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SUMMARY
„A constitution represents an organization of powers in the fortress, setting the mode of their reparti-

tion and nature of sovereign power in the state”.
Aristotle

P
important ca însuşi procesul de creare a dreptului să fie 
axat pe întrunirea condiţiilor de fond şi de formă, ca le-
gea să fie în conformitate cu Constituţia, care, la rândul 
ei, conţine principiile de echitate, justiţie şi egalitate. În 
statul de drept trebuie să se asigure o legalitate strictă 
în procesul de realizare a dreptului. Pentru a facilita 
procesul de realizare a dreptului, trebuie să se deruleze 
o activitate complexă, o fază importantă a căreia este 
interpretarea normelor juridice. 

Interpretarea normelor juridice înseamnă stabilirea 
sensului exact al acestor norme prin dezvăluirea voinţei 
legiuitorului, materializată în normele respective. 

Constituţia Republicii Moldova începe cu proclama-
rea statului nostru ca stat de drept, democratic în care 
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dez-
voltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul 
politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate (art.1). 
De altfel, enunţul constituţional respectiv este prezent 
şi în constituţiile altor state, de exemplu, în Constituţia 
României, adoptată în 1991 (art.1 alin.(3)) în Constituţia 
Spaniei, adoptată în 1978 (art.1 alin.(1)) etc.

Cele expuse confirmă teza că Legea Supremă a      
Republicii Moldova – Constituţia nu se limitează doar 
la enumerarea principiilor statului de drept, ea conţine şi 
mecanisme de asigurare a acestora, inclusiv: asigurarea 
dreptului la apărare, controlul constituţionalităţii legilor; 
contenciosul administrativ; independenţa şi imparţialita-
tea justiţiei; exprimarea prin norme general-obligatorii 
a voinţei suverane a poporului.

În limbajul curent se vorbeşte despre constituţie ca 
despre cea a fiinţei umane sau ca despre cea a materiei. În 
literatura de specialitate se menţionează că „dacă trans-
portăm această noţiune în domeniul ştiinţelor sociale, 
vom constata cu uşurinţă că fiecare grup, plecând din 
momentul în care el se diferenţiază, posedă o organizare 
determinată, adică o constituţie”.

În funcţie de concepţiile şi interesele politice care 
s-au confruntat de-a lungul ultimelor două secole, sfera 
şi conţinutul date noţiunii de constituţie a suferit muta-
ţii, uneori esenţiale, astfel încât trăsături caracteristice, 
considerate la început inerente ei, au încetat de a mai fi 
luate în consideraţie ulterior. Pe de altă parte, chiar şi 
căile procedurale prin care sunt stabilite normele care 
formează în ansamblul lor Constituţia diferă în timp şi 
spaţiu, ceea ce face ca orice definiţie bazată pe un criteriu 
formal (adică, pe luarea în consideraţie a procedurii de 
adoptare a lor) să rişte să nu acopere întreaga realitate 
a dreptului comparat. Din acest considerent, o corectă 
înţelegere a noţiunii de constituţie nu este posibilă decât 
prin plasarea ei în contextul dezvoltării istorice a sferei 
şi conţinutului ei.

Cuvântul constituţie derivă din limba latină, în care 
înseamnă „aşezare cu temei”, „starea unui lucru”.

Vorbindu-se despre astfel de legi, precum legile lui 
Licurg (a trăit în sec. X-IX î.e.n., lui i se atribuie înte-
meierea Spartei şi crearea Constituţiei spartane) sau 
Solomon (640-558 î.e.n., ales prim-arhonte al Atenei în 
anul 594 î.e.n., a promulgat o serie de legi referitoare la 
organizarea statului), s-a utilizat cuvântul „constituţie” 
pentru a le desemna.

Plecând de la acest sens comun, în dreptul roman din 
timpul Imperiului cuvântul „constituţie” a fost folosit 
pentru a desemna legile care emanau de la împărat, chiar 
dacă ele nu se refereau la organizarea şi funcţionarea 
statului.

 „Legea superioară” în Antichitate. Existenţa unei 
„legi supe rioare” şi respectul datorat acesteia a fost ideea 
fundamentală a dreptului atenian. În interiorul acestuia 
s-a făcut o distincţie netă între nomos, ceea ce, în sens 
larg, ar însemna lege, iar în sens restrictiv constituţie, 
şi psephisma, având acum ca echivalent decretul. Nor-
mele privind organizarea puterilor publice nu puteau 
fie modificate decât într-un mod cu totul excepţional, 
după o procedură extrem de anevoioasă, complexă şi 
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entru existenţa statului de drept este esenţială Con-
stituţia. Pentru atingerea acestui obiectiv este foarte 
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chiar riscantă. Psephismata nu putea fi contrară unei 
nomoi, nici în formă, nici în conţinut. Dacă, totuşi, un 
decret „neconstituţional” era adoptat, aplicarea acestuia 
era refuzată de judecători, iar autorului decre tului i se 
putea angaja răspunderea penală, în urma exercitării unei 
acţiuni publice (graphe/paranomon).

Distincţia între legile efemere, făcute de om şi cele 
permanente, universale sau divine, o întâlnim la Platon, 
care considera că dreptul divin, de esenţă superioară, 
nu putea fi adaptat intereselor schimbătoare ale omului. 
Sofocle, stoicii, Cicero au postulat, de asemenea, ideea 
că există un „drept etern şi imuabil”.5

Filosofia aristotelică a fost mai ales dezvoltată de 
Toma d’ Aquino, cel mai de seamă reprezentant al sco-
lasticii catolice oficiale, încercând să unească gândirea 
Stagiritului cu cea creştină. El a dat filosofiei catolicis-
mului o orientare raţionalistă, permiţând astfel, cel puţin 
până la un punct, o cercetare comună credincioşilor şi 
necredincioşilor.

Tomismul distinge clar „legea eternă”, cunoscută 
prin revelaţie, şi „legea umană”, inspirată de cea naturală 
şi subordonată acesteia. El are, însă, înainte de toate, 
meritul de a fi oferit un „pretext” pentru limitarea pute-
rii, în concepţia antică, puterea era fundamentalmente 
totalitară; dimpotrivă, formula evanghelică „Dă-i Ceza-
rului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui 
Dumnezeu” fondează ideea limitării puterii.

Şi cum Sfântul Toma a cristalizat filosofia aristotelică, 
Sfântul Augustin – unul dintre cei mai de seamă „părinţi” 
latini ai Bisericii, a cristalizat filosofia platoniciană, care 
avea să domine scolastica până la apariţia tomismului.

Adagiului roman sau pseudoroman princeps legibus 
solutus i se substituie un altul, cu totul contrar: princeps 
legibus tenetur, suveranul fiind ţinut să respecte dreptul. 
Rigorile principiului au fost însă, uneori, moderate: suve-
ranul nu era obligat să respecte „dreptul cetăţii”, „dreptul 
civil”, dar el trebuia să respecte „dreptul natural”.

Doctrina medievală a susţinut deci ideea existenţei 
a două categorii de reguli: cele ale „dreptului natural”, 
superioare şi inviolabile; cele ale „dreptului pozitiv”, 
care au eficacitate numai în măsura în care ele sunt 
conforme celor dintâi.

După o lungă eclipsă, el este întâlnit apoi în secolul 
al XVIII-lea, când i se atribuie însă un sens nou.

Cuvântul „constituţie” este utilizat în sensul de lege 
fundamentală a unui stat abia în sec. XVIII, în perioada 
pregătirii revoluţiei burgheze, în acest sens este folosit, 
de exemplu, în SUA. Astfel, în 1787 americanii declarau: 
„Noi, poporul din Statele Unite ale Americii, impunem 
şi fixăm această Constituţie pentru Statele Unite ale 
Americii...”, utilizând astfel noţiunea de constituţie în 
sens de lege care priveşte organizarea politică a societăţii, 
raporturile dintre stat si cetăţeni. 

Acest mod de a concepe noţiunea de constituţie era 
limpede exprimat şi de Declaraţia franceză a drepturilor 
omului şi cetăţeanului din 1789, în care se prevede: „Ori-
ce societate în care garanţia drepturilor nu este asigurată 
şi separaţia puterilor stabilită, nu are constituţie”.

În limbajul vremii, cuvântul „constituţie” desemna 
acea lege fundamentală a statului care cuprindea nor-
mele de bază ale acestuia, norme prin care se organiza 
guvernământul şi se consacrau acele drepturi şi libertăţi 
ce erau considerate indispensabile existenţei şi afirmă-
rii personalităţii umane, având un caracter permanent 
şi imuabil. În perioada în care burghezia lupta pentru 
preluarea puterii politice, doctrinarii au desemnat prin 
noţiunea de constituţie numai acele legi care, reglemen-
tând organizarea şi funcţionarea statului, limitau puterea 
monarhului şi garantau anumite drepturi şi libertăţi 
cetăţeanului. Totodată, în acest sens prof. J.F. Aubert vor-
beşte de o „definiţie a constituţiei dublată de o judecată 
de valoare”. Profesorul precizează că cetăţenii francezi 
nu pledau pentru o oarecare constituţie, ci pentru una 
„bună”. Regatul Prusiei, Imperiul austriac şi Imperiul 
rus erau, incontestabil, state. Ele ar fi trebuit să aibă o 
aparenţă de constituţie, dar nu aveau deloc constituţii 
veritabile, pentru că acolo puterea nu era separată şi nici 
drepturile garantate. În sensul unei asemenea concepţii 
asupra noţiunii de constituţie, se spunea că Anglia, spre 
deosebire de alte state, are o constituţie, pentru simplul 
motiv că în acea ţară exista un număr de reguli juridice 
care, deşi nu erau consacrate într-o lege sistematică de 
organizare a statului, ci se formaseră în cea mai mare 
parte pe cale de obiceiuri, iar într-o mică măsură printr-
un număr de acte scrise cu valoarea unor legi ordinare, 
aduceau limitări puterii monarhului şi garantau anumite 
drepturi individuale. Acest mod de înţelegere a noţiunii 
de constituţie este curent şi azi în Anglia.

Mai târziu această noţiune capătă un conţinut mai 
bogat, în sensul că normele referitoare la organizarea 
statului şi asigurarea drepturilor omului trebuie să fie 
cuprinse într-o lege sistematică care să se bucure de o 
forţă juridică superioară, constituind o garanţie în lupta 
împotriva puterii discreţionare a monarhului. Se conside-
ra atunci că puterea acestuia poate fi limitată mai eficient 
dacă drepturile cetăţeanului sunt afirmate (recunoscute) 
în legi scrise, fapt ce facilita în acelaşi timp lupta pentru 
apărarea lor. Ideea unei constituţii scrise a apărut din 
teoria contractului social, fundamentată de J.J. Rousseau, 
care considera constituţia o reeditare a „pactului social”, 
atribuind acesteia un nou caracter – acela de supremaţie. 
Prin urmare, s-a ajuns la concluzia că Constituţia este 
superioară oricăror altor legi scrise sau nescrise. Mai 
târziu, după elaborarea primelor constituţii scrise, se 
ajunge la ideea stabilităţii Constituţiei, la imposibilitatea 
modificării ei de către corpurile legiuitoare obişnuite, 
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Adunarea Constituantă fiind singura putere competentă 
să adopte sau să modifice Constituţia.

Într-adevăr, revoluţiile americană şi franceză din a 
doua jumătate a secolului al XVIII-lea nu au avut doar 
scopul să proclame limitarea puterilor guvernanţilor şi 
recunoaşterea unor drepturi fundamentale ale indivizi-
lor, ci au căutat să găsească şi procedee juridice cât mai 
eficace pentru realizarea acestui scop.

Necesitatea ca normele constituţionale să fie cu-
prinse în legi scrise şi sistematice (adică, să fie astfel 
alcătuite, încât să includă într-un cadru ordonat şi unitar 
toate reglementările relative la organizarea şi funcţi-
onarea puterii publice şi a raporturilor ei cu cetăţenii) 
a fost o consecinţă a acestei preocupări. Ea s-a născut 
din convingerea, care s-a încetăţenit în conştiinţa in-
divizilor, că numai o constituţie scrisă, prin precizia şi 
claritatea ei, putea fi o armă de luptă eficace împotriva 
abuzurilor puterii absolute. Se considera că acest scop 
va fi realizat din momentul în care drepturile individua-
le vor putea fi clar definite şi, deci, fiind cunoscute, vor 
putea fi apărate. De aceea, Thomas Paine (1737-1809) 
spunea: „Nu există constituţie dacă ea nu poate fi pusă 
în buzunar”. 

 La încetăţenirea acestei idei a contribuit, de ase-
menea, şi teoria, curentă la acea epocă, privitoare la 
contractul social. Considerând constituţia o reeditare 
a contractului social, literatura politică progresistă de 
atunci a ajuns la concluzia că textul ei scris este superior 
legilor şi oricărui act normativ emis de organele statului. 
Astfel, se ajungea să se afirme nu numai necesitatea 
constituţiei scrise, dar şi supremaţia ei juridică faţa de 
orice alte norme juridice.

Experienţa constituţională a statelor lumii permite 
constatarea că Legea Supremă a oricărui stat – Consti-
tuţia – este un act politico-juridic fundamental, inspirat 
de o anumită filosofie socială şi adoptat de naţiune sau 
în numele ei, pentru a stabili forma de stat, modul de or-
ganizare şi de funcţionare a puterilor în stat şi raporturile 
între acestea, principiile generale ale ordinii juridice a 
societăţii, precum şi drepturile şi îndatoririle cetăţenilor, 
act care este adoptat şi modificat potrivit unei proceduri 
speciale.

Abordând problema necesităţii constituţiilor scrise, 
prof. Pierre Pactet vorbeşte de constituţionalism prin 
prisma apariţiei acestei mişcări. Astfel, menţionează: 
„Constituţionalismul desemnează mişcarea care a apă-
rut în secolul Luminilor şi care s-a străduit, de altfel cu 
succes, să substituie cutumelor existente, adesea vagi şi 
imprecise şi care lăsau mari posibilităţi de acţiune discre-
ţionară suveranilor, constituţii scrise concepute ca primul 
pas al limitării absolutismului şi adesea despotismului 
puterilor monarhice. Libera lii au cerut deci ca modurile 
de transmitere şi exercitare a puterii politice să fie fixate 

odată pentru totdeauna într-o cartă fundamentală servind 
de regulă a jocului”.

Pentru a se asigura această supremaţie juridică, s-a 
făcut apel, în primul rând, la ideea rigidităţii constituţi-
onale. În aplicarea acestei idei, s-a considerat că, întru-
cât sunt chemate să constituie însăşi temelia juridică a 
organizării şi funcţionării aparatului de stat în interesul 
general şi să garanteze cât mai eficace libertăţile şi 
drepturile esenţiale ale indivizilor, constituţiile nu pot fi 
modificate de corpurile legiuitoare obişnuite, ci numai de 
o Adunare Constituantă, adică de un organ anume ales 
în scopul adoptării Constituţiei. Astfel, s-a ajuns să se 
facă distincţie între puterile constituite, adică adunările 
legiuitoare alese pe baza constituţiei în vederea adoptării 
legilor ordinare, puterea executivă şi cea judecătorească, 
pe de o parte, şi între puterea constituantă, pe de altă par-
te, aceasta din urmă fiind singura competentă să adopte 
sau să modifice Constituţia. Mai mult, în mod obişnuit, 
în ţările care consacră acest sistem, se prevede că Aduna-
rea Constituantă, atunci când procedează la modificarea 
Constituţiei, este obligată să respecte anumite formalităţi 
mai complicate decât cele stabilite pentru modificarea 
legilor ordinare.

Aceasta este forma cea mai severă de aplicare a ideii 
rigidităţii constituţionale. Constituţia va fi însă consi-
derată rigidă şi atunci când competenţa de a o modifica 
aparţine adunării legiuitoare sau adunărilor legiuitoare 
obişnuite, adică unei puteri constituite, iar nu puterii 
constituante, cu condiţia ca, în acest scop, să fie necesară 
îndeplinirea unei proceduri mai dificile decât cea cerută 
în cazul legilor ordinare.

Esenţa Constituţiei constă în reflectarea politico-juri-
dică a condiţiilor social-istorice existente într-o societate 
la un moment dat, precum şi a intereselor generale, fun-
damentale ale naţiunii, privite din perspectiva procesului 
de cucerire prin competiţie electorală democratică a 
puterii şi exercitare a acesteia pentru înfăptuirea „binelui 
comun” al poporului. Scopul unei Constituţii, scria, în 
acest sens, sociologul român Dimitrie Guşti, este „de 
a formula politic şi juridic în mod solemn psihologia 
socială, starea economică, dezideratele dreptăţii sociale 
şi aspiraţiile etnice ale naţiunii”. 

Această idee, devenită o convingere colectivă, a 
prins rădăcini atât de puternice încât, chiar şi atunci 
când, într-o ţară sau alta, regimurile dictatoriale au fost 
instaurate, ele au continuat, în încercarea de a păstra o 
oarecare aparenţă de democraţie şi de a inspira încredere 
în stabilitatea sistemului lor politic, să recurgă la un an-
samblu de norme înzestrate cu forţă juridică superioară 
legilor ordinare, ansamblu care l-au intitulat, potrivit 
unei tradiţii ce s-a părut profitabilă din punct de vedere 
propagandistic, tot „constituţie”, deşi, de fapt, era vorba 
de o constituţie fără libertate.
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Acesta a fost cazul Constituţiei anului VIII în Franţa. 
Formal, aceasta a introdus votul universal; în fapt însă, 
ea a anihilat orice influenţă a corpului electoral în viaţa 
politică şi socială. Mai mult, deşi purta titlul de „Consti-
tuţie”, ea nu era prefaţată de o garanţie de drepturi, ci se 
mărginea ca, în Titlul VII, să introducă câteva prevederi 
foarte sumare privitoare la inviolabilitatea domiciliului, 
la procedura de arestare şi la dreptul de petiţie.

Prinţul Ludovic-Napoleon a dat un cadru organizato-
ric puterii lui personale în 1852, care a fost intitulată de 
asemenea „Constituţie”. Pe de altă parte, pentru a crea 
falsa impresie că tradiţia democratică a fost menţinută, 
Constituţia franceză din 1852 prevedea în unul din 
articolul ei: „Constituţia recunoaşte, confirmă şi garan-
tează marile principii proclamate în 1789 şi care sunt la 
baza dreptului public al francezilor”. Dar, în faţa puterii 
personale a preşedintelui republicii, Ludovic-Napoleon, 
devenit apoi împăratul Napoleon al III-lea, garanţiile 
date de Constituţia din 1852 s-au redus la zero. După 
instaurarea Imperiului lui Napoleon al III-lea, valul per-
secuţiilor cu caracter politic a adus după sine în Franţa 
26.000 de arestări, dintre care aproximativ 15.000 au fost 
menţinute, iar presa a fost pusă sub regimul autorizaţiilor 
prealabile pentru toate publicaţiile cu caracter politic, sub 
cel al depunerii unei cauţiuni, al obligaţiei de a înscrie 
comunicatele oficiale, ca şi al unor sancţiuni, începând de 
la avertisment şi suspendare temporară până la aplicarea 
de sancţiuni penale. 

În toate ţările în care s-a ajuns ca puterea politică să fie 
monopolizată în mâinile partidelor comuniste, s-a operat 
pe calea decretării unei aşa-zise Constituţii. Dictaturi 
comuniste au fost organizate mai întâi prin Constituţia 
RSFSR din 1918, iar apoi de constituţiile URSS din 
1924, 1936 şi 1977. După modelul Constituţiei sovietice 
din 1936, asemenea constituţii au fost adoptate nu numai 
în mai multe ţări europene (Iugoslavia, România, Unga-
ria, R.D. Germană, Cehoslovacia, Bulgaria şi Albania), 
dar şi în Cuba, China, Mongolia, Vietnam.

În dezvoltarea istorică constituţională a statelor lumii 
s-au dus lupte în ceea ce priveşte denumirea actului cu 
valoare supremă şi conţinutul acestuia. 

Aşa, de exemplu, în Franţa, întrucât cercurile regalis-
te considerau că noţiunea „constituţie” nu este potrivită 
pentru un act care trebuie să fie expresia exclusivă a 
voinţei monarhului, Carta concedată de Ludovic al 
XVIII-lea în 1814 nu a fost intitulată „Constituţie”, ci, 
ca rezultat al unui compromis între concepţia vechiului 
regim şi cea promovată de Revoluţia din 1789, „Cartă 
constituţională”. 

În Germania, deşi nu s-a apelat la adoptarea unei 
Constituţii, totuşi Hitler a definitivat dictatura printr-o 
serie de legi ordinare: legea deplinelor puteri din 
24 martie 1933; legea din 31 decembrie 1934, care a 

suprimat guvernele statelor membre ale federaţiei ger-
mane, transformând-o într-un stat unitar, şi legea din 2 
august 1934, care, la moartea preşedintelui Hindenburg, 
a abolit titlul de preşedinte al Reichului şi l-a înlocuit cu 
cel de „Fulxrer” şi cancelar al Reichului. 

Mussolini, la fel a transformat Italia într-un stat tota-
litar prin câteva legi ordinare. Abia în 1928 Constituţia 
Italiei va deveni rigidă prin stabilirea a şapte categorii 
de raporturi politice şi sociale care, având valoare con-
stituţională, erau susceptibile de a fi modificate numai 
cu avizul Marelui Consiliu al Fascismului. 

În pofida unor asemenea excepţii, în general se 
poate spune că, întocmai ca democraţiile moderne, şi 
dictaturile epocii noastre continuă să folosească acea 
modalitate de reglementare desemnată în mod obişnuit 
prin conceptul de „constituţie”. Astfel, constituţionalis-
mul devine o trăsătură aproape constantă a sistemelor 
politice actuale. Însă, dacă constituţionalismul apare 
în timpurile noastre ca o trăsătură comună atât pentru 
regimurile liberale şi pluraliste (adică, pentru cele bazate 
pe existenţa mai multor partide politice, dintre care nici 
unui nu i se atribuie rolul conducător în stat), cât şi pentru 
regimurile dictatoriale (ele fiind impuse de o putere mili-
tară, dominate de un partid unic), el este un concept care 
în practică acoperă două realităţi fundamental diferite, 
odată ce, într-o optică liberală consecventă, constituţiile 
dictatoriale nu ar întruni condiţiile minimale necesare 
pentru a putea fi subsumate în această noţiune.

Prin urmare, concluzionăm că statul de drept este un 
stat al respectării Constituţiei. Statul de drept presupune, 
mai întâi, respectarea legilor conforme Constituţiei. 
Toată activitatea desfăşurată în stat trebuie să se supună 
legilor constituţionale. Statul de drept presupune o ordine 
normativă, în care regulile de drept se subordonează 
unele altora într-o anumită ierarhie: regulile emanând 
de la organele administraţiei se supun legilor, iar legile 
se supun Constituţiei.
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