor publice for-
mează sfera dreptului constituţional”.13 Sau, în formulă 
lapidară: „Dreptul constituţional e acea parte a dreptu-
lui public, care priveşte principiile de organizare şi de 
funcţionare a organelor publice”.14 

Ştiinţa dreptului constituţional este definită de către 
savant ca fiind una distinctă, care studiază organizarea 
şi funcţionarea puterilor publice.15 Profesorul consi-
dera că ştiinţa respectivă, din punct de vedere mai ge-
neral, „... se putea numi cu mult mai bine, aşa cum se 
numeşte în universităţile germane cu numele de Staat-
srecht, adică, dreptul de stat şi sub această denumire se 
subînţelege în general acea disciplină de drept, care are 
de obiect studiul formelor vieţii de stat în general şi a 
principiilor de organizare şi de funcţionare a puterilor 
publice, indiferent de forma de stat, indiferent de na-
tura principiilor pe baza cărora s-a constituit edificiul 
vieţii publice, indiferent de timpul în care s-a dezvoltat 
un stat determinat”.16 Vom menţiona că şcoala germană 
de drept şi astăzi operează cu noţiunea de Staatsrecht –  
drept de stat, spre deosebire de cea franceză sau ameri-
cană, care utilizează termenul de drept constituţional, 
mai mulţi savanţi fiind de părere că este vorba doar de 
o diferenţă de tradiţii, nu şi de esenţă. De altfel, şi Con-
stantin Stere nu găsea mare „... dezavantajul în aceas-
tă întrucîtva mai îngustă noţiune, pe care o cuprinde 
denumirea de drept constituţional, ... fiindcă, de fapt, 
în Europa nu mai există nici un stat fără de acea lege 
fundamentală, fără de Constituţie”.17 Profesorul explică 
studenţilor că forma de stat constituţional, după afir-
marea ei pe continentul european, pătrunde cu o putere 
irezistibilă nu doar în Australia, Africa de Sud, dar pînă 
şi în vechiul continent al Asiei cu statele ei milenare şi 
cultura ei foarte veche.
Un interes ştiinţifico-practic aparte prezintă ideile lui 
Constantin Stere cu privire la evoluţia fenomenului 
constituţional în statele europene. În lucrarea Intro-
ducere în studiul dreptului constituţional savantul îşi 
exprimă convingerea sa ştiinţifică că ţara de origine şi 
evoluţie exemplară a constituţionalismului este Anglia. 
În cadrul unei prelegeri profesorul declară: „Dar e un 
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fapt sigur că din punct de vedere al istoriei noastre euro-
pene, al istoriei statelor civilizate, punctul de plecare e 
istoria politică engleză.
Statul constituţional s-a dezvoltat în Anglia şi, ceea ce e 
mai important, acolo statul constituţional se poate spune 
că s-a născut şi a crescut odată cu poporul englez. En-
glezii nici nu pot să spună vreodată că poporul englez a 
dobîndit constituţia sau că constituţia a fost dată popo-
rului englez, sau că a fost creată, promulgată şi primită 
de popor. Ei zic că constituţia a crescut odată cu poporul 
englez şi s-a născut odată cu el”.18 Ea este rezultatul logic 
al realizării principiului guvernării poporului prin sine 
însuţi, care în Anglia şi-a găsit expresia sa desăvîrşită: „...
Plecînd de la parohie şi sfîrşind cu parlamentul, în An-
glia peste tot e acelaşi principiu, care se poate rezuma în 
4 cuvinte: Guvernarea prin sine însuşi”.19 
Pe continent, însă, susţine profesorul, dreptul constitu-
ţional englez nu a pătruns direct, ci a suferit o transfor-
mare, trecînd prin prisma Marii revoluţii franceze din 
secolul al XVIII-lea. Prăpastia dintre regimul monarhiei 
absolute continentale şi cel al statului constituţional en-
glez era atît de profundă, spune Constantin Stere, încît 
trecerea de la unul la altul nu se putea face altfel decît 
prin revoluţie.20 De aici şi unele diferenţe de ordin esenţi-
al în procesele de evoluţie a constituţionalismului englez 
şi a celui continental. „În toată dezvoltarea instituţiilor 
politice engleze, englezii nu plecau niciodată de la teo-
rie sau de la doctrina de stat ideal, din contra, ei cereau 
drepturile lor cele vechi şi căutau a impune regelui anu-
mite garanţii, din care garanţii şi drepturi s-a dezvoltat 
sistemul constituțional”.21 În Franţa sfîrşitului secolului al 
XVIII-lea toate temeliile statului – regalitatea, nobleţea 
şi biserica – erau putrede, astfel încît revoluţionarii fran-
cezi, dărîmînd statul vechi, „aveau de scop de a formula 
principii veşnice de organizare a unui stat şi cînd mişca-
rea a culminat prin contractul social, prin suveranitatea 
naţiunii, atunci izbucniră revoluţionarii care, dărîmînd 
statul cel vechi, au vroit să clădească pe principiile sfinte 
şi imprescriptibile noul regim”.22 Constantin Stere susţi-
ne: „Francezii n-au inventat nici un cuvînt, căci, păstrînd 
pamfletele, broşurile din veacul al XVII-lea din timpul 
revoluţiunii engleze, au găsit toate teoriile, care au dat  
atîta strălucire teoriei formei de stat”.23 

Profesorul vorbeşte despre două caractere esenţiale, 
care deosebesc regimul constituţional de la începuturi-
le sale pe continentul european de cel englez. În primul 
rînd, pe continent constituţia, principiile ei apăreau ca 
nişte teorii, ca aplicarea unor teorii, a unor doctrine, 
ca realizarea unui ideal de stat modern. În Anglia toate 
acestea purtau forma unor chestiuni practice, demult 
hotărîte, care necesită doar reconfirmare şi consolidare. 
În rîndul al doilea, pe continent efortul în procesul con-
stituirii statului constituţional era direcţionat în între-
gime la edificarea organelor centrale corespunzătoare 

idealurilor şi nu s-a propus o punere în acord a orga-
nelor centrale cu organizarea administrativă locală. În 
Anglia organele centrale erau doar o continuitate logică 
a celor de autoadministrare locală. 
Cu referinţă la istoria constituţionalismului românesc, 
Constantin Stere susţine că un asemenea studiu „este una 
din chestiunile cele mai delicate şi una din chestiunile 
cele mai grele”.24 Explicaţia rezidă în istoria statalităţii ro-
mâneşti, pe parcursul căreia, susţine profesorul, „timp de 
2000 de ani, de la aşezarea colonilor romani şi pînă azi, 
nu a fost o singură perioadă de 50 de ani, în care aceste 
regiuni să nu fi văzut o năvălire militară, să nu fi văzut 
conflicte, războaie cu toate consecinţele lor”.25 Drept ur-
mare a unor astfel de circumstanţe istorice, „...guverna-
rea ţărilor româneşti a avut loc, prin forţa lucrurilor, un 
caracter haotic, caracter determinat de situaţia aceasta şi 
din necesitatea războiului de fiecare moment”.26 

Dar, profesorul cheamă studenţii să nu uite „... că în 
ceea ce priveşte dreptul constituţional, în sensul larg al 
cuvîntului, în ce priveşte principiile de organizare a sta-
tului, acest drept nu rezultă atît din codificarea de legi 
sau din paragrafele vreunei Constituţii, cît rezultă din 
raportul real al puterii, din raportul real şi concret de 
putere din fiecare ţară şi din fiecare moment istoric şi 
atunci trebuie să vă daţi seama că chiar această lipsă de 
precizie, această lipsă de claritate în raport cu ea însăşi 
n-a putut să rămînă fără influenţă asupra normelor de 
drept, care, confuze şi neprecise, se formau în mintea 
locuitorilor acestei ţări”.27 Şi în acest sens condiţiile is-
torice ale evoluţiei statalităţii româneşti (războaie, su-
zeranitate şi dublă suzeranitate, frecvente schimbări ale 
domnitorilor pe tron, pe de o parte, şi precedentul isto-
ric de participare a poporului la alegerea domnitorului, 
pe de altă parte) au condiţionat formarea unei mentali-
tăţi juridice a poporului absolut incompatibile cu ideea 
monarhiei absolute.28 

O altă caracteristică semnificativă a evoluţiei regimului 
constituţional autohton, determinată la fel de condiţiile 
concrete de dezvoltare a statalităţii, era, după Constan-
tin Stere, faptul că: „... plecînd de la vremurile cele mai 
îndepărtate, plecînd de la satele ocîrmuite de judeţii 
aleşi de sat şi pînă în zilele noastre, în Ţara Românească 
niciodată nu s-a stins cu desăvîrşire conştiinţa juridică 
a poporului, în acel sens că legea trebuia să fie rezultatul 
unei colaborări între domn, boieri şi popor, bineînţeles, 
poporul liber...”.29

Revenind la opinia steriană cu privire la semnificaţia 
constituţiei în viaţa societăţii şi a statului, vom releva 
ideea savantului că o constituţie „... nu poate cuprinde 
şi nu cuprinde nici odată toate principiile de organizare 
şi de funcţionare a organelor publice; mai mult încă, nu 
numai că nu le poate cuprinde, dar chiar în înţelesul 
adevărat al cuvîntului, sfera de aplicare a principiilor 
înscrise într-o constituţie, totdeauna variază după anu-
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mite norme, pe care în zadar le veţi căuta în vre-o con-
dică de legi”.30 Ea provine din convingerea ştiinţifică a 
constituţionalistului, despre care am relatat anterior, că 
un stat nu este nici născut printr-o convenţie, nici cre-
at prin voinţă omenească, ci este rezultatul dezvoltării 
fireşti a societăţii şi ceea ce caracterizează un stat, ca 
oricare organism, e înainte de toate instinctul de con-
servare în lupta pentru trai. „Un stat înainte de toate 
trebuie să trăiască şi viaţa lui e legea supremă, din care 
decurg toate celelalte condiţiuni, norme de conduită, 
legi”, susţine savantul.31

Totodată, Constantin Stere este convins că, deoare-
ce statul nu trăieşte decît ca rezultatul unui echilibru 
nestabil, raportul mereu schimbător de putere între 
părţile în luptă influenţează viaţa de stat mai mult ca 
toate paragrafele şi mai mult ca toate condiţiile din via-
ţa publică, mai mult ca toate normele fixe de conduită 
înscrise în legi. Din aceste motive, atunci cînd existen-
ţa statului e în joc, acei care poartă răspundere pentru 
destinele unui stat nu stau la îndoială cînd au de ales 
între un articol din Constituţie şi salvarea statului, între 
lege şi viaţa statului.32 Pe de altă parte, constituţionalis-
tul considera că este important să se menţină o sumă de 
principii de drept constituţional, coordonate şi sistema-
tizate, care formează o doctrină şi care pot fi găsite, de 
exemplu, în orice manual de drept constituţional englez 
de la sfîrşitul secolului al XVII-lea, cu toate că „... An-
glia de azi şi Anglia de acum 200 de ani sînt două ţări cu 
totul deosebite”.33 În condiţiile respectării stricte a unor 
principii fundamentale, constituţia într-un stat asigu-
ră desfăşurarea luptei între diferite forţe politice reale 
în modul cel mai paşnic şi stabilirea echilibrului fără 
zguduiri şi catastrofe, – considera constituționalistul.34 
Aceste idei prezintă şi astăzi un mare interes pentru în-
ţelegerea unor manifestări ale dreptului constituţional 
în societăţile tranzitive, la care se referă cu diferite oca-
zii şi specialiştii din ţara noastră, apreciind în general 
Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994 drept 
Constituţia perioadei de tranziție35 sau relevînd că une-
le instituţii ale dreptului constituţional, în special cea 
a drepturilor omului, constituie o dimensiune aparte 
pentru o societate în tranziţie, cum este Republica Mol-
dova.36 Vom nota următoarea viziune asupra specifi-
cului evoluţiei fenomenului constituţional în societate, 
aparţinînd Preşedintelui Curţii Constituţionale Dumi-
tru Pulbere: „Fiind un fenomen social dinamic, drep-
tul este supus schimbărilor care se produc în societate. 
Normele şi principiile constituţionale nu fac excepţie 
de la această regulă, deoarece ele reprezintă norme de 
drept. Din punct de vedere politic, orice Constituţie ex-
primă realităţile politice existente la momentul adop-
tării sale. Dacă au loc schimbări profunde în domeniul 
relaţiilor sociale, este firesc să se modifice şi Constitu-
ţia. În caz contrar ea devine un obstacol serios în calea 
progresului social şi politic al statului”.37 

În societatea noastră astăzi se poartă dispute ştiinţi-
fico-practice cu privire la necesitatea şi oportunitatea 
modificării Constituţiei Republicii Moldova, în special, 
sub aspectul înzestrării cetăţenilor cu dreptul de a sesi-
za expres Curtea Constituţională în cazurile încălcării 
concrete şi evidente a drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale şi cu privire la acordarea tuturor instanţelor 
judecătoreşti a dreptului de a sesiza Curtea Constitu-
ţională privind excepţiile de neconstituţionalitate a ac-
telor juridice. Fără a ne referi la fondul chestiunii, care 
necesită o abordare aparte, vom vorbi aici cu titlu de 
relatare despre convingerea ştiinţifică a lui Constantin 
Stere referitor la superioritatea unei Constituţii şi con-
secinţele de ordin formal, care decurg din această su-
perioritate – modul deosebit de votare şi modificare a 
Constituţiei de către o adunare constituantă sau prin 
intermediul unui plebiscit.38

După o expunere şi analiză detaliată a multiplelor pro-
bleme ştiinţifico-practice din domeniul dreptului consti-
tuţional, profesorul Constantin Stere dă în cadrul unei 
prelegeri o definiţie a constituţiei mult mai amplă decît 
cea iniţială: „... sub numele de constituţie se înţelege o 
lege, care organizează puterile statului, diferitele puteri 
ale statului şi care stabileşte principiile generale de func-
ţionare a organelor statului şi formează garanţiile drep-
turilor cetăţeneşti. ...Sensul adevărat al acestui cuvînt e 
acea lege, care stipulează condiţiile, în care o naţiune, 
un popor înţelege să-şi delege puterea, fiindcă veţi vedea 
că în dreptul nostru constituţional şi, se poate spune, în 
dreptul constituţional în genere s-a impus concepţia că 
puterea supremă a statului, acel element caracteristic al 
statului în statele europene, aparţine naţiunii”.39 
Din acest punct de vedere, constituţia este pentru Con-
stantin Stere o lege, care se deosebeşte de toate celelalte 
legi, în primul rînd, prin faptul că ea e ridicată deasu-
pra puterii legislative ordinare. Şi profesorul explică 
superioritatea unei constituţii forului legislativ obişnuit 
în modul următor: deoarece puterea legislativă îşi are 
temeiul şi izvorul în constituţia însăşi, nu se poate ad-
mite schimbarea constituţiei de puterea legislativă, care 
însăşi se bazează pe această constituţie. „Votarea con-
stituţiei se face întotdeauna de un organ legislativ deo-
sebit, de o constituantă, şi modificarea ei de asemenea 
cere intervenţia unui alt organ”, – susţine profesorul.40 
Aceste proceduri specifice au, după Constantin Stere, 
nu numai rostul filosofic de a confirma caracterul de 
pact social fundamental al constituţiei, ci şi „... un scop 
practic foarte însemnat, de a pune constituţia la adă-
postul fluctuaţiunilor trecătoare ale opiniei publice, de 
a da constituţiei oarecare rigiditate, pentru ca viaţa de 
stat să aibă un cadru mai rigid, mai puţin flexibil”.41

Este bine cunoscut faptul că, în calitatea sa de om po-
litic, Constantin Stere întotdeauna a pledat nu doar 
pentru adunarea constituantă, ci şi pentru plebiscit,  
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referendum legislativ ca atare. În Expunerea de motive la 
lucrarea Anteproiect de Constituţie, întocmit de Secţia de 
Studii a Partidului Ţărănesc (1922), constituţionalistul 
menţionează: „Chiar adversarii plebiscitului legislativ şi 
ai iniţiativei populare nu pot tăgădui rolul lor educativ. 
Masele populare, chemate să se pronunţe asupra marilor 
probleme de organizare şi de cîrmuire a ţării, îşi dau mai 
bine seama de datoriile lor cetăţeneşti şi de răspunderea 
pe care o poartă faţă de generaţiile viitoare”.42 Faptul că 
în procesul adoptării Constituţiei Uniunii Europene s-a 
mers de două ori anume pe calea referendumului, inclu-
siv în statele, în care legislaţia permite adoptarea unui 
asemenea act de către forul legislativ, precum şi în ţări-
le, în care rezultatul negativ al referendumului în cauză 
era uşor prognozabil, este o confirmare mai mult decît 
elocventă a actualităţii ideilor steriene cu privire la refe-
rendum, precum şi un exemplu demn de urmat în ceea 
ce priveşte respectarea opiniei poporului privitor la cele 
mai importante probleme din viaţa societăţii. 
În contextul dat ne exprimăm opinia că, cel puţin, în 
problema majoră a înzestrării cetăţenilor cu dreptul de 
a sesiza expres Curtea Constituţională în cazurile în-
călcării concrete şi evidente a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, o consultare a opiniei societăţii civile, 
posibil, şi pe calea desfăşurării unui referendum, poate 
acorda un suport real în procesul adoptării deciziei şi 
garanta conformitatea deciziei respective opiniei popo-
rului. În ce priveşte instituirea unei garanţii de valoare 
juridică supremă în apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, considerăm că părerea mem-
brilor societăţii în problema dată este de importanţă de-
cisivă. Cu atît mai mult că, la timpul respectiv, proiectul 
de lege, care prevedea modificările necesare în scopul 
învestirii cetăţenilor cu un asemenea drept şi a Curţii 
Constituţionale cu atribuţia corespunzătoare, fiind luat 
în dezbatere în Parlamentul Republicii Moldova şi su-
pus votului, nu a întrunit numărul necesar de voturi 
şi nu a fost adoptat, iar discuţiile pe marginea acestei 
probleme continuă şi astăzi. Rolul educativ al unei ase-
menea consultări este evident, desfăşurarea oricărui 
referendum presupunînd ample dezbateri publice în 
problema respectivă, iar problema garantării drepturi-
lor şi libertăţilor fundamentale ale omului este una în 
continuare actuală pentru societatea noastră. În plus, 
în urma unei eventuale consultări a opiniei publice în 
chestiunea dată, poate căpăta un contur real impresia 
noastră despre legitimitatea înaltului for constituţional 
al ţării în opinia membrilor societăţii. 
Acestea fiind spuse, în final nu ne rămîne decît să menţi-
onăm actualitatea covîrşitoare şi importanţa teoretico-
practică incontestabilă a ideilor lui Constantin Stere  
în materie de constituţie şi constituţionalism şi să ne 
exprimăm încă o dată convingerea că în persoana 
marelui nostru înaintaş ştiinţa noastră are un savant 
clasic de notorietate europeană.
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