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Stimate domnule Președinte al Republicii Moldova, Stimaţi ex-Preşedinţi,  

Stimate domnule Prim-ministru, 

Stimate domnule Președinte al Curții Constituționale, 

Stimate domnule Preşedinte al Comisiei de la Veneţia, 

Dragi oaspeți, Onorată asistență, 

  

Îmi face o deosebită plăcere să vă salut la această conferință internațională, dedicată 

aniversării a 20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova. Este o reuniune 

deosebită pentru țara noastră, care, încheie, simbolic, șirul de evenimente importante, pe care le-

am marcat în 2014. Un an care, sunt sigur, va intra în istoria noastră ca un nou început pentru 

Republica Moldova. 

  Cele două decenii de la adoptarea Constituției au cuprins perioade de căutări, provocări, 

dar și realizări. În acest timp, legea fundamentală a trecut prin mai multe reforme 

constituționale, dar a păstrat intacte aspirațiile poporului nostru pentru o viață demnă și liberă. 

  În construcția statului nostru democratic, Constituţia a îndeplinit și continuă să 

îndeplinească una dintre cele mai importante misiuni - cea de factor stabilizator al societăţii. 

Legea Supremă protejează cetăţenii prin garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului, asigură respectarea separării puterilor în stat și pluralismul politic. 

  Supremația Constituției este garantată de Curtea Constituţională. Aşa cum prevede însăşi 

legea fundamentală, aceasta este unica autoritate de justiție constituțională, care are menirea de 

a asigura realizarea principiului separării puterilor în stat şi respectarea responsabilităților 

statului faţă de cetăţean. Vreau să felicit întreg corpul Curții Constituționale cu ocazia acestei 

aniversări, să vă aduc mulțumiri pentru munca depusă și să vă doresc succese în îndeplinirea 

acestei misiuni de mare responsabilitate. 

  În acest proces, un rol la fel de important îi revine Parlamentului, care are sarcina de a 

asigura elaborarea cadrului legislativ privind controlul constituţionalităţii, dar şi pentru 

executarea hotărârilor Curţii Constituţionale. Or, hotărârile Curţii pot fi discutate de actorii 

politici, dar oricum sunt incontestabil executate de către autorităţile publice. Numai o respectare 

strictă a dispoziţiilor şi interpretărilor date de Curtea Constituţională poate asigura pacea politică 

şi coeziunea în societate. 

  De asemenea, dintre toți subiecții cu drept de sesizare, autorii celor mai multe adresări 

privind controlul constituționalității sunt deputații, care pot acționa atât în grup, cât şi 

individual. Acest instrument este folosit, tradițional, și, mai ales în ultimul timp, destul de 



intens, de opoziție, ceea ce contribuie nu doar la respectarea și dezvoltarea pluralismului, dar şi 

la împiedicarea unor eventuale abuzuri de putere din partea majorităţii. În contextul extinderii 

accesului la justiția constituțională, în Parlament este examinat un proiect de lege privind 

oportunitatea atribuirii calității de subiect cu drept de sesizare a Curții Constituționale și 

autorităților publice locale. 

  Onorată asistență, 

  Orice lege fundamentală prevede că dispoziţiile sale pot fi modificate, completate sau 

suprimate. Oricât am fi de mândri de Constituția noastră, odată cu trecerea timpului lucrurile 

evoluează, societatea se schimbă, la fel și realitatea politică. 

  De la adoptarea Legii Supreme a Republicii Moldova până în prezent au fost revizuite 

circa 40 de norme constituționale. Cea mai esențială reformă constituțională se consideră cea 

din iulie 2000, care a dus la transformarea republicii semi-prezidențiale într-o republică 

parlamentară, prin modificarea procedurii de alegere a Președintelui țării. 

  Este adevărat că această reformă ne-a lăsat drept moștenire și norma privind alegerea 

șefului statului cu votul a doar 3/5  din deputaţii aleși, ceea ce a constituit cauza unor crize 

politice și a dizolvării Parlamentului de 3 ori. În dorința de a revizui modul de alegere a 

președintelui țării, în 2010 a fost organizat un referendum constituțional, care însă n-a fost 

validat. De asemenea, au fost propuse mai multe inițiative de revizuire a Constituţiei de către 

Parlament, dar consensul politic necesar nu a fost găsit. Această prevedere a Constituției a 

rămas nemodificată și riscul repetării în viitor a unor situații din trecut există. 

  Prin urmare, o sarcină importantă a viitorului Parlament, care sper să fie constituit din 

forțe politice mai dispuse pentru cooperare, compromis și consens, va fi soluționarea acestei 

probleme și examinarea oportunității altor modificări în Legea fundamentală a țării. 

Doamnelor și domnilor, 

Spuneam la început că această Conferință încheie o serie de evenimente importante 

pentru țara noastră, pe care le-am marcat în acest an 2014. 

Este vorba de rezultate importante pe calea integrării europene: obținerea dreptului de a 

circula fără vize în spațiul european, de asemenea, semnarea și ratificarea Acordului de 

Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, respectiv punerea în aplicare 

provizorie a Acordului, începând cu data de 1 septembrie. Asocierea Republicii Moldova cu UE 

reprezintă un parteneriat bazat pe respectarea valorilor comune pe care se întemeiază UE, și 

anume democrația, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și statul 

de drept. 



Țara noastră trece printr-o perioadă crucială pentru viitorul său. În fața unor provocări 

noi, interne și externe, avem nevoie de unitate și solidaritate a întregii societăți, a întregii clase 

politice, pentru a accelera implementarea proiectului nostru de modernizare a țării în baza 

modelului european. 

Cetățenii noștri vor fi chemați să-și spună cuvântul la 30 noiembrie, ziua în care vor avea 

loc alegerile parlamentare. Va fi un adevărat test al democrației în țara noastră. Trebuie să fie 

depuse toate eforturile și create toate condițiile ca aceste alegeri să fie libere și corecte. Iar 

Curtea Constituţională, prin procedura de control constituţional, va pune pecetea finală pe 

rezultatele acestui scrutin. 

În încheiere, vreau să doresc participanților la această conferință discuții interesante, 

productive și utile, de asemenea, să aveți plăcerea de a descoperi sau redescoperi Moldova! 

Vă mulțumesc! 

 


