
Teoria Drepturilor Omului 

Evoluția conceptelor politico-juridice privind drepturile omului 

1. Concepţii şi teorii filosofico-juridice privind drepturile 
omului: teoriile dreptului natural, pozitivismul juridic, 

contractul social, teoriile teologice etc. 

Primele idei filozofice cu privire la drepturile omului apar din antichitate, 

unde au existat şi acte scrise ce abordau drepturile omului, de ex. Codul lui 

Hammurabi (sec. XVIII î. Cr.), care prevedea că oamenii nu pot fi torturaţi, înrobiţi 

şi nu li se poate confisca averea fără o dreaptă judecată. Legea romană a celor XII 

table (an. 45 î. Cr.) stabilea drepturile cetăţeanului, şi anume: dreptul la proprietate, 

dreptul de a fi liber, dreptul la o judecată dreaptă, dreptul de a-şi alege 

conducătorii, de a protesta şi dreptul la fericire. 

Ideile acestor acte au fost abordate şi de către filozofi. Astfel, sofiştii printre 

care cunoscutul filozof Protngoras din Abdera, ridicând omul pe un adevărat 

piedestal, emitea cu multă cutezanţă ideea că "omul este măsura tuturor lucrurilor", 

raportând toate fenomenele naturale şi sociale la om. Tot el a afirmat în calitate de 

fundament al statului virtutea, care se baza pe echitatea şi egalitatea dintre oameni. 

Tot sofiştii sunt de părerea că există o deosebire dintre legile statului şi legea divină. 

Ei consideră că legea naturii (divină) este legea adevărată şi este în contradicţie cu 

legea umană, care este artificială. Legea naturală este mai presus decât legile 

adoptate de către stat. Tot ei au promovat ideea egalităţii universale dintre oameni 

liberi, care-şi găseşte fundamentul în legea naturii.1 

în contradicţie cu declaraţiile sofiştilor, Socrate afirmă că legile emanate de la 

stat reprezintă o valoare universală şi are o provenienţă dumnezeiască. Socrate 

proclamă necesitatea respectării legilor, care este un principiu obligatoriu în orice 

situaţie. El declară că cetăţenii buni trebuie să respecte şi legile rele pentru a nu oferi 

o provocare cetăţenilor răi de a nu respecta legile bune. Maxima bine cunoscută 

lăsată de Socrate „Cunoaşte-te pe tine însuti" - în vederea de a-ţi cunoaşte rolul tău în 

societate, în familie etc. 

în Grecia Antică, importante principii morale sunt exprimate în opera lui 

Platou. Filozoful stratifică societatea în patru clase, în dependenţă de censul de 

avere. Astfel, drepturi politice au numai cetăţenii, încât străinii şi robii nu puteau 

avea statutul de cetățean. Mai mult ca atât, robii, puteau face parte din obiectul 

                                            
1 Eugen Rîbca, Victor Zaharia, Valentin Mărgineanu, Istoria doctrinelor politice şi de drept, Chişinău, 2005, 

MUSEUM, p. 21. 
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circuitului civil, adică puteau fi vânduţi, cumpăraţi etc. Robii mai erau folosiţi ca 

unelte pentru a dobândi asigurarea materială a cetăţenilor. în cunoscutul dialog 

Criion, el emite ideea că "nu trebuie... să se răspundă prin injustiţie şi nici să se facă 

rău niciunui om indiferent de ce acesta ne-a făcut". Ideea de justiţie se regăseşte, 

după părerea Iui Platon, atât în individ, cât şi în organizarea cetăţii, care trebuie să 

reunească patru virtuţi cardinale: înţelepciunea, curajul, temperanţa şi justiţia. 

Ideea egalităţii naturale a oamenilor o întâlnim exprimată de Aristotel, în celebra 

sa lucrare Politica: "numai prin lege devine cineva sclav ori liber; după natură, însă, 

oamenii nu se deosebesc cu nimic". Totodată, Aristotel considera că scopul statului 

e de a asigura bunăstarea cetăţenilor, care poate fi realizată prin diviziunea muncii. 

El susţinea că statul îşi extinde puterea asupra oamenilor liberi şi egali, care sunt în 

stare să înţeleagă importanţa şi esenţa acţiunilor sale. Astfel, robii, care nu sunt în 

stare să judece, sunt subordonaţi altor persoane. Robia este o stare naturală a 

lucrurilor şi soarta omului depinde dacă acesta este rob sau om liber. Aristotel 

delimitează dreptul natural şi dreptul pozitiv, unde dreptul natural reprezintă 

dreptul recunoscut de om şi existent de la natură, iar dreptul pozitiv este totalitatea 

normelor instituite de om prin intermediul legilor, obiceiurilor etc. El recunoaşte că 

în societatea în care nu există justiţie sau echitate, predomină dreptul pozitiv asupra 

dreptului natural. 

Filozofii stoici susţineau că oamenii se nasc egali şi au drepturi egale de a cultiva 

înţelepciunea şi virtutea, ca expresii ale unui drept natural şi universal; legea umană 

nu are valoare decât dacă corespunde legii universale. Guvernarea lumii trebuie să 

fie realizată în baza dreptului natural, guvernare care izvorăşte din principiul 

echităţii dependentă de divinitate. Dreptul natural are ca principii: universalitatea, 

egalitatea şi libertatea naturală a oamenilor. 

Jurisconsultul roman Ulpian, sintetizând în plan juridic marele idei umaniste, 

sublinia că, în esenţă, principiile dreptului trebuie să fie următoarele: să duci o viaţă 

onestă, să nu vatămi ceea ce aparţine altuia şi să atribui fiecăruia ce este al său2. în 

literatura juridică se arată că drepturile fundamentale ale cetăţenilor nu se 

deosebesc de alte drepturi subiective nici prin natura lor, nici prin obiectul lor. 

în Roma Antică, cel mai de vază filozof care a abordat drepturile omului este 

Marcus Tullius Cicero (avocat, om politic şi orator). Cicero a afirmat existenţa 

dreptului natural, care este egal cu echitatea. Dreptul natural are următoarele 

principiul imuabilităţii (constant, neschimbător în timp şi spaţiu), care stabileşte 

echilibrul raţional şi divin în raport cu dreptul emanat de la stat (dreptul pozitiv). 

Realizarea dreptul natural reprezintă scopul fiecărui om. Iar în caz de încălcare a 

acestui drept survine pedeapsă divină. în relațiile sociale predomină dreptul 

natural, iar legile care intră în contradicţie cu acesta devin nule, deoarece în baza 

                                            
2 Victor Diculescu, Proiecţia juridică a drepturilor omului - Bucureşti, 1SS8, p. 20. 



dreptului natural oamenii sunt egali şi liberi. 

Fondatorul Scolii dreptului natural este olandezul Hugo Grotius. Conform 

teoriei sale, drepturile esenţiale ale oamenilor se datorează însuşi faptului naşterii, 

deşi încă din antichitate, atât Aristotel, cât şi Platon vorbeau de "dreptul natural". 

Trebuie să existe o armonie între Lege şi Natură, iar, în concepţia lui Platon, 

sorgintea Legii este Natura omului, ceea ce este divin în fiecare individ". 

Şcoala dreptului natural dezvoltă două idei fundamentale, şi anume: condiţia 

existenţei omului vine de la starea de natură, în care oamenii trăiau în deplină 

existenţă între ei. Conform unor adepţi ai acestei teorii, omul în starea de natură 

avea o libertate totală şi era egal cu ceilalţi. Alţii, dimpotrivă, concepeau starea de 

natură prin guvernarea unor legi naturale asupra conduitei oamenilor. A doua idee 

de bază a dreptului natural este aceea a renunţării la libertatea absolută şi 

acceptarea supunerii unei autorităţi. Cu alte cuvinte, se explică modul de naştere a 

societăţii prin pactul social intervenit între oameni pentru realizarea "binelui 

comun". 

Teoria lui Rousseau cuprinsă în celebra lucrare Contractul social, încearcă să 

legitimeze puterea instituită prin contractul dintre oameni şi autorităţi. Pentru 

acesta, libertatea este strâns unită cu democraţia, fiind garantată prin egalitatea 

indivizilor ce compun societatea. Ceea ce i se reproşează lui Rousseau este faptul că 

se contrazice când susţine că indivizii "renunţă la toate drepturile lor", revenind 

apoi şi afirmând că "se renunţă numai la acea parte din drepturi care folosesc 

interesului general 3 ". Dintre autorii care au îmbrăţişat şi dezvoltat teoria 

contractului social şi a dreptului natural putem numi pe: Thomas Hobbes, Samuel 

Pufendort, John Locke, Cristian Wolf, Gabriel Bonnet de Mably, Emmerich de 

Wattel etc. 

Tomas Hobbes susţine că libertatea tuturor este cedată în folosul unui om sau al 

unui consiliu. Iar Grotius, Wolf şi Wattel afirmă că cedarea libertăţilor indivizilor în 

favoarea monarhului se face sub imperiul unor condiţii. De

                                            
3 J.-J- Rousseau, Contractul cocini - Bucureşti,1957, p. 101-102, 124. 12 
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exemplu, Grotius merge pe ideea că poporul are dreptul să se împotrivească 

monarhului când acesta pune în pericol existenţa societăţii ori încalcă normele 

fundamentale acceptate prin pactul încheiat cu supuşii săi. Conform susţinerii lui 

Wattel, "prinţul deţine autoritatea sa de la Naţiune; el are exact atât cât a voit ea 

să-i încredințeze". 

De remarcat că, totuşi, aceşti autori nu au reuşit să dovedească în declaraţiile 

lor existenţa drepturilor înnăscute la oameni, care astfel să fie opuse statului. 

Cel care are meritul incontestabil de a afirma permanenţa drepturilor omului şi 

necesitatea respectării lor de către suveran este englezul John Lockeh. Potrivit 

concepţiei lui Locke, respectarea drepturilor naturale este asigurată şi garantată de 

buna organizare a puterilor în stat. Nu întâmplător, deci, apare tot la el şi studierea 

şi cercetarea mecanismului separaţiei puterii în stat. Mai mult, Locke susţine că, 

dacă puterea legiuitoare nu respectă drepturile indivizilor, poporul poate să 

aleagă o altă putere care să respecte angajamentul luat prin contractul social, iar 

măsura renunţării indivizilor la libertăţile lor naturale depinde de condiţiile şi 

nevoile lor generale, fiind de preferat o renunţare cât mai mică de la această 

libertate. 

Din cele prezentate rezultă neajunsurile Şcolii dreptului natural, care au fost 

reliefate de datele oferite de disciplinele care au studiat evoluţia şi dezvoltarea 

societăţii. în acelaşi timp însă, trebuie să recunoaştem influenţa pozitivă a Şcolii 

dreptului natural în luptele sociale şi politice de la sfârşitul secolului al XVIII-lea 

soldate cu proclamarea independenţei coloniilor engleze din America de Nord şi 

cu Revoluţia Franceză4 5 6. 

Şcoala dreptului natural a influenţat şi a transmis mesajul său pentru adoptarea 

mai târziu a Declaraţiei franceze a drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789 sau a 

Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. 

Teoria individualistă a fost susţinută de E. Bastian, H. Chenon, H.J. Laski. 

Potrivit acestei teorii, sursa fiecărui drept se află în individ, deoarece numai el este 

fiinţa liberă şi responsabilă. Astfel, A. Esmein defineşte drepturile fundamentale 

ca fiind libertăţi necesare. 

Teoria drepturilor reflexe conform căreia, drepturile nu sunt drepturi veritabile 

ale cetăţenilor, ci sunt drepturi reflexe. Acestea provin tocmai din

                                            
4 Wattel, Ledroit des gens nu principes de la loi naturelle, vol. I, Paris, 1830, p. 179. 
5 G. Bardeau, les libertés publiques, Paris: L.G.D.J., 1966; C. A. Colliard, Libertés publiques - Paris: Dalloz, 

6-eme edil. 19S2; J. Rivero, Les libertés publiques - Paris: P.U.F., 1973. 
6 T. Dràganu, Drept Constituţional şi instituţii politice, vol. I, Târgu Mureş, 1993, p. 10-12. 



 

autolimitarea statului, a puterii sale. De aceea, teoria s-a mai numit şi teoria germană a 

autolimitării statului. 

Teoria teologică susţine ideea egalităţii oamenilor în faţa lui Dumnezeu şi a 

unor drepturi naturale ale acestora este relevată şi de doctrina creştină. Aceste idei 

de egalitate naturală a oamenilor au avut mai mult un caracter teoretic abstract, 

deoarece nici în societatea sclavagistă, nici în cea feudală dominată de biserică, ele 

nu şi-au găsit transpunerea în plan economic, social, politic sau cultural. 

Doctrina creştina reprezintă unul din focarele cele mai însemnate de promovare 

şi consacrare a drepturilor omului. Astfel, un studiu elaborat de Michel Schooyans 

a rezumat raţiunile evanghelice, care îi determină pe discipolii Mântuitorului să 

lupte pentru promovarea drepturilor fundamentale. 7  Acesta arată că Cristos 

cheamă toţi oamenii la salvare. El pulverizează diviziunea dintre evrei, greci şi 

barbari, dintre stăpâni şi sclavi etc. Tuturor le este propusă iertarea, ceea ce 

presupune afirmarea demnităţii infinite a omului. 

Cristos arată că răul nu trebuie căutat în lucrurile exterioare, ci în sufletul 

omului, astfel dacă vrem în mod sincer să promovăm drepturile omului, trebuie să 

ajungem la o conversaţie interioară personală. Această conversaţie personală nu 

este un eveniment pur privat, ci implică o schimbare a atitudinii noastre faţă de 

Dumnezeu şi faţă de oameni, de unde rezultă şi a două poruncă din Vechiul 

Testament - iubirea de semeni alături de porunca cea dintâi - iubirea de Dumnezeu. 

în cele din urmă, de fiecare dată când un creştin sau oameni de bunâ- credinţă 

luptă pentru a denunţa injustiţiile sau pentru a-i face respectaţi pe cei care sunt 

ignoraţi sau năpăstuiţi, ei se fac artizanii (executorii) mersului lui Dumnezeu în 

bine şi în timp. 

Pentru comparaţie prezentăm şi doctrina islamică, natura căreia este destul de 

dificilă şi specială. Millot, unul din cei mai buni cunoscători occidentali ai 

sistemului de drept islamic îşi începea vastul său tratat dedicat acestui sistem, cu 

următoarele cuvinte: "Nu se poate intra în Islam cum intri într-o moară; e necesară 

pentru aceasta o pregătire specială". Intr-adevăr, juristul care abordează dreptul 

islamic cu ochii cu care ar privi un sistem european, în care caută să înţeleagă 

raporturile dintre instituţiile juridice prin prisma metodei carteziene, acela care se 

aşteaptă să găsească în el un sistem format din

                                            

” V. M. Schooyans, Le catholicisme et les droits de l'homme in Christianisme et droits de l'homme, Librairie des 

libertés, Paris 1984, p. 17-22. 
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instituţii logic organizate, promovate prin izvoare tradiţionale, riscă să îl înţeleagă 

deformat. 

"Dreptul islamic nu va putea susţine în profunzime comparaţia cu marile construcţii 

juridice pc care ni le-au lăsat Roma sau Napoleon" scrie Rene Charles, "astfel, Islamul 

(din rădăcina "salam" înseamnă supunere faţă de Dumnezeu) este, în primul rând, o 

religie, apoi un stat şi, în sfârşit, o cultură".8 

Un colocviu ţinut la Paris în 1988 învedera faptul că autorii musulmani care 

abordează problema drepturilor omului, menţionează suveranitatea universală a 

lui Dumnezeu (în limba arabă "Allah"), şi măreţia omului, creatură privilegiată, 

ridicată de Dumnezeu. Dumnezeu are de aici drepturi (huquq Allah) şi omul are 

datorii faţă de El, datorii care devin drepturi în faţa semenilor. Voinţa lui Allah, 

transmisă oamenilor prin cartea sfântă - Coran - şi prin Sunna, tradiţia 

musulmană, şi apoi concretizată în şariat (în traducere "calea de urmat", reguli de 

care fiecare credincios trebuie să ţină seama, spre a pune în aplicare principiile 

fundamentale ale învăţăturii profetului Muhamed), constituie justificarea 

fundamentală a acestor datorii şi a acestor drepturi; ca urmare, ele dobândesc un 

caracter universal şi normativ. 

Pozitivismul juridic este legată de numele marelui filosof Auguste Compte. Insă 

a argumentat această terorie anterior Rene Descartes, care a afirmat că ştiinţa 

trebuie să pornească de la criteriul adevărului, care e reprezentat de ceea ce se 

înfăţişează minţii drept clar şi distinct. Adevărul primar descoperit pe această cale 

este acela că individul există pentru că gândeşte. 

Pozitivismul juridic nu face altceva decât să machieze conceptul de drept 

subiectiv deturnând atenţia de la facultatea pe care o are subiectul activ la 

constrângerea pe care o suferă subiectul pasiv. Drepturile subiective, odată cu ele 

şi drepturile omului, supravieţuiesc acestor stări distructive, iar în pozitivism 

rămâne ancorarea dreptului în realitatea socială. în felul acesta, drepturile omului 

îşi pierd din forţa emoţională pe care le-o conferă descoperirea lor în înşişi legile 

naturii. Dincolo d elege nu există drept, deci nu există drepturile omului, în 

conformitate cu teoria în cauză.9

                                            

" Rene Charles, Le droit musulman, PUF, Paris, 1%5, p. 5. 
9 Victor Dan Zlătescu, lrina Moroianu Zlătescu, Repere pentru o filosofic n drepturilor omului, Bucureşti 

19%, p. 47. 



 

2. Primele acte constituţionale referitoare 
la drepturile şi libertăţile omului 

din Marea Britanie, S. U.A. şi Franţa 

2.1. Primul act referitor Ia drepturile şi libertăţile omului din Marea Britanie este 

Magna Carta Libertatum din anul 1215 a fost creată de regele Ioan fără de Ţară în 

urma răscoalei baronilor, la care s-au alăturat cele două pături sociale, aliate până 

atunci cu regalitatea: cavalerii şi orăşenii.10 Prin Magna Carta Libertatum regele a 

confirmat privilegiile marilor feudali, făcând şi unele concesii în folosul păturii 

bogate orăşeneşti, fără să modifice însă situaţia maselor orăşeneşti şi săteşti. Ea nu 

acordă drepturi ţăranilor iobagi, care formau cea mai mare parte a populaţiei. 

Cea mai importantă prevedere a Cartei este cuprinsă în art. 14, în baza căruia a 

fost instituit Marele Consiliu al Regatului, organism alcătuit din arhiepiscopi, 

episcopii, conţi şi baroni.11 

Acest consiliu lărgit apoi, cu reprezentanţii ai oraşelor şi cavalerilor din 

comunitate, a constituit nucleul organizatoric din care s-a format Parlamentul cu 

cele două camere ale sale, Camera Comunelor şi Camera Lorzilor, devenind, 

începând cu anul 1295, o instituţie parlamentară.12 

Norme scrise cu caracter constituţional a cuprins şi Petiţia Drepturilor din anul 

1628 în Anglia. Cele mai importante prevederi ale acestui act aveau ca obiect 

stabilirea garanţiei împotriva perceperii impozitelor fără aprobarea Parlamentului, a 

arestărilor şi confiscărilor de bunuri fără respectarea procedurii de judecată 

obişnuite. 

în anul 1648 începe revoluţia burgheză care a dus, în 1649, la decapitarea regelui 

Carol I Stevvart şi la proclamarea Republicii, spre punctul culminant al Republicii, 

când Cromwell, impresionat de mişcarea democratică, trebuia să-i urmeze pentru ca 

mai târziu să-i domine şi să elaboreze un proiect de Constituţie. Acest contract 

social, "Agreement of the people", a fost prezentat armatei în consiliu obştesc pentru a 

fi acceptat, ca mai apoi să fie pus la vot. Scopul autorilor acestui act reiese din însuşi 

conţinutul lui, ce este comentat în broşuri şi constă în iniţierea unei legi superioare, 

garantată şi elaborată de către Parlament, dar care totodată limitează puterea 

Parlamentului şi persoanele ce nu vor respecta-o să fie traşi la răspundere indiferent 

de situaţia lor socială.13 14 15  

                                            
10 Tudor Drăgan, Drept Constituţional ţi instituţii politice Voi. 1 - Târgu-Mureş, 1993, p.16. 
11 lbidem. 
15 lbidem. 
13 Учреждение и перемостр конапитщии а Бороне и Америке, Перемол С. И. Цетилиной - 

Санкт-Петербург, 1905, ст. 4. 

15 



 

BIBLIOTD 

Acest contract social urma să fie acceptat de cetăţeni într-o procedură specială 

prevăzută de ei înşişi. In proiectul iniţial aprobat de regiment şi transmis în 1647 

generalului superior al armatei se înregistrează minunatul apel: „Puterea actualului 

şi a viitoarelor parlamente a acestei naţiuni sunt subordonate categoric electoratului lor şi se 

extinde fără autoritatea şi apelul oricăror altor persoane sau organizaţii în domeniul 

legislaţiei, a organelor guvernamentale de stat şi a organelor judiciare asupra ofiţerilor şi 

slujbaşilor de toate gradele, declararea războiului şi încheierii păcii, colaborarea cu ţările 

străine, inclusiv toate drepturile pe care electoratul, le-a lăsat categoric sau implicit după 

sine13". 

în continuare, în lista drepturilor citim: "Toate legile editate sau elaborate sunt 

obligatorii pentru toţi; nu se admite nici o prioritate, de ranguri, intelect; toţi sunt egali în 

faţa legii indiferent de originea persoanei. Toate acestea nu permit persoanelor de a se 

eschiva de la răspundere16". 

Această Constituţie mizată de Cromwell nu a fost acceptată de Parlament şi a 

rămas doar proiect. Oricum, o parte din reformele preconizate in ea au fost 

transpuse în viaţă şi în 1653 Cromwell scrise Constituţia ca instrument de 

guvernământ17. 

Cromwell menţiona că pentru ca un organ de stat să se menţină stabil, este 

necesar ca acesta să dispună de o bază, făcând analogie cu o construcţie a cărei 

durabilitate depinde de fundamentul ei. 

Revenind la putere, stewarzii, prin Carol al II-lea, au început să-i persecute pe 

cei ce luase parte la revoluţie. De aceea, burghezia, căutând să se apere de 

răzbunarea şi bunul plac al regelui a făcut să voteze în Parlament actul numit 

Habeas Corpus (1679), prin care tribunalelor le-a fost încredinţat controlul asupra 

reţinerii şi arestării cetăţenilor. în conformitate cu Habeas Corpus, la cererea 

arestantului sau a oricărei alte persoane, tribunalul era obligat să emită un mandat 

de aducere a arestatului, putând hotărî, ca urmare, fie retrimiterea lui în închisoare, 

fie punerea lui în libertate, cu sau fără cauţiune. Deşi acest act a fost formulat în 

termeni generali, de prevederile lui au beneficiat în mare parte cei avuţi. Pe de altă 

parte, garanţia indicată nu se extindea la crimele îndreptate împotriva statului. 

Un alt act cu caracter constituţional a fost în Anglia Bill-ul Drepturilor din 1689. 

Prin acest act a fost declarată ilegală orice preluare de bani pentru 16 17 18

                                            
16 Ibidem, p. 5. 
17 Ibidem, p. 6. 
18 Ibidem, p. 7. 
18 Tudor Drăgan, op. cit., p. 17. 



 

coroană sau pentru folosul ei pe o perioadă de timp şi în alte condiţii decât cele 

stabilite de Parlament19. 

Revoluţia din 1688 a constituit un moment important In dezvoltarea 

constituţională şi a drepturilor omului din Anglia. Aceasta a stabilit, în mare 

măsură, poziţia regalităţii în stat, al cărei rol, ulterior, sub regii de origine străină, 

din dinastia Honovra, s-a redus şi mai mult. Astfel, pe parcursul unui proces istoric 

care s-a încheiat la sfârşitul sec. al XVIIl-lea, s-a ajuns ca, aşa- zisul cabinet, organ 

format din miniştrii cei mai importanţi, să exercite atribuţiile efective în cadrul 

puterii executive, iar rolul Parlamentului să se profileze prin contururi tot mai 

puternice. Pe calea unor acte scrise, dar mai ales a unor cutume juridice, actuala 

Constituţie engleză şi-a văzut precizate contururile. Printre actele scrise care au 

influenţat conţinutul Constituţiei se enumără reformele electorale din 1832, 1864, 

1884, 1918, 1911 şi 1949 aşa- numitele Parliamcnts Acls care au diminuat rolul 

Camerei Lorzilor. Iar în baza actului din 13 februarie 1958, femeile pot fi membre 

ale menţionatei camere. 

Rezultat al unui îndelungat proces istoric, pe parcursul căruia instituţiile 

statului englez s-au dezvoltat pas cu pas în contextul unor confruntări de interese 

economice şi sociale încheiate de cele mai multe ori cu soluţii echilibrate, 

Constituţia Angliei are, prin excelenţă, un caracter pragmatic. Ea nu reflectă 

plăsmuiri ale unei doctrine politice apriorice, ci consacră instituţii care s-au afirmat 

şi ale căror valoare a fost verificată în practica socială. Ea nu transmite idei abstracte 

în lumea realităţilor palpabile, ci transformă aceste realităţi într-o doctrină juridică. 

Fără îndoială, pentru dezvoltarea drepturilor omului şi a constituţionalismului în 

acele ţări, modelul englez a constituit o importantă sursă de inspiraţie. 

2.2. Concepţiile politice americane cu privire la democraţie, drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor şi-au găsit o concretizare încă din primele documente în care 

naţiunea americană se manifesta ca o entitate distinctă şi îşi solicită drepturile de a 

fi recunoscută în comunitatea naţiunilor lumii. Elementele cruciale ale concepţiei 

americane se regăsesc în Declaraţia de independenţă, adoptată la 4 iulie 1776 şi în 

Constituţia Statelor Unite ale Americii, din 17 septembrie 1787. Cu toate acestea, chiar 

cu mult înainte de momentul proclamării independenţei, în 1641, o serie de idei 

notabile fuseseră enunţate de colonia Massachusetts, care adoptase Corpul 

libertăţilor (Bodv of Liberties) pe care l-au acceptat şi alte colonii.
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O importanţă cu totul aparte o prezintă Declaraţia drepturilor adoptată de 

Adunarea din statul Virginia, la 12 iunie 1776, redactată de George Mason. Aşa 

cum se arată într-o lucrare de istorie a Statelor Unite, Declaraţia de independenţă nu 

numai că anunţă naşterea unei noi naţiuni, ci proclamă şi o filozofie a libertăţii 

umane ce avea să fie de acum înainte o forţă dinamică în întreaga lume 

occidentală. Ea se baza nu pe anumite nemulţumiri, ci pe temelia largă a libertăţii 

individuale ce putea găsi sprijin în toată America. Filozofia ei politică este 

explicită: „Credem că aceste adevăruri se înţeleg de la sine, că toţi oamenii se nasc egali, că 

sunt înzestraţi de Creator cu anumite drepturi inalienabile, că între acestea se numără 

viaţa, libertatea şi căutarea fericirii". După cum se precizează în această lucrare, 

Declaraţia de independenţă a servit unui scop ce depăşea cu mult anunţarea 

publică a separării. Inoculând oamenilor simpli sentimentul propriei lor 

importanţe, îndemnându-i să lupte pentru libertatea personală, pentru 

autoguvernare şi un loc demn în societate - ideile acesteia au stârnit un entuziasm 

general pentru cauza americană1'’. 

Un alt document, mai puţin cunoscut, este Ordonanţa din Nord-Vest, din 13 iulie 

1787, care reafirmă ideile fundamentale cuprinse în Ordonanţă redactată de 

Thomas Jefferson la 23 aprilie 1784. Acest document, aplicându-se teritoriilor 

situate la Nord-Vest de râul Ohio, a reafirmat dreptul locuitorilor acestui teritoriu 

la beneficiile din Habeas Corpus. 

în ceea ce priveşte primele 10 Amendamente ale Constituţiei S.U.A., acestea au 

constituit, de fapt, o declaraţie de drepturi elaborată din iniţiativa lui James 

Madison. Deşi iniţial erau în număr de 12, toate adoptate de către Congresul 

S.U.A., doar 10 au fost ratificate de către state. Astfel, la 15 decembrie 1791, au 

devenit parte a Constituţiei americane. 

Printre documentele pe care poporul american le consideră ca reprezentând 

dezvoltări ale doctrinei sale constituţionale şi a drepturilor omului pot fi 

menţionate şi o serie de declaraţii politice ale preşedinţilor americani, prin care 

aceştia au dezvoltat principiile constituţionale referitoare la drepturile omului, 

structura de stat, federalizare, şi care au rămas bine cunoscute în istorie. Aşadar, 

din acestea pot fi menţionate următoarele: mesajul adresat de Georgo Washington 

poporului american la 17 septembrie 1796, cu prilejul terminării celui de al doilea 

mandat al său; prima cuvântare inaugurată a lui Thomas Jefferson, rostită la 4 

martie 1801; mesajul preşedintelui american James Monroe din 2 decembrie 1823, 

bine cunoscut prin enunţarea doctrinei Monroe; primul mesaj al preşedintelui 

Abraham Lincoln, din 4 martie 1861; primul mesaj inaugural al preşedintelui 

Wilson, din 4 martie 1913; cuvântarea aceluiaşi 20
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preşedinte, din 8 ianuarie 1918, în care au fost enunţate "cele 14 puncte"; mesajul 

preşedintelui Franklin Delano Roosevelt, din 6 ianuarie 1941, cu privire la 

"libertăţile umane fundamentale"; enunţarea doctrinei Truman, la 12 martie 1947; 

mesajul adresat de preşedintele Lindon Johnson, la 2 iulie 1964, cu privire la 

drepturile civile etc.2u Toate acestea au îmbogăţit gândirea politică americană, 

contribuind la o mai corectă punere în evidenţă a ideilor democraţiei americane şi 

a principiilor pe care aceasta se întemeiază. 

In ceea ce priveşte sistemul judiciar american, acesta este în aşa fel structurat, 

încât să asigure imparţialitatea şi aplicarea neabătută a legilor. Respectul deosebit 

al americanilor faţă de justiţie decurge din convingerea că ea poate corecta 

abuzurile puterii, afirmându-şi independenţa şi ocrotind în mod eficace drepturile 

şi libertăţile omului. Printr-o cunoscută decizie a Curţii Supreme a Statelor Unite 

din 1803, în speţa Morburi/ contra Madison, Curtea Supremă s-a făcut celebră prin 

declaraţia preşedintelui său, John Marshall, potrivit căreia "un act incompatibil cu 

Constituţia este nul", astfel ramurii juridice a guvernământului revenindu-i sarcina 

de a restabili legalitatea. 

Referindu-se la dorinţa poporului de a vedea promovată justiţia, publicistul 

american Philip Randolph estima că „salvarea unei rase, a unei naţiuni sau a unei clase 

trebuie să vină dinăuntrul său. Libertatea nu este concedată, ea se câştigă; justiţia nu este 

dată, ea se revendică". 

O inscripţie aparţinând unui autor neidentificat, aflată la intrarea 

Departamentului Justiţiei din Washington, înscrie o idee susţinută de toţi 

americanii, şi anume: "justiţia în viaţa şi conduita statului este posibilă numai dacă ea 

trăieşte mai întâi în inimile şi sufletele cetăţenilor21 22". 

2.3* în Franţa, filozofii sec. al XVlII-lea, precum Montesquieu, Voltaire, 

Rousseau sau Mably, nu şi-au însuşit pur şi simplu ideile dreptului natural, ci 

le-au dus mai departe, oferindu-le pe deplin acţiunilor revoluţionare ce aveau să 

urmeze. 

Această tendinţă de absolutizare a unor teze filozofice şi-a găsit reflectare în 

special în modul în care Constituţiile franceze din 1791 şi 1795 au pus în aplicare 

separaţia puterii în stat. Deşi Montesquieu a subliniat că cele trei puteri ale statului 

trebuie să desfăşoare o acţiune concentrată, totuşi aceste Constituţii au 

reglementat raporturi dintre aceste puteri în spiritul unei aproape totale izolări a 

lor.
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Trebuie să se observe totodată că, spre deosebire de S.U.A., unde Constituţia 

din 1787 a supravieţuit până astăzi, asigurând o evoluţie fără frământări profunde, 

în Franţa dezvoltarea constituţională a urmat o cale foarte fructuoasă, pe parcursul 

căreia, revoluţiile şi loviturile de stat s-au succedat, făcând cu putinţă ca doctrinele 

politice contradictorii să se afirme şi să se concentreze în reglementări diferite ale 

raporturilor dintre organele statului 

Astfel, Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului din 1789 presupune, de 

fapt, două categorii de articole de natură diferită: principiile organizării politice şi 

recunoaşterea drepturilor naturale ale omului. Principiile organizării politice sunt 

incluse în art. 2 astfel: "scopul tuturor asociaţiilor politice este conservarea drepturilor 

naturale şi imprescriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt libertatea, proprietatea şi 

rezistenţa la opresiune". 

Declaraţia prevede, în special, dreptul cetăţenilor de a participa în sfera 

afacerilor publice pentru că, dincolo de calitatea umană, individului i se 

recunoaşte şi calitatea de cetăţean. Aceste două calităţi sunt legate între ele. In 

calitate de cetăţean, omul îşi apără drepturile sale individuale. Iar calitatea umană 

se bazează pe drepturile naturale, inalienabile şi sacre, unde cetăţeanul le fixează şi 

le reglementează prin intermediul legii "ca expresie a voinţei generale". Naşterea lor 

este legată de participarea la viaţa cetăţii, iar aceasta presupune egalitatea tuturor. 

In conformitate cu Declaraţia, suveranitatea monarhică este înlocuită cu 

suveranitatea naţională. Principiile întregii suveranităţi rezidă în mod esenţial în 

existenţa naţiunii. Nici o stare socială, nici un individ nu poate să-şi exercite 

autoritatea care nu emană de la naţiune. Potrivit acestui principiu, în timp, Franţa 

a putut deveni o democraţie reprezentativă, pentru că afirmarea principiului 

egalităţii implică, în mod logic, sufragiul universal, baza tuturor democraţiilor. 

Sufragiul universal, proclamat în 1793, va deveni realitate pentru bărbaţi în Franţa 

în 1848 şi în 1944 pentru femei. Astfel, în preambulul Declaraţiei se afirmă că 

"oamenii se nasc liberi şi egali in drepturi" 

Libertatea este definită în art. 4. Aceasta constă în puterea de a face orice fără, 

însă a leza pe altul. Aici accentul se pune pe termenii "a leza" şi "pe altul". Două 

consecinţe particulare ale acestui principiu sunt explicate cu referire la libertatea 

religioasă (art. 10) şi la problematica liberei comunicări a ideilor (art.l 1) sub 

controlul legislatorului. 

Dreptul la proprietate este precizat în articolul 2 la nivelul drepturilor naturale 

şi imprescriptibile ale omului, unde în articolul 17 el este consfinţit ca fiind "un 

drept inviolabil şi sacru".



 

3• Evoluţia drepturilor omului în cutuma 
şi actele autohtone 

Din punct de vedere istoric, în dreptul naţional evoluţiile drepturilor omului 

s-au produs potrivit etapei istorice parcurse. Momente importante au fost incluse 

în Pravila de la Târgovişte (1542), Pravila de la Putna (1581), cea de la mănăstirea Bistriţa 

(1618), cea de la Galaţi de la începutul secolului al XVII-lea şi altele, care se referă la 

condiţia juridică a persoanelor, la organizarea familiei - logodnă, căsătorie, divorţ - 

şi chiar la unele prevederi prin care se apără omul, onoarea şi demnitatea sa. 

Mai târziu, in anul 1646, la tipografia mănăstirii Trei Ierarhi a fost tipărită Cartea 

românească de învăţătură de către logofătul Eustratie din porunca lui Vasile Lupu, 

care este considerată prima codificare legislativă cu caracter laic a dreptului 

nostru, iar în anul 1652, la Târgovişte, s-a tipărit îndreptarea legii, cunoscută şi sub 

denumirea de Pravila cea mare. Dispoziţiile celor două codificări se aseamănă, în 

general, prin ele se apără dreptul de proprietate şi relaţiile feudale, iar din punctul 

de vedere al drepturilor omului este relevant faptul că stăpânilor li se interzice 

uciderea robilor de pe moşii2-. 

Prin Aşezământul din 1743, domnitorul Ţării Moldovei, Constantin 

Mavrocordat, a tins să asigure inviolabilitatea domiciliului locuitorilor de la oraşe 

şi sate. "Pe la târguri şi la ţară, pe nicăieri, casa nimănui cu sila, fără de mia omului şi fără 

de tocmeală de chirie şi plata deplină nimeni, să nu o găzduiască". Acelaşi domnitor, prin 

Actul pentru dezrobirea vecinilor în Moldova din 1749, abrogă iobăgia în Principat. 

în anul 1773, la Iaşi, Nakazul în limba română, prin art. 34, familiariza cărturarii 

români cu conceptul lui Montesquieu despre egalitatea în faţa legii: "L'Egalite de 

tous Ies citoi/ens consiste en ce qu'ils soient tous soumis aux tnemes 

Lois23 24". 
în 1769 a fost propus un proiect de reformare a orânduirii de stat a 

Principatului Moldova în care cerinţele principiului dreptăţii erau recomandate de 

autorii proiectului drept fundament şi pentru activitatea demnitarilor din organele 

judiciare. Se stipula că, atât în capitala Moldovei, oraşul Iaşi, cât şi în ţinuturile 

Principatului "toate judecăţile să se hotărască după dreptate pepravili".
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Pornind de la faptul că în trecut o parte a proceselor judiciare au fost 

soluționate prin încălcarea prevederilor principiului dreptăţii, memorandumul 

propunea ca cele pe nedrept rezolvate "să se judece a doua oară". 

Influenţa statelor din Europa de Vest se făcea tot mai simţită la sfârşitul 

secolului al XVII 1-lea - începutul sec. Al XlX-lea. Declaraţia drepturilor omului şi 

cetăţeanului, adoptată de către Adunarea Constituantă a Franţei la 26 august 1789, în 

care se proclamă libertatea, egalitatea în drepturi, proprietatea individuală, 

rezistenţa asupra asupririi, deveniseră cunoscute în Moldova deja spre sfârşitul 

lunii septembrie 178925. 

Principiul de egalitate este tratat şi în actul boierilor moldoveni către Poarta 

Otomană din decembrie 1802. Art. 1 al documentului pleda în mod explicit pentru 

ca reprezentanţilor diverselor pături sociale să le fie asigurat un statut juridic 

identic. "Pentru dreptăţile stărilor, să fie fără de nici o deosebire de la obraz la obraz, păzite în 

fieşte cari stare şi fiindcă cinstea, viaţa şi averea sunt cele întâi şi mai obşteşti, vor fi păziţi toţi 

deopotrivă, făta de nici o deosebiri". 

Până în anul 1812, ideile principiilor dreptăţii şi egalităţii şi-au găsit cea mai 

amplă reflectare în opera de codificare particulară a pravilistului Andronache 

Donici, în care el expunea noţiunea principiului dreptăţii şi regulilor de comportare 

în societate, prevăzute de principiul dreptăţii. 

Un pas important în domeniul protecţiei omului în ţara noastră l-a constituit 

apariţia Codului lui Calimach, cunoscut sub denumirea de Condica ţivilă a Moldovei, 

care, iniţial, a fost tipărită în limba greacă şi a intrat în vigoare în anul 1817, iar în 

limba română a apărut în anul 1833. 

în secolul al XIX-Iea începe o nouă perioadă istorică de dezvoltare statală a 

Moldovei. Astfel, în anul 1812 o parte din teritoriul Moldovei (Basarabia) a fost 

alipită Imperiului Rus şi, spre marele nostru regret, peste câteva decenii, a fost 

transformată în gubernie rusească. 

Astfel, totul ce era caracteristic Imperiului Rus se reflecta şi asupra Moldovei. 

Cealaltă parte a Moldovei continua să existe sub dominaţia otomanilor şi s-a început 

lupta de eliberare naţională sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, care a obligat 

Turcia să slăbească controlul asupra Moldovei şi Valahiei. 

în anul 1822 a fost elaborat de către moşierii mijlocii şi mici un proiect de 

Constituţie, cunoscut sub denumirea de Constituţia Cărvunarilor. Unul din autorii 

acestui proiect era loniţă Tăutu, care se conducea de ideile iacobinilor. De aceea, 

proiectul conţinea unele prevederi, influenţate de actele Revoluţiei franceze. 

Constituţia îngloba în sine 71 de articole aşezate în 6 capitole cu
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următoarele denumiri: "Aspecte generale", "Despre Jurisdicţie", "Despre unele 

funcţiuni şi unele administraţii", "Despre slujbaşii statului", "Alte reforme pe care 

poporul le găseşte necesare", "Alte cereri de utilitate generală". 

Din primul articol al proiectului citim: ''Poporul Moldovei, care din vechime şi până 

astăzi a avut şi are dreptul de autonomie cu domnul său şi cu legile sale, sub suzeranitatea 

puternicii împăraţi căreia este închinat, cere să aibă şi folosinţa acestui drept. Aceasta în 

scopul de a-şi da o legiuire dreaptă şi bine înţeleasă în limitele supunerii şi credinţei datorite 

Prea Înaltului Domn26". 

Acest act, pentru prima dată în istoria constituţionalismului român, proclamă 

dreptul la proprietate privată. De asemenea, proclamă egalitatea oamenilor în faţa 

legii indiferent de rang, de stare socială etc.; protecţia arestatului prin reprimarea 

oricărei asprimi care nu ar fi necesară asigurării de persoana prevenitului; dreptul 

persoanelor de a se adresa fără anumite îngrădiri în judecată; libertatea deplină 

pentru orice fel de comerţ interior; limitarea taxelor vamale la import şi export. De 

asemenea, actul cuprinde norme juridice cu privire la cetăţenie. 

Un alt domeniu reglementat de Constituţia Cărvunarilor este separarea puterii şi 

dezvoltarea organelor constituţionale. Cu toate că sunt nişte prevederi 

superficiale, totuşi, constituie un bun început pentru viitor. 

în proiectul de Constituţie sunt reglementate rangurile divine, condiţiile de 

numire în aceste ranguri, precum şi relaţiile dintre personalul divin şi societatea 

română. 

Deşi acest proiect nu a devenit Constituţie, totuşi, o anumită influenţă în 

dezvoltarea drepturilor omului în Moldova a avut-o, şi anume: principiile 

declarate au fost oglindite în actele ce l-au urmat. Aceste idei au fost dezvoltate şi 

aplicate în perioada revoluţiei din 1848 de către Mihail Cogâlniceanu27. 

Regulamentul Organic a fost votat de Adunarea Obştească şi a intrat în vigoare 

la 1 ianuarie 1822. Astfel, în Moldova au apărut idei moderne cu privire la 

organizarea de stat. Acest act consacra domnia electivă şi viageră. Puterea 

legislativă a domnitorului era îngrădită de legiferare împreună cu Adunarea 

Obştească ale căror legi erau supuse obligatoriu promulgării de către domn. 

Domnitorul numea în dregătorii, având putere executivă, de asemenea păstra 

calitatea de judecător suprem, în fruntea Divanului domnesc,
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ca instanţă de apel. A fost format Sfatul Administrativ şi Adunarea Obştească 

extraordinară care avea drept atribuţie principală - alegerea domnului. 

Dar aceste începuturi în viaţa publică a Moldovei au fost foarte plăpânde, căci 

cadrul juridic creat de acest act era puţin favorabil dezvoltării constituţionale. în 

primul rând, prin compoziţia sa, obişnuitele adunări obşteşti nu constituiau o arenă 

în care să se înfrunte clase cu interese fundamentale opuse sau partizani şi adversari 

ai aplicării regulilor regimului parlamentar28. în al doilea rând, separarea puterii era 

abia schiţată. Obişnuitele adunări obşteşti nu participau la înfăptuirea activităţii 

legislative prin hotărâri luate de ele. 

Inspirată din Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului, Proclamaţia de 

la Islaz din 1848 apare ca o întrerupere în mersul ţărilor române spre adoptarea 

regimului parlamentar. întrucât această Proclamaţie prevedea că domnul urma nu 

numai să fie ales de Adunarea Generală reprezentativă a tuturor stărilor, ci să fie 

responsabil în faţa acesteia. Concluzia care se impune este că sistemul politic, astfel 

preconizat, se apropria mai mult de guvernământul de adunare, decât de regimul 

parlamentar"29. 

Aceasta întrerupere în orientarea spre regimul parlamentar a organizării 

politice pe pământul ţărilor române a continuat, dar într-un alt sens şi atunci când 

după înfrângerea din 1848 a Revoluţiei din Moldova şi Muntenia, prevederile de 

drept constituţional ale regulamentelor organice au fost modificate prin Actul de la 

Balta-Liman, încheiată cu Rusia şi Turcia la 1 mai 1849, adunările obşteşti fiind 

înlocuite cu divanuri formate din boieri numiţi de domn. 

După unirea Moldovei şi Valahiei într-un stat unic - România, o importanţă 

constituţională a avut statutul dezvoltator al Convenţiei de la Paris, iar mai apoi - 

Constituţia din JS6630. 

în baza statutului dezvoltator al Convenţiei de la Paris, domnitorul a adoptat o 

serie de legi în scopul de a realiza importante reforme în ţară. La 30 iunie 1866, după 

modelul Constituţiei belgiene, este votată de Parlament Constituţia României, 

sancţionată de domnitor la 1 iulie 1866. Prin esenţa sa Constituţia era modernă şi 

democratică. 

Constituţia din 1S66 cuprindea 8 titluri şi 133 de articole; titluri ca: "Despre 

teritoriul României", "Despre finanţe", "Despre puterea armată", "Dispoziţii 

generale", "Despre revizuirea constituţiei", "Dispoziţii tranzitorii şi

                                            
28 A], Arseni, Drept Constituţional ţi instituţii politice, Voi. I - Chişinău, 1997, p. 190. 
29 Ibidem, p. 191. 

IlHaiiOB B.M., op. cit., p. 13. 
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suplimentare" etc. Constituţia consacra în chiar primul articol al său că: „Principatele 

Unite Române constituie un singur stat indivizibil, sub denumirea de România"31. 

Constituţia consfinţea principii constituţionale progresiste moderne, astfel ca 

monarhie constituţională pe baza separaţiei puterilor. Puterea legislativă era exercitată 

colectiv de Domn şi de Reprezentanţa naţională, împărţită în două adunări: cea a 

Deputaţilor şi Senatul. Puterea executivă era exercitată de Domn cu sprijinul 

miniştrilor. Puterea judecătorească era exercitată de curţi şi tribunale, adică de organe 

speciale judecătoreşti, constituite în baza legii. Pentru a asigura colaborarea celor trei 

puteri se prevedea dreptul deputaţilor de a adresa interpelări miniştrilor, dreptul 

monarhului de a sancţiona legile şi dreptul justiţiei de a controla legalitatea actelor 

administrative. 

Alt principiu modem al dreptului constituţional, consfinţit de Constituţie, este 

declararea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor românilor. Constituţia prevedea că 

aceste drepturi puteau fi exercitate numai de cetăţenii români. Iar cetăţenia putea fi 

acordată numai creştinilor de rit creştin32. 

Constituţia dată a mai consfinţit lipsa în stat a deosebirii de clasă, indicând că toţi 

cetăţenii sunt egali în faţa legii. Se declara inviolabilitatea domiciliului şi libertatea 

conştiinţei, inviolabilitatea proprietăţii (exproprierea putea avea loc numai pentru 

cauza de utilitate publică în trei situaţii: comunicaţi uni, salubritate publică, apărarea 

ţârii). 

Alt principiu al Constituţiei date era principiul supremaţiei constituţiei, care 

însemna că toate legile trebuie să corespundă Constituţiei şi că aceasta nu poate fi 

suspendată nici parţial şi nici total33. 

Totuşi, Constituţia din anul 1866 a suferit o serie de modificări, precum: în 1879 

dispoziţiile privitoare la drepturile politice; în 1884 - cele privitoare la Domn, presă, 

sistemul electoral şi la pământurile rurale; în 1917 - dispoziţiile referitoare la 

garantarea drepturilor de proprietate şi cele privitoare la dreptul de vot; în 1918 - ca 

urmare a desăvârşirii statului naţional unitar român. 

Astfel, pentru perioada istorică adoptării ei, Constituţia din 1866 a fost una din cele 

mai liberale din Europa şi a constituit un puternic instrument juridic pe calea 

modernizării ţării în spiritul revendicărilor democratice. România a izbutit să-şi 

elaboreze o Constituţie care, bazată pe principiul separaţiei puterilor statului şi a 

limitării puterilor şefului statului, a avut un caracter  

                                            
31 Constituţia din 1866, art. 1, extras din loan Muraru, Drept constituţional ţi instituţii politice, Voi. I - 

Bucureşti: Ed. ACTAMI, 1995, p. 53. 
32 Constituţia din 1866, extras din Elena Aramă, Istoria dreptului românesc - Chişinău: Reclama 1998, p. 

101. 
33 Elena Aramă, op. cit., p. 102. 
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liberal, bine conturat şi a oglindit puterile progresiste ce se afirmau cu tot mai multă 

putere33. 

Atunci când în 1918 Basarabia, prin hotărârea Sfatului Ţării, a intrat în 

componenţa României, era aplicată Constituţia din 1866, care consfinţea deja la acea 

perioadă dreptul la vot universal, egal, direct cu scrutin secret. 

Deoarece Constituţia din 1866 a fost adoptată cu mult timp în urmă şi în scopul 

ca la adoptarea Constituţiei să participe şi reprezentanţii teritoriilor ce au fost alipite 

la România în 1918, în anul 1923 a fost adoptată o nouă Constituţie, care era 

necesară fiind croită anume după modelul celei din 1866. 

Prin urmare, Constituţia din 1923 a fost votată şi promulgată şi publicată la 29 

martie. Aceasta cuprindea 8 titluri şi 138 de articole. Aproximativ 60% din textul 

Constituţiei din 1866 a fost preluat de noua Constituţie. 

Făurirea statului naţional unitar era reflectată în titlul întâi, unde, alături de 

formula "stat indivizibil", s-a introdus şi sintagma "naţional - unitar". 

Constituţia din 1923 a garantat drepturile şi libertăţile cetăţenilor, precum: 

libertatea presei, a întrunirilor, dreptul la asociere, egalitatea tuturor oamenilor în 

faţa legii, libertatea individuală, inviolabilitatea personală şi a domiciliului, secretul 

corespondenţei, dreptul la învăţământ, dreptul de a alege şi de a fi ales, dreptul la 

petiţionare, dreptul de a-i reclama în justiţie pe funcţionarii publici. Constituţia 

garanta proprietatea de orice natură, proclama dreptul la vot universal, egal direct 

şi cu scrutin secret. 

Forma de guvernământ era monarhia constituţională cu regim democratic 

parlamentar, unde separaţia puterii în stat se exercita prin realizarea atribuţiilor 

legislative, executive şi judecătoreşti de organe speciale. Totuşi, puterea legislativă 

era exercitată colectiv, de rege şi reprezentanţa naţională bicamerală, puterea 

executivă aparţinea regelui şi miniştrilor, iar puterea judecătorească era exercitată 

de instanţele judecătoreşti. Curtea de Casaţie avea dreptul controlului 

constituţionalităţii actelor legislative, declarând inaplicabile pe cele ce contraveneau 

Constituţiei34. 

Modalitatea de revizuire demonstrează că Constituţia din 1923 a fost concepută 

ca o constituţie rigidă, pentru că revizuirea putea fi înfăptuită printr-o procedură 

specială. Asupra iniţiativei de revizuire a Constituţiei trebuiau să se pronunţe toate 

trei ramuri ale puterii legislative. 

Regele Carol al II-lea a emis o nouă Constituţie în anul 1938, neţinând seama de 

procedura de modificare, care a fost întărită pe cale plebiscitară. Ea a marcat 

trecerea de la sistemul parlamentar la sistemul autoritar cu supremaţia 

î:î Alexandru Arseni, op. cit., p. 216. ** 

Victor Duculescu, op. cit., p. 124.





 

executivului. Deşi Parlamentul continua să acţioneze, rolul puterii executive s- a 

intensificat, fapt ce a adus la înlăturarea principiului separaţiei puterilor în stat şi 

concentrarea puterii politice în mâinile regelui34. 

Potrivit acestei Constituţii, regele era nu numai titularul puterii executive, ci şi 

al celei legiuitoare: "Puterea legislativă se exercită de rege prin reprezentanţa naţională35". 

Cu alte cuvinte, titularul puterii legislative era regele, iar reprezentanţa naţională, 

alcătuită din Camera Deputaţilor şi Senat, era un simplu instrument cu ajutorul 

căruia el urma să-şi exercite această putere. 

Constituţia a reînviat, deşi într-o formă schimbată sub influenţa 

corporatismului italian, sistemul colegiilor electorale, cunoscute în ţara noastră 

înainte de 1917. Calea adoptată a fost crearea a trei colegii profesionale: agricultura 

şi munca manuală; comerţul şi industria; profesiuni electorale. 

Conform legii electorale, fiecare din aceste colegii vota separat, alegând un 

număr egal de deputaţi. Alcătuirea Senatului a fost astfel reglementată de 

Constituţia din 1938, încât să se înlăture posibilitatea oricărei opoziţii în calea 

voinţei regelui, in acest scop, această Constituţie făcea să dispară categoria 

senatorilor aleşi prin vot direct şi crea, pe lângă senatorii de drept, două noi 

categorii de senatori: senatorii numiţi de rege şi senatorii aleşi de corpurile 

constituante în stat. 

Constituţia din 1938 a fost suspendată la 5 septembrie 1940, iar la 31 august 

1944, prin Decret regal, a fost restabilită acţiunea Constituţiei din 1923. Se sublinia 

că se restabilesc drepturile românilor recunoscute de Constituţia din 1866 şi 1923, 

astfel subliniindu-se o veche tradiţie constituţională, punându-se capăt regimului 

dictatorial. 

4* Drepturile şi libertăţile omului în Moldova 

în perioada sovietică 

în anul 1924, pe malul stâng al Nistrului a fost formată Republica Autonomă 

Sovietică Socialistă Moldovenească (RASSM), unde delegaţii Congresului 1 al 

Sovietelor din întreaga Moldovă au legalizat în mod constituţional formarea 

Republicii Autonome. Era limpede că această creatură artificială, numită RASSM, a 

tost constituită în scopul declanşării unei propagande de integrare ulterioară cu 

teritoriul Basarabiei, ce, de fapt, nu se ascundea, vorbindu-se despre aceasta 

deschis în multiple documente, de exemplu, Declaraţia de

                                            
15 M»aHOB B. M., op. cit., p. 14. 
35 Elena Aramă, op. cit., p 140. 
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constituire a RASSM şi Manifestul primului Congres Moldovenesc ai sovietelor de deputaţi 

al muncitorilor, ţăranilor şi ostaşilor roşii. 

întocmirea proiectului de Constituţie a RASSM, conform deciziei Prezidiului 

Comitetului Central din Ucraina, a fost pusă în seama Comisariatului Norodnic de 

justiţie din Ucraina. Guvernul Ucrainei a poruncit Comisariatului Norodnic de 

justiţie să întocmească proiectul de Constituţie în baza următoarelor principii: 

RASSM are sistemul complet de organe centrale - Congresul Sovietelor, Comitetul 

Executiv Central, Sovietul Comisarilor Norodnici şi al comisariatelor norodnice; 

RASSM are buget de stat şi buget local; RASSM are dreptul de a legifera 

independent pe chestiunile referitoare la comisariatele nealipite, la comitetele 

executive în corespundere cu principiile generale ale organizării similare din 

Ucraina; iar în ce priveşte chestiunea dintre limbă şi învăţământ, în corespundere cu 

dispoziţiile constituţiei sale. 

La 10 mai 1925 Congresul al IX-lea al Sovietelor din întreaga Ucraina a întărit 

Constituţia RASSM şi a introdus modificări respective în Constituţia USSR. Astfel, 

Congresul I al Sovietelor din Moldova a adoptat Constituţia RASSM la 23 aprilie 

1925. 

Constituţia cuprindea 48 de puncte expuse în 7 capitole, şi anume: prevederi 

generale, organele supreme ale puterii de stat, Sovietul Comisarilor Norodnici, 

organele puterii locale, bugetul RASSM, stema şi steagul. 

Constituţia din 1925 nu se referea la drepturi şi libertăţi, ceea ce nu este 

compatibil cu denumirea de constituţie modernă. însă, în literatura din anii trecuţi 

s-a susţinut părerea precum că RASSM, conform Constituţiei, ar fi avut un statut 

deosebit de al altor republici autonome, că drepturile ei erau mai largi decât ale 

altor republici autonome, având un statut intermediar între republică autonomă şi 

cea unională36. 

Constituţia a consfinţit prin lege dictatura proletariatului, bazată pe alianţa 

clasei muncitoare şi a ţărănimii, determinând rolul conducător al Partidului 

Comunist din organizaţia politică a Moldovei Sovietice. Constituţia RASSM din 

1925 a instaurat baza de organizare a puterii muncitorilor şi ţăranilor într-un sistem 

unic de organizare reprezentativă - sovietele de muncitori, de deputaţi ai ţăranilor 

şi ai Armatei Roşii. 

Ulterior, în baza renovării constituţionale a URSS (1936), a fost adoptată noua 

Constituţie a RASSM la 6 ianuarie 193S, care avea 11 capitole şi 114 articole. 

Capitolele noi se refereau la orânduirea socială, drepturile şi obligaţiile cetăţenilor, 

sistemul electoral, procedura de modificare a Constituţiei.

                                            
36 Elena Aramă, op. cit., p. 155. 



 

în organizarea puterii de stat nu s-a realizat principiul separaţiei puterilor, ci cel 

al unicităţii puterilor. Organele erau împărţite între categorii între care se stabileau 

relaţii de subordonare din treaptă în treaptă până la organul suprem - Sovietul 

Suprem. Sovietul Suprem nu era unicul organ legislativ şi actele referitoare la 

modificarea Constituţiei, la împărţirea administrativ-teritorială necesitau 

confirmarea din partea organelor ucrainene37. Iar, organele locale ale puterii de stat 

erau sovietele raionale, orăşeneşti şi săteşti. Constituţia a introdus dreptul la vot 

universal, direct egal şi cu scrutin secret, restricţiile de mai înainte fiind desfiinţate. 

Dintre drepturile care se declarau în Constituţie se menţionează dreptul la 

muncă, învăţătură, odihnă, la asistenţă socială, libertatea cuvântului, a presei, a 

întrunirilor, mitingurilor şi demonstraţiilor. Libertatea asocierii era declarată cu 

specificarea că cei mai conştienţi se unesc în Partidul Comunist care este "un 

detaşament de avangardă şi nucleul conducător al tuturor organizaţiilor". Astfel, 

libertatea asocierii era limitată la un singur partid politic. 

Proclamând cetăţenilor drepturi, Constituţia concomitent le-a înaintat şi 

anumite îndatoriri: executarea legilor, respectarea disciplinei de muncă, atitudinea 

onestă faşă de datoria obştească, stima faşă de regulile de convieţuire socială, 

păstrarea şi consolidarea proprietăţii socialiste obşteşti. 

Ca urmare a Pactului Ribentrop-Molotov din 23 august 1939 Basarabia, 

Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa au fost ocupate de forţele armate ale URSS, 

anexându-le violent la Uniunea Sovietică şi impunându-le un regim comunist 

totalitar. Aceste teritorii au fost subordonate noii concepţii cu privire la organizarea 

statală, bazată pe dominaţia unui singur partid şi neacceptarea acţiunilor ce 

contraveneau ideologiei comuniste. Au fost eliminate garanţiile democratice care 

asigurau judecarea echitabilă şi corectă a pedepselor, administrarea justiţiei 

efectuându-se după criterii politice şi de clasă. Pe de altă parte, cu tot mai multă 

acuitate s-a manifestat o discrepanţă flagrantă între litera şi spiritul legii. Unele acte 

normative erau subordonate criteriilor politice şi erau folosite ca mijloc de anihilare 

a fostelor partide politice şi a intelectualităţii. Treptat s-a ajuns la degradarea ordinii 

publice, deoarece justiţia a fost folosită pentru lichidarea oricăror tendinţe de 

împotrivire faţă de noul regim instaurat in ţară. 

Sesiunea I a Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti a 

adoptat Constituţia RSSM Ia 10 februarie 1941. Constituţia cuprindea 11 capitole şi 

125 de articole. După structura şi numirea capitolelor ea nu se deosebea de 

Constituţiile celorlalte republici sovietice, divizată în:

                                            
> Ibidem, p. 166. 
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Orânduirea socialistă", "Orânduirea de stat", "Organele supreme ale puterii", 

Organele administraţiei de stat", "Organele locale", "Bugetul", "Judecătoria şi 

procuratura", "Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor", "Sistemul electoral", "Stema, 

steagul, capitala", "Modificarea Constituţiei". 

în Capitolul I, RSSM se declară ca stat al muncitorilor şi ţăranilor. Baza politică o 

constituie sovietele de deputaţi ai oamenilor muncii, apărută în rezultatul 

răsturnării puterii moşiereşti şi a capitaliştilor şi instaurării dictaturii 

proletariatului. Acest articol cuprindea două inexactităţi: sovietele locale aşa şi nu 

"apăruseră" la data adoptării Constituţiei, iar puterea moşierilor şi a capitaliştilor a 

fost răsturnată de Armata Roşie şi nu de oamenii muncii. 

în Capitolul II, RSSM se declară stat cu drepturi suverane, care poate să-şi 

exercite independent puterea de stat. Conform Constituţiei sale, RSSM avea dreptul 

de a ieşi din componenţa URSS, însă această normă era doar declarativă, deoarece 

nu se prevedea nici un mecanism juridic pentru un astfel de proces, iar in condiţiile 

regimului totalitar un astfel de drept nu poate fi realizat. 

Constituţia afirma că teritoriul RSSM nu poate fi schimbat fără consimţământul 

acesteia. După ce teritoriul moldo-românilor a fost ciopârţit în fel şi chip, o atare 

prevedere suna cel puţin ironic38. 

în Capitolul VII se declarau: dreptul la muncă, odihnă, asigurare materială la 

bătrâneţe şi la învăţătură, dreptul la asociere în organizaţii obşteşti şi se enumerau 

aceste organizaţii, menţionând că cei mai activi şi conştienţi se pot uni în Partidul 

Comunist al bolşevicilor din Uniunea Sovietică. Astfel, se limita dreptul de asociere 

a oamenilor şi se permitea existenţa doar a unui singur partid - a Partidului 

Comunist. Era declarată inviolabilitatea persoanei şi a locuinţei. Se fixau şi 

îndatoririle de a ocroti proprietatea socialistă, cât obligaţia militară. Iar modificarea 

Constituţiei putea fi efectuată doar de Sovietul Suprem al RSSM cu două treimi din 

voturi. 

Constituţia din 1941 avea unele particularităţi, determinate de faptul că se 

permitea temporar existenţa proprietăţii private mici; se renunţa la principiile 

universale recunoscute în ţările democratice precum: pluralismul politic, separaţia 

puterilor, supremaţia legii şi a statului de drept39. 

După demascarea cultului personalităţii lui I. Stalin, conducerea sovietică a 

planificat elaborarea unei noi Constituţii a URSS, ş, evident, a republicilor unionale 

în parte. Drept urmare, Sovietul Suprem al RSSM a votat în unanimitate Constituţia 

din 15 aprilie 1978.

                                            
38 Alexandru Arseni, up. cit., p. 220. 
39 Ivanov V. M., Dezvoltarea constituiională a R.S.S.M. - Chişinău, Cartea Moldovenească, 1981, p. 



 

Structura acestei Constituţii era următoarea: preambulul, 10 secţiuni, care 

conţineau 19 capitole şi 172 articole. în preambulul Constituţiei "societăţii socialiste 

dezvoltate", RSSM este declarată republică egală în drepturi în componenţa URSS. 

în Capitolul I se declară că "toata puterea în RSSM aparţine poporului", care o 

exercită prin sovietele de deputaţi ai norodului. înlocuirea noţiunii de "oameni ai 

muncii" cu "poporul" a fost interpretată de constituţionaliştii sovietici ca lărgirea 

bazei sociale a statului socialist. Această prevedere avea un caracter decorativ şi 

demografic, deoarece în art. 6 se indica direct cui îi aparţine puterea - Partidului 

Comunist - forţa conducătoare şi îndrumătoare a societăţii sovietice.40 

în art. 10 se menţiona că "baza sistemului economic al RSSM o constituie proprietatea 

socialistă" sub formă de proprietate de stat, cooperatist-colhoznică şi a altor 

organizaţii obşteşti, fără să se menţioneze că această proprietate a provenit din 

lichidarea proprietăţii private. Iar în art. 13, Constituţia aminteşte şi proprietatea 

personală, care se extindea asupra obiectelor de întrebuinţare curentă, caselor de 

locuit şi economiilor provenite din prestarea muncii. 

Păstrând sistemul sovietelor, Constituţia a păstrat şi principiul unicităţii şi 

supremaţiei sovietelor, negând, ca şi mai înainte, principiul separaţiei puterilor. 

Secţiunea a Il-a vizau relaţiile dintre stat şi persoană, prevăzând cetăţenia dublă: 

„fiecare cetăţean al RSSM este cetăţean al URSS". Se declara, în faţa legii, a tuturor 

cetăţenilor RSSM, egalitatea în drepturi indiferent de rasă, naţionalitate, sex, studii, 

religie, limbă etc. Astfel, Constituţia din 1978 lărgea drepturile cetăţenilor, 

adăugând Ia drepturile fixate în Constituţia precedentă - la muncă, învăţătură, 

odihnă, asigurare socială - şi altele noi, bunăoară dreptul la ocrotirea sănătăţii, 

dreptul la locuinţă, dreptul de a se folosi de realizările culturii, dreptul de a 

participa la conducerea treburilor de stat şi obşteşti, dreptul de a depune plângeri 

împotriva acţiunilor persoanelor oficiale, ale organelor de stat şi obşteşti. 

în perioada procesului de reorganizare, care se înfăptuia sub egida 

Constituţiilor sus-numite, vijelios creştea criza socialismului trecut în istorie. Statul 

totalitar dispărea influenţat de conflictele sociale şi internaţionale. Scădea accelerat 

nivelul producerii, iar împreună cu aceasta şi nivelul de trai al oamenilor. Au fost 

tulburate grav ordinea de drept şi disciplina. Toate acestea au creat o situaţie 

social-economică şi politică tensionată în Republică41.

                                            
40 Alexandru Arseni, op. cit., p. 222. 
41 Ivanov V. M., op. cit., p. 18. 
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Constituţiile din 1941 şi 1978 ale RSSM deşi pretindeau că asigură "puterea 

poporului", au legalizat grave abateri de la principiile democratice: a fost eliminat 

sistemul pluripartitismului prin instaurarea şi consacrarea unei singure forţe 

politice conducătoare în stat - partidul comunist (acest partid a eliminat practic toţi 

rivalii săi în competiţia politică); se încălcau drepturile adiacente, printre care 

dreptul la libertate şi la integritatea persoanei, prezumţia de nevinovăţie (temeiul 

oricărei desfăşurări a procesului penal în statele civilizate - era anihilat de un sistem 

procesual care nega dreptul la apărare în faza urmăririi loiale şi punea pe judecători 

în faţa unor dosare cît se poate de minuţios pregătite), respectul vieţii intime, 

libertatea domiciliului (de imixtiunea organelor care ar fi trebuit să apere legea); 

libertatea de asociere (limitată la organizaţiile oficiale şi orice tip de asociere contrar 

principiilor comuniste era interzisă. Deşi ca urmare a modificărilor legii electorale 

fusese introdus sistemul de alegeri cu mai mulţi candidaţi pentru organele centrale 

şi locale ale puterii de stat, toţi candidaţii aflaţi în competiţie trebuiau să candideze 

de pe aceeaşi platformă politică, nefiind admisă confruntarea electorală dintre un 

candidat comunist şi unul necomunist); dreptul de proprietate (în afară de faptul că 

prin Constituţiile Ia care ne-am referit s-au adus serioase limitări dreptului de 

proprietate, trebuie amintite diferitele legi de naţionalizare şi apoi de expropriere. 

S-a proclamat proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie, 

naţionalizându-se întreprinderile, băncile, transportul. Desproprietărirea şi 

naţionalizarea bruscă după 1945 a determinat foametea din anii 1946-1947 în 

rezultatul căreia au decedat peste 200 000 de cetăţeni basarabeni. Iar deportarea în 

masă a aşa-numiţilor "chiaburi" a distrus sute de mii de familii (numai în noaptea de 

5 spre 6 iunie 1949 au fost ridicate şi duse în Siberia 10 000 de familii basarabene). 

5« Reafirmarea drepturilor omului după declararea 

independenţei R. M. 

în ţara noastră, după cel de-al Doilea Război Mondial şi până la începutul anilor 

’90, au existat prea puţine practici politice şi democratice în domeniile vieţii sociale 

şi, de fapt, au lipsit reglementările juridice în sensibila problematică a drepturilor 

omului. Din acest motiv, chiar de la proclamarea independenţei, în Republica 

Moldova, ca rezultat al prăbuşirii Imperiului Sovietic, au apărut premisele necesare 

pentru transformarea societăţii noastre într-o societate democratică, organizată pe 

principiile pluripartitismului, iar prin aderarea la un şir important de tratate 

internaţionale în domeniul drepturilor omului, s-a pus fundamentul unui nou 

sistem juridic şi social-politic, care în următorii ani s-a dezvoltat impresionant. însă, 

doar prin asigurarea reală, echitabilă şi durabilă a respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale poate fi creat un sistem constituţional durabil. 
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Actualmente, în Republica Moldova, se conturează clar tendinţa de a crea 

anume acele mecanisme şi pârghii de implementare a unui sistem naţional de 

promovare şi respectare a drepturilor omului care se bazează în special pe 

instrumentele juridice internaţionale. 

Revenită, după zeci de ani de guvernare dictatorială, la starea normală a vieţii 

democratice, Republica Moldova avea de soluţionat multe probleme majore. Un 

prim pas în această direcţie a fost făcut prin adoptarea Constituţiei Republicii Moldova 

la 29 iulie 1994. Adoptarea Constituţiei a fost un imperativ al timpului, deoarece 

numai aceasta putea consfinţi mecanismul de edificare şi de funcţionare a unui stat 

democratic şi de drept. 

Conţinutul normativ al Constituţiei adoptate, în vigoare şi astăzi, este structurat, 

din punct de vedere juridic, în 152 de articole grupate în 7 titluri, unele având 

capitole şi secţiuni. 

Primul Titlu, cu denumirea "Principii generale", cuprinde normele referitoare la 

structura unitară a statului, la forma republicană de guvernământ. Republica e 

caracterizată ca un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil, democratic şi 

de drept în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a 

personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi 

sunt garantate. Titlul în cauză cuprinde elementele constitutive ale statului. 

Remarcăm că suntem în prezenţa unui stat, atât în sensul dreptului constituţional, 

cât şi al dreptului internaţional, când sunt întrunite următoarele elemente sau 

dimensiuni istorice şi politice: populaţia - element personal; teritoriul - element 

material; autoritatea politică sau suverană. 

Urmează Titlul ce are ca substanţă problemele majore: Omul, Statul şi 

Societatea. Interesul faţă de această problemă este de la sine înţeles. Edificiul 

constituţional al oricărei ţări e sortit chiar de la început prăbuşirii, dacă principala 

coloană de susţinere a acestuia - drepturile şi libertăţile omului şi ale cetăţeanului - 

nu este reală. Ţinând cont de toate acestea, nu este deloc întâmplător faptul, că la 

formularea titlului corespunzător s-a pornit de la normele dreptului constituţional 

ce se conţin într-o serie de acte internaţionale, la care a aderat şi Republica Moldova, 

şi anume: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, Pactul 

internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice anul 1966 etc. 

Titlul II este structurat în trei capitole. în Capitolul I intitulat "Dispoziţii 

generale", sunt stabilite principiile constituţionale ce ţin de problemele generale ale 

drepturilor şi libertăţilor. In Capitolul II, "Drepturile şi libertăţile fundamentale", 

sunt consacrate: inviolabilităţile (a dreptului la viaţă, a dreptului la integritatea 

fizică şi psihică, a libertăţii individuale, a dreptului la apărare, a dreptului la libera 

circulaţie, a dreptului la ocrotirea vieţii intime, familiale şi private, inviolabilitatea 
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domiciliului); drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale (dreptul la 

învăţătură, dreptul la ocrotirea sănătăţii, dreptul la muncă şi la protecţia socială a 

muncii, dreptul la proprietate, dreptul la moştenire, dreptul la un trai decent, 

dreptul la căsătorie, dreptul copiilor şi al tinerilor la protecţie şi asistenţă etc.); 

drepturile exclusiv politice (dreptul la vot şi dreptul de a fi ales); drepturile şi 

libertăţile social-politice (libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare, dreptul la 

informaţie, libertatea întrunirilor, dreptul la asociere, secretul corespondenţei); 

drepturile garanţii dreptul de petiţionare şi dreptul celui vătămat de către o 

autoritate publică). 

în Capitolul III sunt stabilite îndatoririle fundamentale ale cetăţeanului, şi 

anume: de a avea devotament faţă de ţară, de a-şi apăra patria, de a respecta 

Constituţia şi legile, de a satisface serviciul militar etc. Titlul III, denumit 

Autorităţile publice", este structurat în capitole, iar unele capitole au şi secţiuni. 

Titlul e construit în conformitate cu principiul separaţiei puterii în stat: legislativul, 

executivul şi autoritatea judecătorească. Constituţia admite acest principiu, 

stabilind totodată necesitatea colaborării lor. Puterile colaborează între ele pentru a 

asigura buna funcţionare a statului.42 

Constituţia este Legea Supremă şi ocupă locul de vârf în ierarhia oricărei 

legislaţii. Toate legile şi alte acte normative, trebuie să fie elaborate în conformitate 

cu Constituţia; şi invers, nici o reglementare nu poate fi în contradicţie cu vreo 

prevedere a Constituţiei. Este necesar a menţiona că principiul constituţionalităţii 

legislaţiei este fundamental pentru orice sistem de stat ce are la bază principiile 

democraţiei şi ale supremaţiei legii. 

Actuala Constituţie a Republicii Moldova a fost adoptată de Parlament, 

nemaifiind supusă ulterior unui referendum popular. 

                                            
42 Constituţia Republicii Moldova, art. 104. 




