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Organizarea juridică şi politică a poporului1. 
În contextul temei noastre, într-o viziune poporul 

„reprezintă colectivitatea indivizilor care au calitatea 
de cetăţeni şi, prin aceasta, aptitudinea de a participa 
la exprimarea voinţei naţionale”1. Totodată, trebuie de 
menţionat că nu toţi cei care deţin calitatea de cetăţeni 
participă la exprimarea voinţei generale. Pentru aceas-
ta, legea electorală a stabilit anumite criterii, cerinţe. 
În această direcţie, pentru a exprima o „voinţă valabi-
lă cetăţeanul trebuie să aibă: un anume discernământ, 
aptitudine morală, vârstă”.

În acelaşi timp, în viziunea prof. I.Deleanu, „po-
porul, in corpore, obiectiv nu poate participa într-un 
raport juridic concret, el fiind constrâns să se exprime 
doar printr-o secţiune a lui şi în forme specifice (prin 
corpul electoral şi prin formele specifice ale democra-
ţiei directe şi ale democraţiei reprezentative). Cu alte 
cuvinte, pentru a se exprima, poporul trebuie să se or-
ganizeze” 2.

Doctrina franceză abordează organizarea poporului 
din două perspective, şi anume: „una juridică şi alta 
politică”3. Conform acestei teorii, „organizarea juri-
dică” a poporului are drept criterii cetăţenia din care, 
„în condiţiile legii, derivă dreptul de a alege reprezen-
taţii poporului pentru a-i exprima voinţa şi dreptul de 
a fi ales ca asemenea reprezentant”4. Pe când „organi-
zarea politică” a poporului se realizează prin partidele 
politice şi organizaţiile social-politice, instituţii ale 
sistemului politic5. Prin „partid politic” se subînţele-
ge, în general, „o formaţiune mai mult sau mai puţin 
durabilă care îşi propune să cucerească, să conserve 
sau să influenţeze puterea, pe baza unui program ide-

ologic – având la fundamentul său o concepţie filo-
sofică despre om şi societate – şi urmând o strategie 
proprie” 6.

Dat fiind aceasta, textul Constituţiei oferă parti-
delor politice o reglementare aparte. Aşa, în confor-
mitate cu art.41 alin.(1) din Constituţia Republicii 
Moldova, „cetăţenii se pot asocia liber în partide şi 
în alte organizaţii social-politice. Ele contribuie la 
definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţeni-
lor şi în condiţiile legii, participă la alegeri”. Aceste 
prevederi constituţionale, în viziunea prof. I.Deleanu, 
au o întreită semnificaţie: „ele consacră constituţional 
pluripartidismul şi acţiunea partidelor în viaţa politică 
a societăţii; în linii generale, stabileşte regimul juridic 
al partidelor; ele precizează, de asemenea, principale-
le funcţii ale acestora” 7.

Aşadar, în conformitate cu prima semnificaţie con-
stituţională, pluripartidismul, regim politic care cu-
prinde şi bipartidismul – contrar monopartidismului 
specific regimurilor totalitare care personifică puterea 
– este sistemul care asigură coexistenţa şi diversitatea 
opiniilor politice. Cu toate acestea, prof. I.Deleanu 
identifică câteva neajunsuri, „solubile însă: condu-
când, uneori, la o prea accentuată diversitate, aceas-
ta poate pune în pericol unitatea necesară realizării 
interesului comun; multipartidismul determină – ca 
singura variantă de sufragiu – scrutinul de listă; pluri-
partidismul favorizează sau chiar reclamă constituirea 
coaliţiilor; prin precaritatea coabilităţilor se ajunge 
însă la instabilitatea guvernamentală”8.

Regimul juridic al partidelor, ca a doua semnifi-
caţie, în opinia aceluiaşi autor, poate fi exprimat prin 
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câteva elemente, ele fiind următoarele: „a) Libertatea 
de constituire sau de formare, ca expresie a libertăţii 
de asociere (vezi alin.(1) art.41 din Constituţie); b) Li-
bertatea stabilirii programului, precum şi a strategiei 
ce trebuie urmată pentru îndeplinirea lui, prerogative 
care derivă nu numai din esenţa dreptului de asociere, 
dar şi din libertatea de exprimare a opiniilor politice 
(art.32 din Constituţie); c) Partidele se constituie şi 
îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor proprii, dar 
şi cu respectarea legii – cerinţă absolută a statului de 
drept şi, în cele din urmă, a democraţiei; d) Constitu-
irea partidelor şi formularea programelor acestora tre-
buie să se afle sub semnul principiului transparenţei. 
Sunt interzise asociaţiile de orice fel – cu caracter se-
cret (alin.(5) art.41 din Constituţie); e) Prin scopurile 
sau prin activitatea lor, partidele politice nu trebuie să 
militeze împotriva valorilor esenţiale ale statului şi ale 
democraţiei (alin.(4) art.41 din Constituţie)”9.

Şi, în sfârşit, cea de-a treia semnificaţie. Din mul-
titudinea funcţiilor ce le revin partidelor politice, doar 
câteva sunt definitorii: ,,a) Constituind un corp inter-
mediar între popor şi putere (s.n), ele contribuie la 
cristalizarea voinţei generale şi la valorizarea acesteia 
ca impuls faţă de putere; b) Ele tind la realizarea func-
ţiei de conducere a societăţii, prin cucerirea puterii şi 
transformarea programelor politice în programul de 
guvernământ; c) Partidele contribuie la informarea şi 
educarea politică a cetăţenilor şi la formularea exigen-
ţelor şi aprecierilor acestora faţă de putere”10.

Din cele expuse, rezultă că voinţa generală naţio-
nală se exprimă nu de întreg poporul ţării, ci doar de 
acea parte a lui care întruneşte criteriile strict deter-
minate de Constituţie şi legi, cum ar fi: a) cetăţenia; 
b) vârsta minimă de 18 ani; c) discernământ; d) apti-
tudine modală, într-un cuvânt dreptul de vot. Aceas-
ta este tocmai „organizarea juridică” a poporului. Iar 
„organizarea politică” a poporului se materializează 
prin partidele politice şi organizaţiile social-politice 
în limitele stabilite de legislaţie.

Unitatea organizării juridice şi politice a poporului 
dă naştere la o categorie juridică nouă – „corp elec-
toral” – în calitate de exponent al suveranităţii naţi-
onale.

Adnotare 
Astăzi, în lumea democratică, în calitate de garan-

ta al statului de drept este unanim recunoscut şi juri-
diceşte consfinţit principiul suveranităţii naţionale11. 
Aşa potrivit art.2 alin.(1) din Constituţie „Suveranita-
tea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, 
care o exercită în mod direct şi prin organele sale re-
prezentative, în formele stabilite de Constituţie”12.

În articolul de faţă, ne-am propus de a identifica 
mecanismele, instrumentele şi instituţiile prin inter-
mediul cărora „poporul” exercită suveranitatea naţio-
nală fie în mod direct, fie prin organele sale reprezen-
tative. În acest scop, urmează a elucida cum poporul 

se organizează, care este formula juridică de expri-
mare a voinţei lui, precum şi formele de realizare a 
suveranităţii naţionale şi în fine a identifica organele 
reprezentative de realizare a suveranităţii naţionale.

În procesul pregătirii studiului am consultat, pe de 
o parte, legislaţia în vigoare: Constituţia Republicii 
Moldova şi Codul electoral. Iar pe de altă parte, ne-a 
fost de mare folos literatura de specialitate, precum 
a autorilor autohtoni: V.Popa, I.Guceac, T.Cârnaţ; au-
torilor români I.Drăguţan, I.Deleanu, S.Tămaş, Paul 
Negulescu, Gheorghe Alexianu, Cristian Ionescu, 
Iancu Gheorghe; autorilor francezi: Pierre Pactet, Ma-
urice Duverger, J.Cl. Maslet, Marcel Prelot, Georges 
Budeau etc.

În funcţie de subiect, s-au făcut polemici cu doctri-
narii şi, în fine, au fost formulate şi concluzii.

2. Noţiunea condiţiile, structura şi organizarea 
corpului electoral

Pentru început, vom menţiona că literatura de spe-
cialitate operează cu trei categorii: a) „corp electoral”, 
b) „electorat” şi c) „corp social”. 

Sintagma „corp electoral” este cunoscută doctrinei 
dreptului constituţional românesc, este cunoscută din 
anii ’50 ai secolului XX. Savanţii români Paul Negu-
lescu şi Gheorghe Alexianu subliniau că „atunci când 
lucrează corpul electoral, lucrează acţiunea”13. Adică 
suveranitatea naţională, în viziunea prof. I.Deleanu, 
„Corpul electoral este o colectivitate de persoane fizi-
ce, din multitudinea celor care alcătuiesc poporul, care 
având calitatea de cetăţeni şi îndeplinind condiţiile de 
capacitate juridică şi aptitudine morală, participă la 
exercitarea puterii”14. Cristian Ionescu opinează că, 
din punctul de vedere al problematicii accesului po-
porului la exercitarea puterii politice, „prin termenul 
de popor se subînţelege ansamblul indivizilor cărora 
statul le recunoaşte calitatea de cetăţeni ai acestuia, şi 
în această calitate, aptitudinea de a participa în anu-
mite condiţii la diferite proceduri electorale prin care 
se exprimă voinţa naţională”15. Şi din acest punct de 
vedere, autorul consideră că noţiunea de „popor” este 
circumscrisă noţiunii de „electorat” sau „corp electo-
ral”16. În doctrina franceză, „corpul electoral mai poa-
te fi deci calificat ca „putere de sufragiu”17.

La rândul său, prof. T.Drăganu subliniază că „no-
ţiunea de electorat desemnează totalitatea persoanelor 
fizice care potrivit legislaţiei fiecărui stat, se bucură 
de dreptul de a vota, fie în vederea desemnării sau re-
vocării reprezentanţilor în organele alese ale statului, 
fie în cadrul referendumului18.

În acest context, savantul consideră că noţiunea de 
„corp electoral” este mai puţin adecvată decât „elec-
toratul”. Iar aceasta pentru că „ea reflectă concepţia că 
ar putea exista o voinţă generală a naţiunii, distinsă de 
cea a indivizilor care o compun”19. Mai mult ca atât, 
„odată cu răspândirea practicii referendumurilor, atât 
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noţiunea de electorat, cât şi cea de corp electoral au 
devenit prea strâmte, ţinând seama de faptul că parti-
ciparea cetăţenilor la consultările populare poate avea 
un alt obiect decât alegerea unor organe ale statului 
(de exemplu, acceptarea revizuirii constituţiei)”20.

În viziunea prof. V.Popa, „Corpul electoral este 
acea parte de membri care deţin calitatea de cetăţeni 
ai statului … şi care prin alegeri desemnează organul 
reprezentativ, dar nu este reprezentat el ca corp elec-
toral”.

Nu-mi este clară fraza „… dar nu este reprezentat 
el ca corp electoral?

Despre cine este vorba? Despre «organul repre-
zentativ»?”

Pe când prof. I.Guceac utilizează expresia „corp 
social”. Aşa doctrinarul subliniază că „organul de ma-
nifestare a suveranităţii naţionale este voinţa generală 
a corpului social (s.n.), care alcătuieşte condiţia juri-
dică de existenţă a statului cu denumirea de popor”21. 
Considerăm că sintagma „corp social” este destul de 
largă şi poate include diverse grupări de oameni, fără 
a identifica un criteriu ştiinţific pentru deosebirile din-
tre diferite „corpuri sociale”, pe când sintagma „corp 
electoral” are în calitate de criteriu definitoriu urmă-
toarele: a) cetăţenia; b) dreptul de vot; c) aptitudinea 
morală şi capacitatea juridică.

Cât ne priveşte, considerăm aceste categorii iden-
tice, fapt pentru care vom opera cu noţiunea „corp 
electoral”: în această descriere corpul electoral fiind 
o putere politică autentică, exercitându-şi puterea sa 
prin mijloacele democraţiei semidirecte „este acela 
care constituie cele mai importante instituţii ale de-
mocraţiei reprezentative, în primul rând Parlamen-
tul”22, dar şi a problemelor supuse referendumului, 
vom adăuga.

Corpul electoral fiind constituit din toţi cetăţenii 
Republicii Moldova cu drept de vot sunt organizaţi 
la alegerile parlamentare într-o singură circumscripţie 
electorală. Însă, pornind de la dezideratul democra-
ţiei conform căruia în organul reprezentativ suprem 
al statului – Parlamentul – trebuie să fie reprezentate 
„atât teritoriul cât şi populaţia”23, considerăm opor-
tun a organiza „corpul electoral” al Republicii Mol-
dova pe circumscripţii electorale. 

3. Formele de exercitare a suveranităţii 
naţionale

A. Referendumul – forma directă de exercitare a 
suveranităţii naţionale de către popor

Sediul juridic al materiei. Revenim din nou la art.2 
alin.(1) din Constituţie, potrivit căruia „Suveranitatea 
naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care 
o exercită în mod direct în formele stabilite de Con-
stituţie”. Iar art.75 alin.(1) din Constituţie stabileşte 
că „Cele mai importante probleme ale societăţii şi ale 
statului sunt supuse referendumului”.

Precizarea acestei prevederi o găsim în art.142 alin.
(1) din Codul electoral, potrivit căruia „Referendumul 
republican se desfăşoară în scopul exercitării puterii 
poporului şi participării lui nemijlocite la conducerea 
şi administrarea treburilor de stat”24.

Etimologic, termenul „referendum” provine de la 
latinescul ad referendum – a fi supus adunării, ceea 
ce „exprimă în procedura democraţiei directe prin 
care conducerea unei ţări se adresează poporului, fără 
intermediari, pentru a-l consulta în problemele majo-
re”25. Iar într-o formulă mai simplă, referendumul este 
„şi o formă de arbitraj popular”26.

În dreptul elveţian, referendumul se aplica dacă 
„delegaţii cantoanelor nu aveau instrucţiuni cum să 
procedeze în unele cazuri, ei nu adoptau decizii la ni-
velul Adunării federale, ci votau ad referendum, adică 
rezervau alegătorilor dreptul de a se pronunţa liber şi 
definitiv”27. Dezvoltând aceasta practic Iancu Gheor-
ghe subliniază că „referendumul reprezintă garanţia 
că parlamentul, în activitatea sa, nu se îndepărtează de 
la împuternicirile care rezultă din Constituţie”28. Doc-
trinarul V.Popa concepe referendumul în „sens larg” 
şi „sens îngust”.

În sens larg, referendumul este conceput „ca un 
apel către electorat în o problemă de ordin legislativ 
sau administrativ, dacă el emană de la un organ re-
prezentativ”29. În sens îngust, referendumul este un 
element al „democraţiei semidirecte” (s.n.). Cuvântul 
„semi” – denotă că poporul nu poate interveni (exerci-
ta suveranitatea) direct în toate problemele, ci nimeni 
în unele din ele şi prin metode specifice (iniţiativa le-
gislativă, veto, referendum)30.

În viziunea noastră, în această frază autorul se con-
trazice dat fiind că, pe bună dreptate, poporul exercită 
direct suveranitatea … „în unele” probleme şi „prin 
metode specifice” (iniţiativa legislativă, veto, referen-
dum (s.n.). Deci, referendumul este forma directă de 
exercitare a suveranităţii naţionale şi nicidecum un 
„element al democraţiei semidirecte”.

În opinia lui T.Cârnaţ, referendumul este „o formă 
a democraţiei directe, prin care se realizează suve-
ranitatea poporului în cele mai importante probleme 
de interes naţional şi social, având drept scop soluţi-
onarea acestora, precum şi consultarea cetăţenilor în 
problemele locale de interes deosebit şi revocarea pri-
marului satului (comunei), sectorului, oraşului (muni-
cipiului)”31.

Totodată, autorul formulează câteva criterii ce permit 
a delimita „alegerile” de „referendum”, printre care: 

1. Obiectul de exprimare a voinţei alegătorilor: 
a) la alegeri obiectul îl constituie candidatul sau lista 
de candidaţi în organul reprezentativ al statului; b) la 
referendum sunt supuse probleme concrete formulate 
fie în proiecte legislative, fie în concepţii.

De regulă, referendumului republican se supun: 
textul Constituţiei; proiectele de legi; alegerea formei 
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de guvernământ etc., precum şi modificări ale Con-
stituţiei ce ţin de caracterul suveran, independent şi 
unitar al statului, neutralitatea permanentă a statului 
(art.75 alin.(2) din Constituţie).

Referendumul se desfășoară în baza sistemului 2. 
electoral majoritar, iar alegerile fie prin sistemul elec-
toral majoritar, fie prin sistemul reprezentării propor-
ţionale.

Aspectul organizatoric atât la referendum cât şi 3. 
la alegeri este acelaşi, cu excepţia că la referendum nu 
se constituie circumscripţii electorale32.

Întru confirmarea acestei idei, vom mai adăuga un 
criteriu, şi anume acel al „finalităţii”: a) Hotărârile 
adoptate potrivit rezultatelor referendumului repu-
blican au putere juridică supremă (art.75 alin.(2) din 
Constituţie au efect juridic direct; b) Alegerile legi-
timează mandatul deputaţilor, după care ei îşi încep 
activitatea întru realizarea funcţiilor organului repre-
zentativ.

În calitate de asemănări între referendum şi alegeri, 
putem menţiona: 1. Atât referendumul (art.142 alin.
(2) din Codul electoral, cât şi alegerile (art.38 alin.(1) 
din Constituţie) se efectuează prin vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat;

2. Totodată, atât rezultatele referendumului, cât şi 
ale alegerilor urmează a fi confirmate de către Curtea 
Constituţională (art.135 alin.(1) lit. d) şi e) din Con-
stituţie).

Sintetizând definiţiile date categoriei „referen-
dum”, observăm că numai referendumul republican 
este forma directă de exercitare a suveranităţii na-
ţionale, dat fiind că rezultatele lui vizează interesele 
întregii societăţi. Pe când referendumul local vizează 
doar interesul localităţii şi al comunităţii respective.

Cât ne priveşte, considerăm că referendumul este 
forma de realizare directă a suveranităţii naţionale de 
către popor în procesul soluţionării celor mai impor-
tante probleme ale societăţii şi ale statului atribuind 
deciziilor adoptate forţă juridică supremă.

B. Alegerile – instrument juridic de legitimitate 
a exercitării suveranităţii naţionale prin organe re-
prezentative

Sistemele constituţionale contemporane unanim 
recunosc poporul unicul titular şi deţinător al suvera-
nităţii, care exercită suveranitatea naţională „în mod 
direct şi prin organele sale reprezentative, în formele 
stabilite de Constituţie (art.2 alin.(1) Constituţia Re-
publicii Moldova)”.

Din aceste prevederi constituţionale, rezultă că la 
baza democraţiei sunt aşezate „două reguli fundamen-
tale: reprezentativitatea – care implică eligibilitatea 
şi participarea directă. Reprezentativitatea se asigu-
ră prin alegeri, iar participarea directă prin referen-
dum”33.

În acest context, prof. I.Guceac subliniază că „în 
cadrul democraţiei directe, cetăţenii învestiţi cu drep-

tul de vot se pronunţă nemijlocit şi direct asupra tu-
turor actelor de suveranitate. În sistemul democraţiei 
reprezentative, cetăţenii învestiţi cu acest drept aleg 
reprezentanţii care exercită în numele poporului su-
veranitatea”34.

Aşadar, vom examina prima regulă, şi anume, re-
prezentativitatea care implică votul şi eligibilitatea. În 
conformitate cu art.61 alin.(1) din Constituţie „Par-
lamentul este ales prin vot universal, egal, direct, se-
cret şi liber exprimat”. În aceleaşi condiţii, sunt aleşi 
primarii satelor, comunelor, oraşelor, municipiului, 
precum şi consiliile locale de gradele unu şi doi, cu 
toate că Constituţia direct nu reglementează această 
situaţie, ci doar face referinţă (art. 112, 113,) la Codul 
electoral.

Din această sumară prezentare a prevederilor lega-
le, evidenţiem o categorie, şi anume – „alegeri”. Acest 
fapt ne face să ne oprim asupra acestui termen pentru 
a-i stabili esenţa şi semnificaţia juridică şi politică.

Aşa, într-o opinie, alegerile reprezintă „o acţiune 
prin care cetăţenii selectează şi desemnează prin vot, 
în conformitate cu anumite proceduri, persoanele care 
urmează să facă parte din organele de conducere ale 
unui stat, unitate teritorial-administrativă sau ale unei 
organizaţii sau unui partid politic, sau unui organ co-
legial”35.

Doctrina franceză defineşte alegerile în două sen-
suri: sens larg şi sens restrâns. În sens larg, alegerile 
reprezintă „drept manifestări de voinţă, ajunse la un 
consens, pentru a alege reprezentanţii”. În sens re-
strâns, alegerile reprezintă „un act juridic prin al că-
rui intermediu alegătorii, învestiţi cu dreptul de vot 
în baza unor reglementări normative selectează prin 
vot individual un candidat sau un grup de candidaţi în 
organul în care îi va reprezenta o perioadă de timp”36.

Totodată, doctrina franceză atribuie alegerilor par-
lamentare caracterul de competitivitate potrivit căruia 
„… cetăţenii aleg dintre mai mulţi candidaţi … ceea 
ce constituie «piatra unghiulară a democraţiei libera-
le»”37.

În viziunea prof. V.Popa, alegerile „constituie un 
instrument juridic obişnuit, graţie căruia poporul îşi 
exercită suveranitatea”38. Abordând această problemă 
în lucrarea sa Drept parlamentar, prof. V.Popa face 
distincţie din punct de vedere juridic între noţiunile 
„alegere” şi „votare”. Aşa prin alegere „trebuie de în-
ţeles un complex întreg de măsuri, reglementate prin 
lege, necesare pentru organizarea şi desfăşurarea ale-
gerii unui organ reprezentativ”, iar prin votare „me-
canismul nemijlocit prin care alegătorii individual îşi 
exprimă opinia, selectând, alegând pe cineva dintre 
mai mulţi”39.

Dar care dintre aceste drepturi se exclud sau se 
completează reciproc?

Sunt substituite expresiile „în sens larg” şi „sens 
restrâns”.
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În viziunea autorului, alegerile „în sens restrâns se 
reduc la selectarea uneia sau a mai multor persoane 
care vor intra în componenţa organului reprezenta-
tiv”40.

În sens larg, alegerile au un caracter multifuncţi-
onal:

permit electoratului prin intermediul votului a) 
universal, secret şi liber exprimat să-şi exercite drep-
tul de a participa la guvernare, la administrarea inte-
reselor publice, fie direct, fie prin intermediul repre-
zentanţilor aleşi;

conferă legitimitate sistemului politic, sistemu-b) 
lui guvernamental, partidului sau partidelor de gu-
vernământ;

selectează un lider, o autoritate de guvernare, c) 
de administrare, pentru colectivitatea naţională;

fiind multiple manifestări de voinţă în ansam-d) 
blu, constituie un act colectiv în urma căruia se apro-
bă o echipă;

permit electoratului să participe nemijlocit la e) 
viaţa social-politică a societăţii, prin votarea progra-
melor electorale ale candidaţilor, ale formaţiunilor 
politice, votând candidaţii tacit acceptă programul;

permit electoratului să-şi expună opinia referi-f) 
tor la activitatea formaţiunilor politice aflate la pute-
re şi la direcţiile de activitate în perspectivă;

confirmă sau infirmă activitatea celor aleşi, dân-g) 
du-le mandat de acţiune sau înlocuindu-i cu alţii41.

„În dependenţă (s.n. – corect: în funcţie de) de ca-
litatea selecţiei reprezentanţilor în organul reprezenta-
tiv, se creează şi o răspundere morală a electoratului 
pentru această selecţie”42.

În viziunea noastră, indiferent de calitatea selecţiei 
finale, electoratul poartă din plin răspundere morală, 
dat fiind că el a făcut această selecţie.

În viziunea prof. I.Guceac, alegerile „ca instrument 
de formare a organelor puterii publice, … se caracteri-
zează prin următoarele trăsături respective:

Alegerile legitimează puterea 1. „…nu există gu-
vernanţi legitimi, împuterniciţi cu forţa de a comanda, 
decât cei ieşiţi din alegeri libere şi democratice”43.

Semnificaţia alegerilor „… alegerile reprezintă 
principala formă de participare politică a cetăţeni-
lor, iar în ochii conştiinţei colective, ele sunt criteriul 
principal al democraţiei politice”.

Alegerile constituie barometrul vieţii politice2. . 
Rezultatele alegerilor reflectă măsura de influenţă a 
acestor forţe politice şi aspiraţiile alegătorilor.

Alegerile sunt un instrument de selectare a gu-3. 
vernanţilor44.

Aşadar, votul cetăţenilor este „instrumentul juridic 
pentru învestirea cu prerogative legale a celor ce alcă-
tuiesc unele dintre autorităţile publice” 45. În viziunea 
noastră, votul cetăţenilor şi numai el legitimează atât 
constituirea autorităţilor publice, cât şi legitimitatea 
actelor emise de către ele.

Votul. Dobândirea şi exercitarea dreptului de vot 
sunt condiţionate de îndeplinirea „cumulativă a câ-
torva exigenţe, unele obiective, altele subiective: a) 
Titularul dreptului trebuie să aibă calitatea de cetă-
ţean, întrucât, legitim numai cetăţenii pot participa 
la exercitarea puterii... pe calea sufragiului. Este o 
cerinţă care derivă din suveranitatea puterii de stat;                   
b) Persoana trebuie să aibă „capacitate electorală” 
sau, cum i se mai spune, „capacitate politică”, adică, 
prin vârsta sa biologică, care devine „vârsta electora-
lă”, să aibă discernământul necesar pentru a aprecia 
semnificaţia manifestării de voinţă prin sufragiu...; c) 
Persoana trebuie să aibă aptitudine morală, adică să 
nu fi fost condamnată prin hotărâre judecătorească de-
finitivă la pierderea drepturilor electorale. N-ar fi ad-
misibil ca o persoană să participe la formarea voinţei 
generale pe care ea însăşi nu o respectă. Dar, tocmai 
pentru că sancţionarea inaptitudinii morale afectează 
universalitatea votului, aceasta nu trebuie să aibă im-
plicaţii discriminatorii de ordin social sau partizan”46.

Eligibilitatea. Dreptul de a fi ales se realizează în 
aceleaşi condiţii ca şi dreptul de a alege. Totuşi, legea 
electorală stabileşte câteva condiţii în plus, şi anume: 
„a) Candidatul trebuie să aibă numai cetăţenia statu-
lui în organele căruia este ales..., b) Candidatului să 
nu-i fi fost interzisă asocierea în partidele politice...;             
c) Candidatul să aibă domiciliul în ţară...; d) Candi-
datul să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv o 
vârsta mai înaintată decât 18 ani...”47.

Examinând problema eligibilităţii, prof. T.Drăganu 
menţionează că dat fiind că toate organele eligibile 
„sunt implicate într-un fel sau altul, în exercitarea 
unor atribute ale puterii de stat, este firesc să se preva-
dă că o persoană, pentru a fi eligibilă în aceste organe, 
trebuie să îndeplinească, în primul rând, toate condiţi-
ile cerute pentru electorat. În consecinţă, eligibilitatea 
este subordonată condiţiilor minime cerute de lege în 
ce priveşte cetăţenia, aptitudinea intelectuală şi cea 
morală”48.

Prof. T.Drăganu utilizează şi noţiunea „ineligibi-
litate”, adică situaţiile ce nu-i permit persoanei să fie 
aleasă în organul reprezentativ. Ceea ce caracterizea-
ză „ineligibilităţile” este faptul că ele afectează însăşi 
capacitatea unei persoane de a se bucura de dreptul 
de a fi aleasă într-un organ al statului... noţiunea de 
ineligibilitate este rezervată pentru a desemna acele 
situaţii, în care o persoană este lipsită de capacitatea 
de folosinţă a dreptului de a fi aleasă, iar toate cele-
lalte ipoteze în care o persoană are această capacitate 
de folosinţă a dreptului de a fi aleasă, dar nu o poate 
pune în valoare decât îndeplinind anumite acţiuni de-
pinzând de voinţa sa (cum este demisia din funcţia 
publică deţinută în momentul alegerii), să fie cuprinse 
în categoria incompatibilităţilor”49.

În literatura de specialitate prin „incompatibili-
tate parlamentară” se înţelege „interdicţia adresată 
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parlamentarilor de a cumula mandatul legislativ cu o 
anumită funcţie publică sau îndeletnicire, cu excepţia 
activităţii ştiinţifice şi didactice”50.

Acceptând această definiţie, prof. T.Drăganu sub-
liniază că „ceea ce deosebeşte incompatibilitatea de 
ineligibilitate este, prin urmare, faptul că ineligibili-
tatea operează înainte de alegerea în parlament a unei 
persoane, fiind un impediment pentru ca aceasta să fie 
supusă votului, în timp ce incompatibilitatea nu este 
operată decât ulterior alegerii”51.

Adică o persoană incompatibilă va fi aleasă în ca-
zul în care întruneşte majoritatea de voturi necesară, 
dar va putea exercita mandatul numai cu condiţia să 
renunţe la funcţia publică ori la altă îndeletnicire.

La rândul său, „ineligibilitatea” se distinge în:         
a) „ineligibilitate absolută” şi b) „ineligibilitate rela-
tivă”. Dacă „ineligibilitatea absolută” este „inerentă 
persoanei candidatului în alegeri şi nu poate fi remedi-
ată printr-un act depinzând exclusiv – de voinţa aces-
tuia, apoi ineligibilitatea relativă poate fi remediată 
printr-un asemenea act”52.

În realitate însă, subliniază prof. T.Drăganu, „aşa-
zisa «ineligibilitate relativă» nu este o formă de ine-
ligibilitate, ci de incompatibilitate. Aceasta pentru că, 
spre deosebire de ineligibilitatea absolută, care lipseş-
te o persoană de capacitatea de folosinţă a dreptului 
de a fi votat (s.n.), (aşa cum rezultă din faptul că pre-
zenţa tutorelui la alegere alături de minor nu-i atribuie 
acestuia calitatea de alegător), ineligibilitatea relativă 
afectează numai capacitatea de exerciţiu a dreptului 
de a fi ales (s.n.). În cazul ineligibilităţii relative, ce-
tăţeanul respectiv îşi păstrează dreptul de a fi ales, dar 
nu poate să-l exercite atâta vreme, cât nu recurge la 
un anumit act care depinde de voinţa lui, iar nu de 
o împrejurare inerentă persoanei sale (de exemplu, 
alienaţia mintală). Prin urmare, între ipoteza persoa-
nei care nu poate candida, întrucât exercită o anumită 
funcţie publică sau o îndeletnicire şi cea a persoanei 
care, fiind aleasă, nu-şi poate exercita mandatul decât 
dacă renunţă la o asemenea funcţie sau îndeletnicire, 
nu există nici o deosebire de natură şi, de aceea, ele 
trebuie încadrate în aceeaşi categorie juridică, a in-
compatibilităţilor”53.

C. organele reprezentative – sedii ale suverani-
tăţii naţionale

Dacă iluminiştii considerau „democraţia directă” 
„o capacitate a poporului de a se guverna direct, prin 
el însuşi”54, apoi doctrinarii contemporani califică 
„democraţia directă ca o curiozitate istorică”55.

În pct. A am arătat că şi în zilele de astăzi există 
situaţii în care „democraţia directă” este o realitate. 
Dar totodată, desigur, în marea majoritate a cazuri-
lor, poporul îşi exercită suveranitatea naţională prin 
organele sale reprezentative, fapt stipulat în materie 
constituţională. Aşa, spre exemplu, art.2 alin.(1) din 

Constituţie stipulează că „suveranitatea naţională 
aparţine poporului Republicii Moldova care o exer-
cită… şi prin organele sale reprezentative în formele 
stabilite de Constituţie”.

Regimul reprezentativ este definit de către prof. 
V.Popa, în două sensuri: a) în sens larg şi b) în sens 
restrâns.

În sens larg, „regimul reprezentativ” este definit ca 
„formă de exercitare indirectă a suveranităţii naţio-
nale de către popor prin intermediul reprezentanţilor 
săi aleşi; în sens restrâns, cu ansamblu de autorităţi 
publice, desemnate de popor, pentru a exercita suve-
ranitatea (puterea politică) în numele lui”56.

La rândul său, savantul francez Piere Pactet de-
fineşte „democraţia reprezentativă” ca „exercitare a 
puterii de către reprezentanţii aleşi prin sufragiu uni-
versal, împuterniciţi să decidă în numele naţiunii ”57.

În viziunea lui Maurice Duverger, democraţia re-
prezentativă „reprezintă un sistem politic, în care gu-
vernanţii sunt aleşi de cetăţeni şi sunt consideraţi ca 
reprezentanţi ai acestora”58.

Potrivit art.60 alin.(19) „Parlamentul este organul 
reprezentativ suprem al Poporului Republicii Moldo-
va…”.

Într-un cuvânt, suntem în prezenţa „democraţiei 
reprezentative care presupune, cu necesitate, alege-
rile, fiind cunoscută şi sub denumirea de democraţie 
parlamentară”59.

Şi aceasta deoarece conform prevederilor art.38 
alin.(1) din Constituţie, „Voinţa poporului constituie 
baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin 
alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufra-
giu universal, egal, direct şi liber exprimat”.

Deci, organele reprezentative sunt, în primul rând, 
rezultatul exercitării suveranităţii naţionale prin voin-
ţa corpului electoral. În al doilea rând, primind legi-
timitate în baza alegerilor „organele reprezentative” 
trec la exercitarea suveranităţii naţionale prin punere 
în practică a funcţiilor şi atribuţiilor determinate de 
Constituţie şi alte legi.

În lumina celor expuse, considerăm că organele 
reprezentative sunt organele de stat alese şi învestite 
prin voinţa corpului electoral cu funcţii care permit 
exercitarea suveranităţii naţionale în condiţiile demo-
craţiei reprezentative.
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