
Pantelimon VARZARI – născut în s. Domulgeni, 
r. Florești (1946), absolvent al Universității de Stat din 
Rostov-pe-Don, Rusia (1974), doctor habilitat în științe 
politice (2014), doctor în fi losofi e (1983), profesor 
cercetător (2014), profesor universitar (2017), Om 
Emerit (2016), cercetător științifi c principal la Instituția 
Publică Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 
Sociologice, profesor universitar la Universitatea de 

Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, autor a circa 
250 de lucrări știinţifi ce și metodico-didactice în volum de peste 300 coli 
de autor, inclusiv 5 monografi i, 5 manuale și 8 broșuri metodico-didactice, 
Laureat al concursului academiilor de știinţe ale Ucrainei, Belarusei și 
Moldovei pentru lucrări știinţifi ce de valoare (2010).

Director la două proiecte instituționale de stat („Interacţiunea dintre 
stat și societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării 
reformelor democratice”, 2011–2014, și „Resursele, mecanismele și 
efectele realizării puterii politice în Republica Moldova”, 2009–2010) 
și la proiectul internațional (bilateral moldo-ucrainean) de cercetare 
(„Funcţionalitatea și impactul organizaţiilor neguvernamentale din 
Ucraina și Republica Moldova asupra factorului decizional”, 2010–2011).

Cursuri academice susținute: Metodologia cercetării; Politica 
comparată: teorie și metodă; Elitologie; Istoria gândirii politice; Sociologie 
politică și Istoria politică a Republicii Moldova, ultimele patru fi ind 
publicate.

Domeniul de activitate știinţifi că: științe politice. 
Problematica cercetărilor știinţifi ce: puterea politică și elita politică; 

buna guvernare și dezvoltarea democratică; fenomenul birocraţiei și 
tranziţia democratică; modernizarea politică și sfi dările democrației 
contemporane; statul și societatea civilă; doctrine politice și ideologii 
politice; concepte și teorii social-politice etc.

Pantelimon VARZARI

ISTORIA POLITICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
(Note de curs)

Chișinău
2019



1

Pantelimon VARZARI

ISTORIA POLITICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
(Note de curs)

Chişinău 
2019

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE 
ŞI ECONOMICE EUROPENE 

„CONSTANTIN STERE”

I.P. INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE, 
POLITICE ŞI SOCIOLOGICE

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA

 



2

32(478)(075.8) 
V-30 

 
 
Recomandat  pentru editare de c tre Senatul Universit ii de Studii 

Politice i Economice Europene „Constantin Stere” i Consiliul tiin ific al I.P. 
Institutul de Cercet ri Juridice, Politice i Sociologice  

Recenzen i:  
Nicolae Laiu, doctor în istorie, conferen iar universitar;  
Victor Juc, doctor habilitat în tiin e politice, profesor cercet tor, 

profesor universitar 
 
 

Descrierea CIP a Camerei Na ionale a C r ii 

Varzari, Pantelimon 

Istoria politic  a Republicii Moldova : (Note de curs) / Pantelimon 
Varzari ; Min. Educa iei, Culturii i Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Studii 
Politice i Economice Europene "Constantin Stere", I. P. Inst. de Cercet. 
Juridice, Politice i Sociologice. – Chi in u : Pontos, 2019 (Tipogr. 
"Europress"). – 201 p. 

Referin e bibliogr.: p. 193-200 i în subsol. – 100 ex. 
ISBN 978-9975-72-343-5. 

 
 
32(478)(075.8) 
V-30 

 
ISBN 978-9975-72-343-5 
 
 
 

© Pantelimon Varzari, 2019  
© Universitatea de Studii Politice i Economice Europene 

 „Constantin Stere”, 2019 
© I.P. Institutul de Cercet ri Juridice, Politice i Sociologice, 2019  

 



3

 

C U P R I N S 
 

CONSIDERA II PRELIMINARE ...................................................................... 7 

TEMA I. OBIECTUL DE STUDIU I STATUTUL EPISTEMOLOGIC  
AL DISCIPLINEI ISTORIA POLITIC  A REPUBLICII 
MOLDOVA ......................................................................................... 

 
 

10 
1. Obiectul de studiu i problematica Istoriei politice a Republicii Moldova .... 10 
2. Metodologia cercet rii i principiile studierii Istoriei politice a Republicii 

Moldova ......................................................................................................... 13 
3. Etapele i caracteristicile de baz  ale Istoriei politice a Republicii Moldova. 14 

   
 

COMPARTIMENTUL I. 
INSTITU IONALIZAREA STATULUI REPUBLICA MOLDOVA –  

REPERE POLITICO-JURIDICE FUNDAMENTALE 
  

TEMA II. REPUBLICA MOLDOVA: DE LA MONOPARTIDISMUL 
COMUNIST LA PLURALISMUL POLITIC .............................. 22 

1. Evolu ia sociopolitic  a RSS Moldovene ti în anii 1940–1991 ..................... 22 
2. Perestroika gorbaciovist  (1985–1991) i criza sistemului totalitar  

în Moldova Sovietic  ..................................................................................... 26 
3. Mi carea democratic  de eliberare na ional  a popula iei din Moldova 

(1988–1991)  i semnifica iile ei .................................................................... 31 
   

TEMA III. DECLARA IA SUVERANIT II RSS MOLDOVA ................. 34 
1. Alegerile parlamentare pentru Sovietul Suprem al RSS Moldovene ti  

(25 februarie 1990) ......................................................................................... 34 
2. Adoptarea Declara iei Suveranit ii RSS Moldova (23 iunie 1990) – prima 

victorie a for elor democratice pentru independen  …………………….. 
 

39 
   

TEMA IV. DECLARA IA DE INDEPENDEN  A REPUBLICII 
MOLDOVA ...................................................................................... 43 

1. Declara ia de Independen  (27 august 1991) – actul fondator al statului 
Republica Moldova  ....................................................................................... 43 

2. Lec iile independen ei i dilemele Republicii Moldova – tranzi ia  
de la totalitarism la democra ie ...................................................................... 

 
49 

   

COMPARTIMENTUL II. 
ADOPTAREA CONSTITU IEI REPUBLICII MOLDOVA DIN 1994  

I MODIFICAREA REGIMULUI POLITIC DIN 2000 – 
ETAPA STABILIZ RII SISTEMULUI POLITIC 

 
TEMA V. EXTINDEREA PRINCIPIILOR DEMOCRATICE  

I FUNC IONALITATEA INSTITU IILOR DE STAT DUP  
ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 1994 I DIN 1998 .......... 

 
 

57 
1. Alegerile parlamentare din 1994 i scrutinul din 1998: similitudini i deosebiri .... 57 



4

2. Constitu ia Republicii Moldova din 1994 – act fundamental i suprem  
al statului ...................................................................................................................... 61 

3. Institu iile politice ale statului Republica Moldova  
(Parlamentul, Pre edin ia, Guvernul) ............................................................. 68 

   

TEMA VI. CONSTITUIREA ALIAN EI PENTRU DEMOCRA IE  
I REFORME  DIN 1998 I PROGRAMUL EI  

DE GUVERNARE ............................................................................ 74 
1. Alian a pentru Democra ie i Reforme (1998–1999) – primul exerci iu 

democratic de guvernare în coali ie ............................................................... 74 
2. Promovarea reformelor democratice pe plan intern ................................................... 77 
3. Integrarea Republicii Moldova în structurile politice i economice 

regionale i interna ionale ..............................................................................  81 
 

COMPARTIMENTUL III. 
REFORMAREA SISTEMULUI POLITIC I INSTITU IONAL  

ÎN ANII 2001–2009 ÎN CONTEXTUL FORMULEI POLITICE NOI  
DE GUVERNARE A PCRM 

 
TEMA VII. ALEGERILE PARLAMENTARE DIN PERIOADA  

25 FEBRUARIE 2001 – 5 APRILIE 2009  
I NOUA POLITIC  DE STAT .................................................... 89 

1. Rezultatele scrutinelor parlamentare din 2001 i din 2005 i semnifica ia 
„parteneriatului politic” din 24 martie 2005 .................................................. 89 

2. Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 i „Dosarul 7 aprilie 2009”  
sau „Revolu ia Twitter” ................................................................................. 94 

   

TEMA VIII. POLITICA INTERN  I EXTERN  A STATULUI 
REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANII 2001–2009: CSI VS. UE ...... 98 

1. Formula politic  nou  de guvernare a PCRM i derularea unor reforme 
modernizatoare ............................................................................................... 98 

2. Institu ionalizarea procesului de integrare european  în perioada  
guvern rii comuniste ...................................................................................... 106 

   

 
COMPARTIMENTUL IV. 

PROIECTUL PARADIGMEI NOI DE GUVERNARE DEMOCRATIC   
DIN A DOUA JUM TATE A ANULUI 2009  

PÂN  LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2019 
  

TEMA IX. SCRUTINELE PARLAMENTARE DIN 29 IULIE 2009  
I DIN 28 NOIEMBRIE 2010: TEST PRIVIND 

ASCENSIUNEA DEMOCRATIC  .............................................. 112 
1. Rezultatele alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009  

i din 28 noiembrie 2010 i „instalarea ordinii economice noi” .................... 112 
2. Alian ele de guvernare din anii 2009–2014 i mitul despre „povestea  

de succes” ....................................................................................................... 118 
3. Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea 

European  ...................................................................................................... 125 



5

   
TEMA X. ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 30 NOIEMBRIE 2014, 

DIN 24 FEBRUARIE 2019 I PREZIDEN IALELE-2016: 
REACTUALIZAREA CLIVAJELOR SOCIOPOLITICE ......... 132 

1 Rezultatele scrutinului parlamentar din 30 noiembrie 2014, din  
24 februarie 2019 i ale preziden ialelor din octombrie-noiembrie 2016 ..... 132 

2. Alian ele de guvernare din anii 2015–2019 i trendul lor politic .................. 144 
3. Dualitatea puterii de stat i reactualizarea clivajelor sociopolitice ............... 151 

   

TEMA XI. ABORD RI ALE GENEZEI I EVOLU IEI STATULUI  
REPUBLICA MOLDOVA ÎN TIIN A POLITIC  
AUTOHTON  ................................................................................ 160 

1. Evolu ia statului Republica Moldova prin prisma constituirii  
i func ion rii elitei politice ........................................................................... 160 

2. Evolu ia statului Republica Moldova prin prisma form rii i dezvolt rii 
sistemului pluripartidist .................................................................................. 166 

3. Evolu ia statului Republica Moldova din perspectiva apari iei  
i consolid rii societ ii civile ........................................................................ 170 

4. Evolu ia statului Republica Moldova în contextul vectorului integra ionist 
european ......................................................................................................... 178 

5. Abordarea tranzitologist  în studiile politologice contemporane:  
probleme i c ut ri ......................................................................................... 185 

   

LOCUL CET EANULUI ÎN CADRUL SISTEMULUI POLITIC  
I INSTITU IONAL (în loc de concluzii) ......................................................... 189 

  

BIBLIOGRAFIE SELECTIV  .......................................................................... 193 
  



6

 



7

 
 

„Istoria este emulul timpului, depozit al ac iunilor, 
 martor al trecutului, exemplu i în tiin are a prezentului,  

avertisment al viitorului”,  
Miguel de Cervantes, romancier, poet i dramaturg spaniol  

 
 

CONSIDERA II PRELIMINARE 
Istoria politic  a unui stat este singurul judec tor impar ial, care îi pedepse te 

cu asprime „pentru lec iile neînsu ite” pe to i i, mai întâi de toate, pe politicienii de 
carier . Ast zi, r mâne de o actualitate stringent  constatarea lui M. Kog lniceanu: 
„Dac  vreodinioar  studiul istoriei a fost trebuitor, aceasta este epoca noastr , în acest 
timp de haos, când oamenii publici, i oamenii priva i, b trâni i tineri ne-am v zut 
individualit ile sfâ iate i iluziile ce erau mai pl cute, terse. Într-un asemenea timp 
limanul de mântuire, altarul de r zimat pentru noi este studiul istoriei singurul oracol, 
care ne mai poate spune viitorul”.  

Istoria politic  documentat  ofer  date exacte despre derularea evenimentelor 
i proceselor politice. Experien ele consumate trebuie studiate cu aten ie, pentru c  pot 

constitui un îndrumar în procesul edific rii unei societ i deschise.  
Dup  circa trei decenii de la proclamarea independen ei tân rului stat 

Republica Moldova, constat m c  aceast  perioad  a fost una destul de bulversat  
pentru istoria politic  recent , trecerea de la un regim politic totalitar la unul 
democratic fiind anevoioas . Or, distan area de trecutul i de memoria incon tient  se 
poate realiza doar prin cunoa terea, însu irea i asumarea gre elilor. 

În contextul celor spuse, cunoa terea istoriei politice recente a Republicii 
Moldova, studierea i ceretarea istoriei politice a statului suveran i independent, 
însu irea înv mintelor ei au fost i vor r mâne condi ii ale educa iei tinerei genera ii, 
ale continuit ii unui stat. Multe dintre problemele prezentului î i au originea în 
necunoa terea istoriei, originii limbii i a culturii, în ignorarea simbolurilor na ionale, a 
propriilor personalit i notorii. Cunoa terea istoriei politice a Republica Moldova 
reprezint  un element care denot  cultura general  i sim ul responsabilit ii unui 
cet ean al acestui stat. 

Prezentele Note de curs constituie o elaborare teoretic  i metodic  privind 
studierea Istoriei politice a Republicii Moldova ca tiin  i disciplin  didactic , 
cuprinzând i o incursiune analitic  în constituirea i evolu ia sociopolitic  a RSS 
Moldovene ti în anii 1940–1991, perioad  care a marcat profund formarea i 
dezvoltarea statului suveran i independent Republica Moldova. Prin con inutul s u, 
ele urm resc o cunoa tere aprofundat  a premiselor i factorilor social-politici care au 
determinat apari ia i dezvoltarea statului Republica Moldova, a evolu iei i 
perspectivelor consolid rii sistemului politic din ara noastr , precum i a abord rilor 
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de cercetare i deci operarea cu noi metode politologice i extrapolitologice în 
realizarea unor analize tiin ifice, oferind astfel studen ilor o viziune sistem(at)ic  a 
disciplinelor de specialitate în domeniul tiin elor politice.  

Cursul universitar de Istorie politic  a Republicii Moldova este destinat 
form rii abilit ilor de gândire critic  la studen i, dezvolt rii competen elor de abordare 
multilateral  i complex  a principalelor probleme de ordin politic i economico-social 
cu care s-a confruntat i pe care continu  s  le întâlneasc  societatea din Republica 
Moldova, fiind vorba de o cunoa tere fundamental  a diferitor ipostaze ale vie ii 
politice.  

Pe parcurs, studen ii sunt familiariza i cu periodizarea istoriei politice recente 
a Republicii Moldova, cu premisele apari iei i condi iile dezvolt rii statului Republica 
Moldova, cu actele politico-juridice fundamentale ce au marcat formarea i devenirea 
statului ca o nou  entitate, cu tr s turile distinctive ale sistemului politic i ale 
regimului politic, cu cauzele i consecin ele noilor fenomene i procese, adesea 
contradictorii, care se deruleaz  i în prezent. Se încearc  formarea unui algoritm de 
apreciere i conturare a „idealului” de democra ie, de evaluare a corela iei i 
interdependen ei realit ilor social-politice i economice, de estimare a evolu iei unor 
anumite procese i evenimente de ordin sociopolitic pe termen scurt, mediu i de 
perspectiv , a a încât studen ii s - i creeze o opinie proprie bine fundamentat  privitor 
la legitimitatea statului, la viitorul  i perspectivele lui.  

Per ansamblu, obiectivele cursului rezid  în: determinarea obiectului de studiu 
i a statutului epistemologic al disciplinei; definirea problematicii i a tematicii istoriei 

politice recente a Republicii Moldova; familiarizarea cu metodologia cercet rii i cu 
principiile studierii disciplinei; identificarea i interpretarea perioadelor genezei i 
evolu iei statului Republica Moldova din diverse perspective teoretice i praxiologice; 
stabilirea rela iei dintre perestroika gorbaciovist , mi carea democratic  de eliberare 
na ional  din Moldova i Declara ia de Independen  a Republicii Moldova; 
familiarizarea cu reperele politico-juridice fundamentale în institu ionalizarea i 
consolidarea statului; st pânirea logicii clivajelor politice profunde în societate 
(vectorul european – proiectul eurasiatic, unionism – moldovenism, unitarism – 
federalism etc.); interpretarea i explicarea anumitor fenomene, procese, fapte i 
evenimente sociopolitice în baza conceptelor, no iunilor i ideilor expuse de 
cercet torii contemporani; dezvoltarea capacit ilor de analiz  politic  în domeniu; 
formarea deprinderilor de lucru în domeniul tiin elor politice, ceea ce le-ar oferi 
posibilitatea de a în elege dinamica vie ii politice a societ ii din Republica Moldova i 
resorturile acestei evolu ii; asimilarea noilor cuno tin e care ar permite o dezvoltare 
ulterioar  mai ampl  a disciplinei academice Istoria politic  a Republicii Moldova în 
ara noastr .  

Cursul universitar propus reflect  principalele probleme teoretico-explicative 
i praxiologice ale istoriei politice a statului Republica Moldova în contextul tiin elor 

politice contemporane. În acord cu scopul didactic principal, prezenta lucrare, fiind 
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conceput  i redactat  conform exigen elor unui curs academic, este structurat  în 
patru compartimente: Institu ionalizarea statului Republica Moldova – repere 
politico-juridice fundamentale; Adoptarea Constitu iei Republicii Moldova din 1994 i 
modificarea regimului politic din 2000 – etapa stabiliz rii sistemului politic; 
Reformarea sistemului politic i institu ional în anii 2001–2009 în contextul formulei 
politice noi de guvernare a PCRM i Proiectul paradigmei noi de guvernare 
democratic  din a doua jum tate a anului 2009 pân  la alegerile parlamentare din 
2019. Aceste module corespund, în linii mari, celor patru perioade din geneza i 
evolu ia statului Republica Moldova. 
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TEMA I. OBIECTUL DE STUDIU I STATUTUL EPISTEMOLOGIC 
AL DISCIPLINEI ISTORIA POLITIC  A REPUBLICII MOLDOVA 

 
1. Obiectul de studiu i problematica Istoriei politice a Republicii Moldova 

Actualitatea i necesitatea înv rii i studierii Istoriei politice a Republicii 
Moldova reies din urm toarele considerente. În primul rând, prezentul i viitorul unei 
societ i sunt dependente de trecut, prezentul nefiind posibil f r  existen a genera iilor 
trecute pe baza c rora se dezvolt  genera ia mai tân r . Cunoa terea istoriei politice ne 
ajut  s  ne definim pe noi în ine, s  ne cunoa tem poporul i s  ne identific m cu un 
anumit tip de gândire, facilitând astfel evolu ia unei sau altei ri. În al doilea rând, 
pentru c  istoria se repet , oamenii trebuie s  înve e din gre elile anteceden ilor. 
Cunoasterea istoriei, prin raportarea la trecut, permite s  se în eleag  evolu ia 
evenimentelor sociale, economice i politice ale unei na iuni / popor i s  se evalueze 
lucrurile care se petrec în prezent cu mai multa obiectivitate, putând anticipa 
consecin ele acestora. i în al treilea rând, politicienii, fiind adeseori lua i de valul 
evenimentelor social-politice i economice curente, reac ioneaz  i impovizeaz  în 
func ie de ceea ce se întâmpl  azi în societatea din Republica Moldova. Îns , pentru a 
lua decizii adecvate i eficiente pe termen lung, oamenii politici, dar i publicul 
neini iat în fenomenul politicului i al procesului politic au nevoie de o privire de 
ansamblu asupra istoriei politice a statului Republica Moldova. 

În contextul celor spuse, vom aduce în discu ie trei citate celebre despre 
necesitatea cunoa terii istoriei politice na ionale: „Ceea ce experien a i istoria ne 
înva  e asta – oamenii i guvernele nu au înv at niciodat  nimic din istorie i nici nu 
au ac ionat conform principiilor” (G.W. Hegel); „Istoria î i bate joc de cei care nu o 
cunosc, repetându-se” (N. Iorga); „Istoria ne arat  c  din istorie nu înv m nimic”  
(A. de Saint-Exupery). Altfel spus, cunoa terea istoriei politice a statului prezint  o 
deosebit  importan  datorit  înv turilor care se pot extrage din experien ele 
genera iilor trecute, consecin elor pe care le are asupra prezentului i viitorului, dar i 
pentru c  le d  oamenilor identitatea f r  de care nu ar putea exista. 

Unii istorici politici consider  c  istoria politic  relateaz  i analizeaz  
evenimentele i procesele politice, ideile politice i activitatea liderilor politici. Ea este 
structurat , de obicei, în jurul statului-na iune. Este distinct , dar are leg tur  cu alte 
domenii din istorie, precum istoria social , istoria economic  i istoria militar . În 
general, istoria politic  se focalizeaz  pe evenimente legate de statele-na iune i pe 
procesele politice formale. Conform lui Hegel, istoria politic  „este o idee a statului cu 
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o for  moral  i spiritual  deasupra intereselor materiale ale subiec ilor: rezult  c  
statul este principalul agent al schimb rii istorice”1. 

Obiectul de studiu al istoriei politice a unui stat rezid  în cunoa terea 
legit ilor i tendin elor dezvolt rii social-politice. Aceast  tiin  examineaz  
procesele politice, activitatea diferitor partide politice i a altor actori politici, 
dezvoltarea structurilor puterii de stat i institu iilor publice. Varietatea formelor de 
interac iune dintre subiec ii politici în câmpul politic na ional este legat  de lupta 
pentru putere i exercitarea ei, elaborarea, evaluarea, adoptarea deciziilor de c tre 
deciden ii politici i realizarea lor de c tre organele puterii de stat. 

Istoria politic  scoate în eviden  rolul politicii i transform rilor politice în 
diferite stadii de dezvoltare a rii, analizeaz  diferite fenomene i procese politice, 
stabile te cauzele apari iei unei sau altei situa ii politice, precum i caracteristicile i 
consecin ele acestora. Spre deosebire de alte tiin e istorice i politice, istoria politic  
studiaz  formele concrete de manifestare a anumitor legit i i tendin e în dezvoltarea 
societ ii, care se exprim  prin fapte istorice i evenimente politice, prin rela ionarea 
proceselor politice i influen a lor asupra vie ii sociumului. 

Obiectul de studiu al Istoriei politice a Republicii Moldova, ca tiin  i 
disciplin  didactic , const  în analiza legit ilor, tendin elor i contradic iilor genezei i 
dezvolt rii sociopolitice a statului Republica Moldova, în examinarea apari iei i 
consolid rii sistemului politic cu toate componentele sale constitutive. Cu alte cuvinte, 
obiectul de studiu rezid  în studierea evolu iei vie ii politice a statului Republica 
Moldova de la constituirea lui ca stat suveran i independent pân  în prezent. 

De aici i definirea a trei func ii de baz  ale istoriei politice ca tiin  i 
disciplin  didactic : 1) func ia cognitiv  (provine din necesitatea în elegerii i 
interpret rii teoretice a faptelor, evenimentelor i proceselor istorico-politice de 
dezvoltare a societ ii, din identificarea principalelor legit i i tendin e în dezvoltarea 
istoriei politice a rii, ajutând astfel la în elegerea profund  a cursului politic al 
acesteia i evitând luarea deciziilor subiective de ordin politic); 2) func ia praxiologic  
(confer  posibilitatea st pânirii i influen rii mecanismelor obiective i subiective 
ale dezvolt rii cursului politic, concentreaz  laturile cunoa terii, prospect rii, 
evalu rii i normativit ii, exprimând, în acela i timp, implicarea istoriei politice ca 
instrument teoretic în analiza practicii politice, formularea principiilor i mecanismelor 
care orienteaz  activitatea institu iilor politice) i 3) func ia instructiv-educativ  
(define te formarea unei viziuni tiin ifice a obiectului de studiu, exprim  capacitatea 
istoriei politice de a prevedea posibilele evolu ii ale vie ii politice, precum i însu irea 
principiilor unei bune guvern ri într-o societate democratic ). 

Pentru a clarifica raporturile Istoriei politice a Republicii Moldova, ca 
disciplin  didactic  i tiin ific , cu alte tiin e politice, o precizare se impune de la 

                                                            
1 Sfetcu N. Istoria politic . [on-line] https://www.setthings.com/ro/istoria-politica/ (vizitat 
21.04.2017). 
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bun început: politicul, ca sfer  particular  a vie ii sociale, reprezint  acea realitate 
specific  societ ii care face obiectul de studiu al mai multor tiin e, acestea alc tuind 
laolalt  sistemul tiin elor politice: tiin a politic  sau politologia / teoria politic , 
sociologia politic , filosofia politic , geopolitica, antropologia politic  etc. (nu vom 
uita, la fel, i faptul c  socialul, dar i economicul, ca alte sfere particulare ale vie ii 
sociale, rela ioneaz  cu tiin a politic 1). În opinia noastr , luând ca baz  modelul-
ipotez  a lui O. Tr snea (el în elege prin disciplinele politice acele discipline care, într-o 
viziune global  sau par ial , cu o finalitate teoretic  sau opera ional-aplicativ , folosind o 
abordare structural  sau istoric , se consacr  studiului vie ii politice) cu cele trei nivele ale 
sistemului tiin elor politice ( tiin e politice teoretice; tiin e politice aplicative sau 
praxiologice, politotehnice, „terapeutice”, precum i tiin e politice de grani , de confluen  
sau de intersec ie, numite i „secante”, limitrofe, înrudite, interdisciplinare sau, dup  M. 
Dogan, hibride), Istoria politic  a Republicii Moldova s-ar include în cel de-al treilea 
nivel, din care fac parte sociologia politic , filosofia politic , antropologia politic , psihologia 
politic , economia politic , geografia politic , istoria gândirii politice, statologia ( tiin a 
despre stat). Aceste i alte tiin e realizeaz  jonc iunea sistemului cu alte tiin e din afara lor i 
se concentreaz , de asemenea, asupra fenomenului politic, dar din unghiuri de abordare 
specifice, extrapolitologice2. 

Problematica de studiu a Istoriei politice a Republicii Moldova este destul de 
variat . Din multiplele probleme ale disciplinei, pentru referatele i comunic rile 
tiin ifice propuse spre dezbatere la orele de seminar, au fost selectate unele aspecte 

majore care presupun analiza unor subiecte mai concrete, ceea ce va facilita însu irea i 
expunerea cursului universitar. Spre exemplu, încercarea de a în elege de ce apare 
democra ia, de ce uneori are succes, iar alteori e ueaz  i-a f cut pe cercet tori s  
oscileze între i dincolo de grani ele disciplinare ale tiin ei politice i tiin ei rela iilor 
interna ionale, filosofiei i sociologiei politice, istoriei i economiei. Iar întreb rile 
esen iale pentru democratizarea ce se verific  în lumea postcomunist  sunt: De ce au 
avut loc tranzi iile? Ce tipuri de democra ii iau form ? Cum putem explica traiectoriile 
postcomuniste diferite? Care este rela ia democratizare-modernizare? 

                                                            
1 Regis R. Elemente de sociologie politic  (Note de curs). Cluj-Napoca, 2008. [on-line] 
http://www.canonica.ro/ro/virtuemart/8.html (vizitat 31.08.2013). 
2 Varzari P. Sociologie politic  (Note de curs). Chi in u: Pontos, 2015, p. 11-18. [on-line] 
https://ru.scribd.com/doc/266502477/P-varzARI-soc-Pol-Note-c-Ch-Pontos-2015 (vizitat 
05.09.2015); Ducu D. Metode de cercetare în tiin e politice. [on-line] http://www.academia. 
edu/10163421/Metode-de-cercetare-in-stiinte-politice (vizitat 21.08.2015). 
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2. Metodologia cercet rii i principiile studierii Istoriei politice  
a Republicii Moldova 

tiin ele politice contemporane în procesul de cunoa tere a realit ii politice 
folosesc un ir de abord ri i metode1. Abord rile sunt o totalitate de mijloace prin 
intermediul c rora se adun  i se prelucreaz  informa ia i se determin  vectorul 
cercet rii tiin ifice (în dic ionare vom g si 25 de sintagme cu termenul „abordare”). 
Metodele sunt procedee concrete de organizare a procesului de cercetare, de 
acumulare a datelor empirice, de construire a ipotezelor i de interpretare a 
concluziilor. Metoda tiin ific  este o modalitate de a spori i a ob ine noi cuno tin e 
(în dic ionare, la fel, vom g si cel pu in 100 de defini ii ale termenului „metod ”).  

Abord rile i metodele sunt nu numai instrumente ale cunoa terii realit ii 
politice, ci caracterizeaz  i nivelul de dezvoltare a vie ii politice. Este unanim 
acceptat ca abord rile i metodele pot fi împ r ite în trei grupuri principale:  
1) abord ri generale de cercetare a politicii (abordarea sociologic , abordarea 
institu ional , metoda aprecierilor exper ilor, modelarea proceselor politice, abordarea 
behaviorist , abordarea normativ , abordarea culturologic , abordarea structural-
func ional , abordarea comparat , abordarea antropologic , abordarea decizional , 
abordarea psihologic , abordarea istoric  / evolutiv  sau diacronic  dup  D. Fisichella, 
metoda dialectic , metoda sinergetic , metoda semiotic  etc.); 2) metode logice 
generale (numite i metode filosofice – analiza, sinteza, induc ia, deduc ia etc.) i  
3) metode empirice de cercetare (numite i metode sociologice – interviul, observ rile, 
chestionarul sau sondajul, experimentul, analiza documentelor etc.). 

Unii cercet tori eviden iaz  metode politologice de examinare (institu ional , 
structural-func ional , comparativ , sistemic , behaviorist , sinergetic  etc.) i 
extrapolitologice de cercetare (sociologice, statistice, filosofice, economice, istorice, 
antropologice, geografice, juridice, psihologice, semantic  etc.), metode ce unesc 
organic investiga ia empiric  i elaborarea teoretico-metodologic , metode numite i 
moduri de abordare2. Al i autori consider , pe bun  dreptate, c  în politologie s-au 
afirmat metode cum ar fi: institu ionalismul, psihologismul, func ionalismul, 
formalismul, analiza lingvistic  (sau semantic ), teoria jocurilor .a.3. Cercet torii 
români mai socot c , în leg tur  cu metodele de cercetare în tiin ele politice, pot fi 
eviden iate urm toarele ase metode ale tiin ei politice4: pozitivismul i obsesia 

                                                            
1 Efremov V. Politologie. tiin  i disciplin  de studiu (Materiale metodologice instructiv-
educative). Chi in u, 2010. 136 p. [on-line] http://www.perspectiva.md/ro/files/ 
biblioteca/efremovpolitologie.pdf (vizitat 21.08.2015). 
2 Abord rile politologice i extrapolitologice. [on-line] http://biblioteca-digitala-online. 
blogspot.com/2012/12/abordarile-politologice-si.html (vizitat 07.03.2015); Varzari P. 
Sociologie politic …, p. 14. 
3 Abord rile politologice i extrapolitologice…  
4 Mândru B. tiin a politic , politicul i politica. [on-line] http://bogdanmandru. 
wordpress.com/stiinte-politice-politicul-si-politica/ (vizitat 14.05.2014).  
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metodei, empirismul i obsesia datelor, metoda sistemic , metoda func ionalist , 
metoda comparativ , metoda ideal-tipurilor a lui M. Weber1 etc. 

Care sunt limitele cercet rii tiin ifice? Este vorba de o limitare implicit  a 
cercet rii tiin ifice, oricare ar fi domeniul de analiz . Riscul subiectivit ii este 
implicit oric rei cercet ri, pentru c  ine de dimensiuni necontrolabile ale 
determin rilor cultural-educa ionale ale fiec rui cercet tor. Astfel de riscuri pot fi 
reduse, pe cât posibil, prin construc ii care s  tind  înspre acea „neutralitate axiologic ” 
weberian .  

Speciali tii în domeniul tiin elor politice folosesc în cercet rilor lor i anumite 
principii metodologice: sistemic, al unit ii dintre teorie i practic , al 
determinismului, precum i alte principii metodologice de abordare a politicului ca 
fenomen i a politicii ca proces (istorismului / evolutiv sau diacronic, dialectic, 
interdisciplinarismului, complementarit ii, umanismului, coresponden ei, continuit ii 
i discontinuit ii, compatibilit ii, obiectivit ii, empirismului descriptiv, tiin ifico-

analitic etc.2. 
 

3. Etapele i caracteristicile de baz  ale Istoriei politice a Republicii Moldova  
În geneza i dezvoltarea statului Republica Moldova i a altor componente 

structurale ale sistemului politic pot fi identificate câteva etape relevante, acestea având 
la baz  urm toarele criterii: perspectiva alternan ei democratice la guvernare (în baza 
alegerilor democratice), func ionalitatea coali iilor de guvernare (în istoria politic  

                                                            
1 Dumitrescu D. Semnifica ia i caracteristicile tipului ideal  fundament al metodologiei 
weberiene. În: Revista Român  de Sociologie, 2000, nr. 5-6, p. 397-413. [on-line] 
http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2000/DUMITRU%20%20DUMITRESCU% 
20%20%20art1.pdf (vizitat 13.05.2013). 
2 Principii metodologice ale cercet rii tiin ifice. [on-line] https://ro.scribd.com/document/ 
39683045/Principii-metodologice-ale-cercet%C4%83rii%C5%9Ftiin%C5%A3ifice (vizitat 
13.12.2013).  
 Subiectul privind evolu ia statului Republica Moldova este elaborat i actualizat în baza 

studiilor publicate de c tre autorul Notelor de curs. A se vedea: Varzari P. Elita politic  i 
birocra ia în contextul realiz rii reformelor democratice (cazul Republicii Moldova). 
Monografie. Chi in u: Pontos, 2013, p. 124-157. [on-line] https://www.scribd.com/ 
document/340186485/P-Varzari-Elita-politica-si-birocratia-in-contextul-reformelor-
democratice (vizitat 03.03.2017); Varzari P. Elitele politice. În: Republica Moldova pe calea 
moderniz rii: Studiu enciclopedic / Consiliul coord.: V. Moraru [et al.]. Chi in u: Biblioteca 

tiin ific  Central  „Andrei Lupan”, 2015 (F.E.-P. „Tipografia Central ”), p. 148-172. [on-line] 
http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/republica_moldova_pe_calea_modenizarii.pdf 
(vizitat 09.05.2017); Varzari P. Evolu ia statului Republica Moldova prin prisma vectorului 
integra ionist european. În: Revista de Studii Interdisciplinare „C. Stere” (psihologie, 
sociologie, studii juridice, economie, religie, tiin e politice, rela ii interna ionale), Ia i, 
România, 2017, an. 4, nr. 1-2 (13-14), p. 37-56; Varzari P. Considerente privind evolu ia 
statului Republica Moldova. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 2018, nr. 1 
(LXXX), p. 150-167. [on-line] http://uspee.md/cercetare/repartizarea-cercetarii/reviste-uspee/ 
(vizitat 13.05.2018).  
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recent  a Republicii Moldova s-au constituit 10 alian e de guvernare în baza ra iunii 
politice i a consensului substan ial procedural). Aceste perioade se reg sesc în 
ciclurile electorale, în formula sau schema politic  / paradigma de guvernare i în 
orientarea elitelor puterii asupra vectorului dezvolt rii strategice a rii noastre, c ci 
cursul dezvolt rii ei se afl  sub impactul activit ii elitei politice guvernante. În 
literatura tiin ific  autohton  pot fi întâlnite i alte opinii privind periodizarea 
procesului constituirii, evolu iei i consolid rii întregului sistem politic, inclusiv a 
statului ca institu ie principal  a sistemului politic, a elitei politice, a societ ii civile, a 
sistemului pluripartidist, precum i a vectorului integra ionist european, asupra c rora 
vom reveni ulterior1.  

În baza criteiilor enun ate mai sus, vom caracteriza succint patru etape 
semnificative în geneza i evolu ia statului Republica Moldova2.  
 Prima etap  cuprinde anii 1990–1994, numit  etapa „romanticilor” sau 
perioada speran elor, când schimbarea social-politic  s-a soldat cu ob inerea 
independen ei rii i afirmarea simbolurilor ei noi. Etapa primar  a procesului 
nominalizat începe de facto de la primele alegeri parlamentare libere din 25 februarie 
1990 (în baz  de competi ie politic  i pluralism politic) pentru Sovietul Suprem al 
RSS Moldovene ti, îns  de jure – de la proclamarea independen ei statului Republica 
Moldova din 27 august 1991, i ia sfâr it odat  cu primele alegeri parlamentare 
democratice i libere (în baza sistemului pluripartidist) din 27 februarie 1994 i cu 
adoptarea Constitu iei rii din 29 iulie 1994. Perioada, numit  i etapa 
institu ionaliz rii statului Republica Moldova, se caracterizeaz  prin formarea i 
consolidarea bazelor statalit ii, adoptându-se un ir de acte i norme legislative de 
mare anvergur . Are loc divizarea puterilor în stat, formarea i func ionarea 
Parlamentului rii în calitate de institu ie real-lucrativ , profesionist  versus institu iei 
sovietice decorative, formal supreme. În acela i timp, se formeaz  i func ioneaz  alte 
institu ii indispensabile ale statului, precum ar fi armata na ional , serviciul diplomatic, 
vama, cet enia, valuta na ional , pluripartidismul etc. De asemenea, autorit ile 
publice ale statului au reu it s  pun  în aplicare anumite reforme democratice i s  
stabileasc  rela ii interna ionale caracteristice unui stat suveran i independent. 
 

Pe lâng  toate acestea, apari ia statului Republica Moldova se datoreaz  evolu iei 
situa iei interna ionale de la sfâr itul sec. XX, dezmembr rii Uniunii Sovietice i, în 

                                                            
1 Despre unele date relevante din istoria politic  recent  a Republicii Moldova vezi: Dragnev 
D., Manolache C., I.V. Xenofontov. Republica Moldova – 25 ani. Repere istorice. Istoria 
tiin ei. Chi in u: Biblioteca tiin ific  Central , 2016 (F.E.-P. „Tipografia Central ”). 160 p. 

[on-line] http://moldova25.md/wp-content/uploads/2016/09/Moldova25.pdf (vizitat 
13.09.2016). 
2 O alt  etapizare în evolu ia statului Republica Moldova este propus  de c tre Dorin Cimpoe u. 
A se vedea: Cimpoe u D. Evolu ia i tr s turile regimului politic post-totalitar din Republica 
Moldova (1990–2012). [on-line] http://www.limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1682 
(vizitat 13.12.2012). 
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leg tur  cu aceasta, pr bu irii sistemului interna ional bipolar. Republica Moldova 
ap rea la intersec ia intereselor geopolitice ale marilor puteri în aceast  zon  – SUA, 
UE i Rusia. Care erau interesele marilor puteri în zon ? Ele doar nu puteau s  nu se 
reflecte asupra procesului de constituire ale noii ordini mondiale i a constituirii i 
dezvolt rii noilor state independente din spa iul postsovietic; mai mult chiar, ele în 
mare m sur  determinau acest proces1. 
În acela i timp, „adev rurile istorice” promovate de diferite grup ri politice din 
câmpul politic autohton erau antagoniste i, excelând pe anumite mituri politice, au 
provocat tensiuni sociale i mi c ri separatiste în sudul i estul rii. Astfel, pe scena 
politic  a Republicii Moldova func ioneaz  elita politic  central  i elitele regionale 
din G g uzia i din raioanele de Est ale rii (Transnistria). Conflictul din raioanele de 
Est ale rii i ast zi r mâne conservat, înghe at din motive bine cunoscute.  
Altfel spus, în urma anumitor procese de ordin politic, economic, social i cultural, în 
Republica Moldova, înc  la etapa de afirmare a independen ei rii, s-au creat dou  
mi c ri separatiste (na ional  i politic ), formându-se astfel dou  unit i 
anticonstitu ionale la sudul (G g uzia) i în raioanele de Est ale rii (Transnistria). 
Desigur, problema separatismului, fenomenul iredentismului (lupta între adep ii 
diferitelor c i de dezvoltare a unei ri, în cazul nostru, între „independi ti”, adep ii 
consolid rii statalit ii, unioni tii de dreapta i cei de stânga, este cunoscut  în 
literatura de specialitate prin termenul de irendetism, denumind orice mi care politic  
ce urm re te anexarea unor teritorii sub lozinci na ional- oviniste), criza identitar  
(considerate na ionalisme regionale) i alte probleme r mân deocamdat  obstacole 
majore în calea consolid rii statului Republica Moldova pe plan intern i extern.  
Îns  cea mai mare piedic  în afirmarea i consolidarea statului este lipsa consensului 
na ional, a viziunii acceptate de majoritatea cet enilor rii asupra viitorului 
Republicii Moldova. Practica social-politic  a rii noastre a demonstrat c  afirmarea i 
dezvoltarea statului este un proces complicat i de durat , iar formarea i dezvoltarea 
noilor institu ii sociale de factur  democratic  a devenit un proces destul de dificil i 
contradictoriu, plin de riscuri, vulnerabilit i i amenin ri (coerci ia extern , prezen a 
militar  str in , crima organizat , traficul de arme i muni ii, migra ia for ei de munc , 
clivajele sociale, economice i politice, precum i alte amenin ri de ordin politici, 
economic, energetic, ecologic, social).  
 

 Etapa a doua, anii 1994–2000, poate fi numit  perioada stabiliz rii 
sistemului politic na ional, având drept puncte de referin  alegerile parlamentare din  
27 februarie 1994 (considerate primele alegeri democratice în baza sistemului pluripartidist) 
i anticipatele din 22 martie 1998, precum i adoptarea Constitu iei Republicii Moldova 

din 29 iulie 1994 i reforma constitu ional  din 5 iulie 2000. Cu alte cuvinte, de facto 
este perioada de dup  adoptarea Constitu iei rii i se finalizeaz  cu modificarea 

                                                            
1 Ciobu Em. Apari ia i dezvoltarea statului Republica Moldova: probleme i perspective ale 
identit ii. [on-line] http://rmdiri.md/?p=845 (vizitat 13.08.2011).  
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regimului politic din 20001, din republic  semipreziden ial  / semiparlamentar  în 
republic  parlamentar . Dup  revizuirea semnificativ  a Constitu iei, accentele au fost 
deplasate spre l rgirea prerogativelor Parlamentului i Guvernului. Cu toate acestea, 
împuternicirile pre edintelui au r mas esen iale, fiind schimbat  cardinal doar 
modalitatea direct  de alegere a efului statului de c tre cet eni cu una de alegere 
indirect  de c tre Parlament. La fel, vom aminti i despre Hot rârea Cur ii 
Constitu ionale a Republicii Moldova din 4 martie 2016, care a declarat c  modific rile 
operate în anul 2000 la art. 78 („Alegerea Pre edintelui”) i art. 89 („Demiterea”) din 
Constitu ie, i anume faptul c  pre edintele s  nu mai fie ales de c tre popor, ci de 
Parlament, sunt neconstitu ionale2. Pân  acum, Legislativul a ales de trei ori 
pre edintele rii (2001, 2005 i 2012), iar poporul / electoratul – la fel, de trei  ori 
(1991, 1996 i 2016).  
 De asemenea, în perioada dintre 1992–2019, dup  adoptarea Legii nr. 1040 din 
26 mai 1992 cu privire la referendum i a Codului Electoral din 1997, pe teritoriul rii 
s-au desf urat patru referendumuri republicane (na ionale) ca instrument democratic3: 
1) controversatul „Sondaj sociologic La Sfat cu Poporul”4, care a avut loc pe data de  
6 martie 1994 i ini iat de Pre edintele M. Snegur5, fiind calificat de mai mul i 
politologi, comentatori i anali ti politici drept referendum; 2) referendumul republican 
consultativ, care s-a desf urat la 23 mai 1999, a fost ini iat prin Decretul preziden ial 
nr. 930 din 22 martie 1999 i viza schimbarea sistemului de guvernare în Republica 
Moldova6; 3) referendumul republican constitu ional din 5 septembrie 2010, ini iat de 
trei partide numite pro-europene (Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul 
Liberal i Partidul Democrat din Moldova)7 i 4) referendumul republican consultativ 

                                                            
1 Lege nr. 1115 din 05.07.2000 cu privire la modificarea i completarea Constitu iei Republicii 
Moldova. [on-line] http://lex.justice.md/documentrom.php?id=77DAC2CD:869480F5 (vizitat 
28.07.2000). 
2 Curtea Constitu ional  a restabilit dreptul cet enilor de a- i alege Pre edintele. [on-line] 
http://www.constcourt.md/print.php?l=ro&idc=7&id=759 (vizitat 04.03.2016).  
3 Manole D. Avantajele i dezavantajele referendumului ca instrument democratic. [on-line] 
http://dinumanole. com/ro/totul-despre-politica/avantajele-si-dezavantajele-referendumului-ca-
instrument-democratic/ (vizitat 20.10.2016). 
4 Un referendum contestat – „La sfat cu poporul”. [on-line] http://www.timpul.md/articol/un-
referendum-contestat---la-sfat-cu-poporul-32060.html (vizitat 06.03.2012); Tudoran D. Sincer? 
Sunt s tul de buni români. [on-line] https://www.banatulazi.ro/sincer-sunt-satul-de-buni-
romani/ (vizitat 11.03.2017). 
5 Hot râre nr. 1672 din 27.01.1994 privind efectuarea sondajului sociologic „La sfat cu 
poporul”. [on-line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id 
=308332 (vizitat 13.12.2013).  
6 Hot rârea Cur ii Constitu ionale nr. 32 din 15.06.1999 cu privire la confirmarea rezultatelor 
referendumului republican consultativ din 23 mai 1999. [on-line] http://lex.justice.md/ 
viewdoc.php?action=view&view=doc&id=285993&lang=1 (vizitat 01.05.2017).  
7 Referendumul ca form  suprem  a democra iei directe. Chi in u, 2016. 177 p. [on-line] 
http://iimdd.md/wp-content/uploads/2017/01/Referendumul-ca-form%C4%83-suprem% 
C4%83-a-democra%C8%9Biei-directe.pdf (vizitat 31.05.2016); Bo an I. Referendumul 
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din 24 februarie 2019, ini iat de PDM, care a avut loc în aceea i zi cu alegerile 
parlamentare ordinare. Cet enii s-au expus asupra altor dou  chestiuni – dac  i-ar 
dori ca num rul ale ilor s  fie redus de la 101 la 61 i dac  trebuie s  existe un 
mecanism de revocare a deputa ilor din func ie. Unul dintre autorii proiectului cu 
privire la referendumul consultativ, democratul Sergiu Sârbu, a declarat c  revocarea 
deputa ilor, supus  referendumului consultativ din 24 februarie 2019, dac  va fi 
aprobat , va putea fi aplicat  doar pentru deputa ii ale i pe circumscrip iile 
uninominale. Orice revocare se face tot prin referendum, iar procedurile de desf urare 
a plebiscitului sunt stabilite în legisla ie1. De altfel, Comisia Electoral  Central  (CEC) 
a modificat mai multe instruc iuni i regulamente pentru organizarea alegerilor i 
referendumurilor2. Totodat , Curtea Constitu ional  a decis la 2 octombrie 2018 c  
cet enii Republicii Moldova au dreptul s  ini ieze referendumuri legislative, iar 
Parlamentul are împuternicirea s  monitorizeze i s  asigure buna desf urare a acestor 
scrutine3.  
 

Consolidarea statului Republica Moldova în perioada de referin  s-a manifestat prin 
aprofundarea i realizarea principiilor democratice, func ionarea institu iilor statale, 
formarea cadrului legislativ i normativ al rii în conformitate cu voin a politic  a 
elitei guvernante. În concordan  cu Constitu ia rii, au fost create Curtea 
Constitu ional  i alte institu ii judiciare, au fost adoptate Concep ia politicii externe i 
Concep ia securit ii na ionale, a fost efectuat  prima reforma administrativ-
teritorial   (1998) i alte reforme de natur  democrtic . Astfel, partidele politice 
reprezentate în Legislativul Republicii Moldova dup  alegerile parlamentare din  
27 februarie 1994 i cele din 22 martie 1998 au purces la transformarea masiv  a 
propriet ii publice în proprietate privat , continuând realizarea celor trei Programe de 
stat ale privatiz rii patrimoniului na ional (din 1993–1994, din 1995–1996 i din 
1997–1998), privatizarea „încununându-se”, precum se tie, cu distrugerea sectorului 
real al economiei na ionale, unde era angajat  cea mai mare parte a popula iei, fapt ce a 
afectat securitatea economic  a rii, securitatea ei demografic  i bun starea 
majorit ii popula iei. În acela i timp, continu  dezvoltarea sistemului de partide care a 

                                                                                                                                                              
imposibil. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/referendum-
imposibil/ (vizitat 31.03.2016). 
1 Declara ie: Revocarea va putea fi aplicat  doar pentru deputa ii ale i pe circumscrip iile 
uninominale. [on-line] https://www.realitatea.md/declaratie--revocarea-va-putea-fi-aplicata-
doar-pentru-deputatii-alesi-pe-circumscriptiile-uninominale_89452.html (vizitat 12.01.2019).  
2 CEC a modificat mai multe instruc iuni i regulamente pentru organizarea alegerilor i 
referendumurilor. [on-line] https://www.realitatea.md/cec-a-modificat-mai-multe-instructiuni-
si-regulamente-pentru-organizarea-alegerilor-si-referendumurilor--video-_84239.html (vizitat 
25.09.2018). 
3 Curtea Constitu ional  a hot rât: cet enii Republicii Moldova au dreptul s  ini ieze 
referendumuri legislative, în condi iile legii. [on-line] http://www.constcourt.md/libview.php 
?l=ro&idc=7&id=1293&t=/Media/Noutati/Curtea-Constitutionala-a-hotarat-cetatenii-
Republicii-Moldova-au-dreptul-sa-initieze-referendumuri-legislative-in-conditiile-legii/ (vizitat 
02.10.2018). 
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fost influen at  de sistemul electoral propor ional, utilizat în mod constant în toate 
ciclurile electorale, începând cu 1994, reformarea legisla iei na ionale, stabilizarea 
institu iilor politice ale statului i a vie ii social-politice ob inute în perioada 
precedent . 
 
A treia etap , anii 2001 – prima jum tate a anului 2009, numit  etapa 

„pseudodemocratic ” (dominat  de democra ia imitativ , formal  sau de vitrin ), s-a 
manifestat prin unele încerc ri de reformare a structurii puterii de stat, dar i a întregului sistem 
politic, etap  care demareaz  dup  modific rile Constitu iei rii (5 iulie 2000) i dup  alegerile 
parlamentare anticipate (25 februarie 2001), fiind vorba despre rea ezarea rela iilor i normelor 
nu numai din cadrul fiec rei ramuri ale puterii de stat, dar i între aceste ramuri. Dat fiind 
reorientarea vectorului dezvolt rii Republicii Moldova de la modelul etatist, estic, CSI-st, la cel 
liberal, european, aceast  perioad  mai este numit  de unii etapa „consensului na ional”, 
extinzând neîntemeiat limitele ei de manifestare pentru anii 2005–2009. De fapt, 
„parteneriatul politic” încheiat între noii guvernan i (Partidul Comuni tilor din Republica 
Moldova, partidul de guvern mânt, pe de o parte, i Partidul Popular Cre tin Democrat, PDM i 
Partidul Social Liberal, opozi ia parlamentar , pe de alt  parte) este, practic, consumat spre 
sfâr itul anului 2007, dup  alegerile locale generale din iunie 2007, când PCRM pierde 
scrutinul electoral i se declar  ie it din cadrul „parteneriatului politic”. 

  
A a-zisul „consens na ional” a fost atins, propriu-zis, prin adoptarea unanim  de c tre 
deputa i a Declara iei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la parteneriatul 
politic pentru realizarea obiectivelor integr rii europene din 24 martie 20051, care 
stipula consensul tuturor frac iunilor parlamentare în ceea ce prive te promovarea 
treptat  i ireversibil  a cursului strategic de integrare european  a rii noastre. Acest 
parteneriat a fost respectat în cadrul unui alt vot de semnifica ie – adoptarea la 22 iulie 
2005 a Legii cu privire la prevederile de baz  ale statutului juridic special al 
localit ilor din stânga Nistrului (Transnistria), având drept scop stabilirea unor 
prevederi-cadru privind statutul juridic special al localit ilor din stânga Nistrului i 
trasând astfel principiile i modalit ile de solu ionare a conflictului transnistrean. Mai 
mult, fenomenul politic din 4 aprilie 2005 (realegerea lui V. Voronin în func ia de ef 
al statului i stabilirea unui parteneriat politic pentru interesele rii) a fost un test 
major pentru întreaga clas  politic , chiar dac  efectele lui sunt tratate neunivoc de 
comentatorii i anali tii politici autohtoni. Dup  alegerile parlamentare ordinare din  
5 aprilie 2009, dup  cazul din 7 aprilie 2009 (numit i „Revolu ia Twitter”) i 
contestarea rezultatelor scrutinului de c tre opozi ia politic  i societatea civil , fostul 
partid de guvern mânt, PCRM, nu accepta unul din principiile statului de drept, care î i 
exercit  puterea în conformitate cu legea, – principiul alternan ei la guvernare.  
Un lucru este cert: demontarea vechii puteri de stat i instalarea noilor elemente ale 
verticalei puterii la începutul anului 2001 de c tre guvernarea comunist  a condus la 

                                                            
1 Declara ia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la parteneriatul politic pentru 
realizarea obiectivelor integr rii europene. [on-line] http://old.parlament.md/news/25.03.2005/ 
(vizitat 24.03.2013). 
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transform ri radicale în toate institu iile puterii de stat, la func ionalitatea noilor elite 
ale puterii politice i promovarea noii politici de stat. 
 

 Ultima etapa, a patra, jum tatea a doua a anului 2009 – prezent, poate fi 
numit  etapa pragmatic , perioada „reali tilor”, dar i a „ideali tilor”. Este perioada 
„reali tilor”, deoarece toate guvern rile democratice, numite i pro-europene, începând 
cu Alian a pentru Integrare European   (AIE) i pân  la majoritatea parlamentar  
aleas  dup  alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 au încercat, mai mult sau 
mai pu in reu it, s  aduc  la normalitate func ionalitatea institu iilor de stat, s  
consolideze institu iile puterii de stat, s  aprofundeze reformele democratice prin 
modernizarea complex  (politic  i economico-social ) a societ ii trasate în 
programele de guvernare. Este perioada „ideali tilor”, pentru c  a e uat a a-zisa istorie 
de succes a Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic (PEs) al UE, a a cum 
i-a dorit UE s  fac  din Republica Moldova, iar, în final, insuccesele guvernan ilor au 

afectat grav calitatea vie ii oamenilor i securitatea na ional  în toat  complexitatea ei. 
Aprobarea i aplicarea unor reforme destul de consistente dup  form  i 

con inut de c tre „pragmaticii” din a doua jum tate a anului 2009, care constituia 
chintesen a formulei politice func ionale pentru întreaga clas  politic  i societate, a 
condus la apari ia noii paradigme asupra guvern rii democratice a societ ii. Aceast  
paradigm  prevede transformarea „povestii de succes” într-o realitate cât de cât vizibil  
pentru popula ia rii. 

 
Confruntându-se cu un ir de probleme i dificult i de ordin obiectiv i subiectiv i 
fiind sus inute de oficialit ile europene, guvern rile democratice care s-au perindat 
dup  anul 2009 (6 coali ii de guvernare) au încercat s  fac  fa  problemelor mo tenite 
de la guvernarea comunist  (aprofundarea reformelor democratice, abordarea 
conflictului transnistrean i procesul integr rii europene), dar i problemelor noi 
ap rute în perioada guvern rii postcomuniste. Republica Moldova, fiind m cinat  de 
probleme nou-ap rute (atacuri raider, acte de corup ie, delapid ri de fonduri, crime 
t inuite, contraband  de tot soiul i multe alte), se împotmole te în promovarea 
moderniz rii rii prin aplicarea reformelor democratice conform angajamentelor 
asumate fa  de UE: reforma justi iei, reforma poli iei, reforma administra iei publice 
.a. Este i firesc, aceste probleme, generate chiar de în i i guvernan i care ar trebui s  

le rezolve, nu pot contribui la o solu ionare rapid  a marilor a tept ri sociale.  
Urm toarea constatare ine de anumite discordan e în activitatea statului Republica 
Moldova i a actorilor de pe arena politic  a rii i, mai întâi de toate, a elitei politice 
ca actor principal în sistemul noilor rela ii de putere care s-a instaurat dup  colapsul 
URSS. Discordan ele în activitatea institu iilor puterii de stat apar ca „paradoxul 
statului”, iar cele legate de activitatea elitelor politice sunt numite „paradoxul 
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elitelor”1, paradoxuri, de altfel, rela ionale între ele. Pe de o parte, paradoxul statului 
const  în aceea c  în condi iile tranzi iei s-a produs colapsul statului, tocmai în 
condi iile când era mai mare nevoie de el, deoarece imperfec iunea noilor institu ii 
politice, mult mai democratice în inten ia i obiectivele lor, n-a reu it s  asigure rolul 
statului în efectuarea profund  a transform rilor sociale. Sl biciunea ini ial  a 
institu iilor politice a afectat exercitarea func iilor democratice ale statului, care, de 
multe ori, a ac ionat mai degrab  în favoarea unor interese particulare decât în interesul 
popula iei. Pe de alt  parte, paradoxul elitelor const  în faptul c  exist  o necesitate 
stringent  a unei noi elite care s  fie în stare s  asigure schimbarea social , s  
materializeze obiectivele tranzi iei ca s  putem edifica o societate democratic  
prosper .  
În pofida tuturor „dificult ilor aporetice” (probleme greu de rezolvat)2, Comisia 
European  a UE i-a dat Republicii Moldova înc  un credit de încredere, în sensul 
sus inerii rii noastre spre spa iul comunitar, semnând la 27 iunie 2014 la Bruxelles, 
Belgia, Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea European . Acordul 
reflect  importan a strategic  a rela iilor UE-Moldova, oferind asociere politic  i 
integrare economic . Acesta (denumirea complet  – „Acordul de Asociere între 
Republica Moldova, pe de o parte, i Uniunea European  i Comunitatea European  a 
Energiei Atomice i statele membre ale acestora, pe de alt  parte”) stabile te un nou 
cadru juridic pentru avansarea rela iilor dintre p r i spre o treapt  calitativ superioar , 
cea a asocierii politice i integr rii economice cu UE. Astfel, Acordul de Asociere (AA) 
se fundamenteaz  pe o abordare inovativ  i ambi ioas , incluzând crearea unei Zone 
de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinz tor – DCFTA.  
 
O alt  etapizare a evolu iei politice a Republicii Moldova, dar i ca abordare, 

este propus  de unii comentatori i anali ti politici. De pild , Simion Ciochin  propune 
urm toarea etapizare: 1) romantism, unionism i iluzii (1991–2001); 2) revenirea la 
comunism i revolu ii (2001–2009) i 3) revolu ia Twitter, istoria de succes a UE, 
oligarhii i jaful secolului (2009 – prezent)3. Mihai Cernencu i Igor Bo an, la rândul 
lor, sugereaz  o alt  periodizare: 1) etapa romantic  (1988–1994); 2) etapa pragmatic  
(1994–2000); 3) etapa pseudorestaura iei (2001–2005); 4) etapa consensului na ional 
(2005–2007) i 5) etapa polariz rii spectrului politic (2007–2009)4. 

                                                            
1 Capcelea V. Tranzi ia moldoveneasc : fazele, elementele structurale, dimensiunile, 
paradoxurile, e ecurile i avatarurile. Chi in u: Ed. Arc, 2012. 190 p. [on-line] 
http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/tranzitie _mold.pdf (vizitat 13.12.2013).  
2 Varzari P. Elita politic  i birocra ia în contextul realiz rii reformelor democratice…, p. 191-
192.  
3 Ciochin  S. Republica Moldova – un sfert de veac de singur tate. [on-line] 
http://www.dw.com/ro/republica-moldova-un-sfert-de-veac-de-singur%C4%83tate/a-19502715 
(vizitat 26.08.2016). 
4 Cernencu M., Bo an I. Evolu ia pliripartitismului pe teritoriul Republicii Moldpva. Chi in u: 
Ed. Arc, 2009. 164 p. [on-line] http://www.e-democracy.md/files/evolutia-pluripartitismului-
2009.pdf (vizitat 13.03.2013).  
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COMPARTIMENTUL I. 
INSTITU IONALIZAREA STATULUI REPUBLICA MOLDOVA – 

REPERE POLITICO-JURIDICE FUNDAMENTALE 
 

TEMA II. REPUBLICA MOLDOVA: DE LA MONOPARTIDISMUL 
COMUNIST LA PLURALISMUL POLITIC 

 
1. Evolu ia sociopolitic  a RSS Moldovene ti în anii 1940–1991 

Istoria politic  a Moldovei Sovietice (1940–1991) poate fi divizat  
conven ional în patru perioade: 

1) Anexarea Basarabiei la URSS (28 iunie 1940 i 24 august 1944) prin 
formarea RSS Moldovene ti ca republic  sovietic  unional  i declan area terorii 
împotriva propriului popor prin metode politico-ideologice, economice, militare, 
sociale i cultural-spirituale, inclusiv prin îndoctrinarea i ideologizarea popula iei. 
Este vorba despre perioada 1940 (anexarea for at  a Basarabiei de c tre URSS) – 1956 
(demascarea cultului personalit i lui I.V. Stalin de c tre N.S. Hru ciov în „Discursul 
Secret” / „Raportul Hru ciov” la Congresul XX al PCUS din 25 februarie 1956, care a 
criticat vehement ac iunile regimului lui Iosif Stalin, fiind un moment important în 
politica de dezghe  promovat  de Nikita Hru ciov, îns  discursul / textul tip rit apare 
pentru public tocmai în anul 1989).  

 
Anexarea Basarabiei de c tre URSS a produs profunde schimb ri de ordin politic, 
economic, social, institu ional, na ional i cultural. Odat  cu for ele Armatei Ro ii, sub 
protec ia lor, au sosit i s-au instalat structurile Partidului Comunist (bol evic) i ale 
statului sovietic, fiind declan at  teroarea în inut, prin intermediul c reia s-a înf ptuit 
confiscarea i na ionalizarea propriet ii private, crearea unit ilor de produc ie de tip 
sovietic – kolhozuri i sovhozuri (colectivizarea for at  a ranilor pus  în aplicare între 
1949 i 1950), lichidarea „claselor exploatatoare” (a „culacilor” i „mo ierilor”), a 
intelectualit ii na ionale, ofensiva asupra con tiin ei na ionale etc.  
În propaganda i istoriografia sovietic , data de 2 august 1940 (constituirea celei de-a 
15-a republici unionale – RSS Moldoveneasc ) era considerat  una dintre cele mai 
importante s rb tori, pe lâng  12 octombrie 1924, Ziua cre rii RASS Moldovene ti, 
pe care trebuiau s  le marcheze cu mare fast moldovenii ascult tori de „fratele mai 
mare”. Semnifica ia zilei de 2 august 1940 pentru „etno-moldoveni ti” i/sau 
„statali ti” este de zi fondatoare a actualei Republici Moldova. Pentru tab ra pro-
unionist , ea înseamn  un eveniment tragic în continuarea raptului din 28 iunie 1940 
(primul rapt a fost cel din 16/28 mai 1812)1. 

                                                            
1 Ca u I. 2 august 1940 – crearea RSS Moldovene ti. [on-line] http://www.europalibera.org/ 
a/2116361.html (vizitat 02.08.2010); Constituirea i evolu ia politic  a R.S.S.M. în anii 1940–
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Nu vom trece cu vederea i celelalte probleme din trecutul sovietic al societ ii din 
Moldova Sovietic , cum ar fi: represiile în masa (1940, 1944-1953), deport rile (1941, 
1949, 1951), foametea organizat  (1946–1947). Unele surse dau un minim de 115 mii 
de oameni care au murit de foame i boli între decembrie 1946 i august 1947, al ii 
vorbesc de 216 mii. La ace tia se mai adaug  al i 350 mii care au fost afecta i de 
malnutri ie, dar au supravie uit1. 
 
2) „Dezghe ul” hru ciovist sau deceniul ie irii din stalinism, 1956–1964 

(demascarea cultului personalit ii în februarie 1956 la Congresul PCUS, fiind, de fapt, 
o încercare iluzorie de „revenire la normele leniniste”, îns  la 15 octombrie 1964 N.S. 
Hru ciov a fost înl turat de la putere de colegii s i de partid i „înlocuit” cu Leonid 
Brejnev ca secretar general al PCUS i cu Alexei Kosâghin ca premier). Începând cu 
regimul lui Hru ciov, succesorul lui Stalin, supravie uitorii din Gulag (termenul îi 
apar ie scriitorului rus Al. Soljeni ân) i din lag rele de deporta i au primit permisiunea 
s  se întoarc  i în  RSSM. Îmbun t irea rela iilor politice a încheiat i perioada de 
putere absolut  a NKVD-ului, iar economia planificat  centralizat a dus la dezvoltare în 
unele domenii, precum educa ia, tiin a i tehnologiile, s n tatea, industria (cu excep ia 
domeniilor care au fost considerate sensibile politic, cum ar fi genetica sau istoria i 
politologia). N. Hru ciov a r mas în istorie pentru destalinizarea URSS, pentru 
sus inerea primelor progrese ale programului spa ial sovietic i pentru mai multe 
reforme de un relativ liberalism în unele arii ale politicii interne (destalinizarea 
hru ciovist  pe linia de partid; reforma politic  – a fost lichidat  „troika” ca tribunal; 
teroarea politic  ca metod  cotidian  de guvernare a fost înlocuit  cu mijloace 
administrative de represiune; s-au construit case pentru muncitori la ora e – 
„hru ciovka” etc.), alte reforme îns  erau considerate „dezordonate” (cultivarea 
porumbului – Hru ciov a fost poreclit i „kukuruznik” / „porumbistul”, mic orarea 
loturilor particulare r ne ti, introducerea a a-numitei „postavk ” pentru stat achitat  
obligatoriu de c tre rani etc.).  

 
Pentru RSSM, „dezghe ul hrusciovist” a încurajat intelectualii, care a teptau i 
credeau în a a-numitul „moment al adev rului”, s  înainteze o serie de revendic ri 
menite s  faciliteze perpetuarea culturii i a valorilor na ionale. Cea mai arz toare 
problem  inea de demascarea „moldovenismului stalinist”, care devenise unul dintre 

                                                                                                                                                              
1991. [on-line] http://moldovenii.md/md/section/786/content/10083 (vizitat 25.04.2017); 
Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc  (RSSM) (1940–1991)… 
1 Turtureanu O. Societatea R.S.S. Moldovene ti de la acalmie la st ri de conflict (1953–1991) / 
Autoreferatul tezei de doctor în istorie. Chi in u: CNAA, 2012. [on-line] 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:t4wOEsBqp7MJ:www.cnaa.md/ 
files/theses/2012/21641/turtureanu_ovidiu_abstract.pdf+&cd=44&hl=ro&ct=clnk (vizitat 
22.04.2017); Seceta i foametea din 1946–1947 i deport rile. [on-line] http://moldovenii. 
md/md/news/view/section/11/id/28968 (vizitat 13.06.2018); Olaru-Cemârtan V. Deport rile din 
Basarabia (1940–1941, 1944–1956). [on-line] http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/ 
Academic/Doctorate_ianuarie_2010/OlaruI.Vioricacs.Olaru-Cemrtan.pdf (vizitat 10.06.2010). 
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principalii catalizatori ai amplific rii st rilor de conflict din societate. De aceea, un 
eveniment important a avut loc în octombrie 1955, când la Chi in u se desf oar  
Congresul Lingvi tilor Sovietici, la care se declar  c  nu exist  argumente suficiente 
pentru a sus ine c  limba „moldoveneasc ” ar fi diferit  de cea român . Se adopt , de 
asemenea, o rezolu ie sus inut  de peste 700 de academicieni, profesori i studen i, prin 
care se propunea deschiderea unei libr rii de carte româneasc  în capitala RSSM 
(libr ria „Drujba”). În anul urm tor, dup  Congresul Interna ional al Lingvi tilor 
(Floren a), la care italianul C. Tagliavini afirma c  unica diferen  dintre limba 
„moldoveneasc ” i român  era alfabetul rusesc, doi filologi sovietici din Moscova,  
R. Budagov i S. Bern tein, au înaintat Comitetului Central al PC al Moldovei o 
scrisoare în care argumentau c  limba vorbit  pe teritoriul RSSM era parte integrant  a 
limbii na ionale române ti, invocând i afirma ia lui Tagliavini, dar publicarea acesteia 
a fost strict interzis 1. 
 
3) „Era brejnevist ”, 1964–1985 (I.V. Andropov i K.U. Cernenko au mai 

fost secretari generali ai PCUS dup  L.I. Brejnev doar o scurt  perioad  de timp, 
respectiv, 1982–1983 i 1983–1985). Anii 1964–1985 mai sunt numi i i perioada 
stagn rii societ ii sovietice, fiind considera i dou  decenii de imobilism politic i de 
stagnare economico-social , în cursul c rora puterea politic , incapabil  s  
impulsioneze i s  mobilizeze societatea sovietic , a l sat s -i scape economia i 
societatea, astfel c , atunci când va veni timpul reformelor (perestroika gorbaciovist ), 
îi va fi imposibil s  le restabileasc  sau s  le readuc  sub control2. 

 
Tensiunile, nemul umirile i conflictele generate de profundele divergen e sociale în 
societatea sovietic , inclusiv în RSSM erau determinate nu numai de declan area 
terorii împotriva propriului popor (prin metodele descrise mai sus), dar i prin 
îndoctrinarea i ideologizarea popula iei. Aici este vorba de modul în care a fost 
promovat  „politica na ional ” a PCUS în societatea sovietic , inclusiv în Moldova3. 
Se promova intens tendin a de constituire a „poporului sovietic”, prin care se justifica 
rusificarea, ca proces „progresist”, necesar i inevitabil, care urma s  contribuie la 
integrarea tuturor popoarelor sovietice în acela i sistem de rela ii – „rela iile 
socialiste”, iar na iunea era considerat  „o categorie istoric  tranzitorie”, c ci ea a 
ap rut la o anumit  etap  de dezvoltare a societ ii, i c  în viitor, când se vor maturiza 
condi iile sociale, contopirea comunit ilor na ionale va deveni un proces istoric firesc. 
La fel, fenomenului de dezna ionalizare, în procesul de asimilare a etniilor neruse din 
URSS, îi pot fi destinse trei faze / nivele: 1) sovietizarea, adic  impunerea i 
acceptarea institu iilor sovietice, un sistem de integrare for at  în sistemul comunist;  

                                                            
1 Turtureanu O. Op. cit. 
2 Turtureanu O. Op. cit. 
3 Ca u I. „Politica na ional ” în Moldova Sovietic , 1944-1989 / Nationalities Policy in Soviet 
Moldavia 1944-1989. Chi in u, 2000. [on-line] https://www.academia.edu/377397/FULL_ 
TEXT_Politica_na%C5%A3ional%C4%83_%C3%AEn_Moldova_Sovietic%C4%83_1944-
1989_Nationalities_Policy_in_Soviet_Moldavia_1944-1989 (vizitat 23.02.2018).  
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2) impunerea limbii ruse ca limb  oficial  i 3) rusificarea, un proces complex, cu 
mult mai îndelungat, mai degrab  individual decât colectiv, prin care indivizii 
apar inând etniilor sunt transforma i, obiectiv i psihologic, în ru i, f r  ca aceasta s  
implice în mod necesar i pierderea identit ii na ionale. Aceast  înv tur  era 
propagat  for at prin subordonarea tuturor surselor informa ionale existente la acea 
etap  (înv mânt, radiou, literatur , televiziune, pres ), în scopul cre rii unei 
mentalit i tipic socialiste a „omului nou” – cet eanul sovietic.  
 
Nu întâmpl tor, lupta moldovenilor împotriva regimului sovietic totalitar s-a 

manifestat prin nesupunerea f i  fa  de autorit ile sovietice / comuniste locale i 
centrale, prin apari ia unor organiza ii patriotice în toate regiunile republicii. În 
perioada sovietic , în RSSM au activat unii disiden i, au existat literatura de sertar 
(„ ”), mi c ri patriotice, chiar i un partid politic (grupare politic ) 
clandestin. Spre exemplu, Frontul Na ional Patriotic din Basarabia i Nordul 
Bucovinei a fost fondat în anul 1969 de câ iva intelectuali din Chi in u, activând pân  
în 1971. El avea în total peste 100 de membri, care urm rea scopul de a crea Republica 
Democratic  Moldoveneasc , desprinderea ei din URSS i unirea cu România. Printre 
membrii partidului au fost  Alexandru Usatiuc-Bulg r, Valeriu Graur,  Alexandru 

oltoianu, Gheorghe Ghimpu, Nicolae Lupan, Tudor Basarabeanu, Nicolae 
Testemi anu, Valeriu Gagiu, Mihai Cimpoi, Mircea Druc, Anatol Corobceanu, Vasile 
Topal . În decembrie 1971, ca urmare a unei note informative de la Ion St nescu, 

Pre edintele Consiliului Securit ii de Stat a Republicii Socialist  România, trimise 
c tre Iuri Andropov, eful KGB-ului, Al. Usatiuc-Bulg r, V. Graur, Al. oltoianu i 
Gh. Ghimpu au fost re inu i i ancheta i timp de 6 luni în beciurile KGB-ului i apoi 
condamna i la închisoare1. 

Îns , în pofida imperfec iunii sale, politica economic  i social  sovietic  a 
înregistrat anumite rezultate în RSSM, atât în sectorul agroindustrial, cât i în sfera 
ocrotirii sociale. Aceste rezultate, paralel cu cele din domeniul înv mântului, tiin ei, 
culturii, au ajutat regimul comunist s - i creeze o „imagine grijulie” fa  de popor, iar 
prin aceasta s  se „legitimeze” în fa a societ ii, fapt care a asigurat starea de acalmie 
în societate. Multe elemente ale modernismului sovietic, de fapt, erau produse fire ti 
ale revolu iei tehnico- tiin ifice din secolul trecut. Îns , datorit  faptului c  societatea 
sovietic  era închis  i cet enii sovietici nu aveau posibilitatea s  cunoasc  realit ile 
social-economice din Occident, dar i sub influien a puternicii ma ini propagandistice 
sovietice, care promova întâietatea statului sovietic în toate domeniile vie ii sociale, 
oamenii sovietici vedeau în noile realiz ri adev rate „miracole”. 

                                                            
1 Frontul Na ional Patriotic din Basarabia. [on-line] https://romaniabreakingnews.ro 
/tag/frontului-national-patriotic-din-basarabia/ (vizitat 17.09.2014); Mi c ri unioniste din 
Republica Moldova. [on-line] http://adevarul.ro/moldova/actualitate/miscari-unioniste-
republica-moldova-1560288d2f5eaafab2ce891a4/index.html (vizitat 23.09.2015).  
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În acela i timp, stagnarea economico-social  din URSS a afectat i situa ia 
din RSSM. De i s-au înregistrat unele rezultate pozitive, dup  cum am men ionat, 
economia Moldovei era grav bolnav , suferea consecin ele condi iilor economice 
aberante create de sistemul totalitar, func ionând din ultimele sale puteri. Nivelul de 
dezvoltare a RSSM era mult sub media pe URSS. Aproximativ 48% dintre locuin ele 
din Moldova erau construite pe contul popula iei, media pe URSS fiind de 19%. Durata 
vie ii în republic  era cea mai sc zut  din URSS (cu excep ia Turkmenistanului) – 66 
de ani. 

4) „Perioada gorbaciovist ”, 1985–1991. Accederea în func ia de Secretar 
General al PCUS al lui Mihail Gorbaciov în martie 1985 i începutul procesului de 
„restructurare” (perestroik ) în URSS a însemnat de fapt, o încercare disperat  a 
regimului sovietic de a- i reface imaginea de campion al progresului i libert ii 
popoarelor. Imposibilitatea Uniunii Sovietice de a se adapta noilor condi ii economice 
ale revolu iei tehnico- tiin ifice i informa ionale, precum i multiplele probleme de 
ordin intern, care s-au acumulat pe parcursul perioadelor precedente de existen  a 
URSS-ului, a direc ionat-o spre o evolu ie fireasc  i final  – de dispari ie iremediabil  
din istorie. 
 

2. Perestroika gorbaciovist  (1985–1991) i criza sistemului totalitar  
în Moldova Sovietic  

Semnarea Declara iei de Independen  a Republicii Moldova la 27 august 
1991 nu a fost un eveniment întâmpl tor, fiind precedat  de mai multe evenimente, 
care au preg tit viitoarea elit  politic , economic  i intelectual  na ional . Un rol 
important, în acest sens, l-a avut perestroika / restructurarea gorbaciovist , declan at  
în 1985, fapt care a condus la o oarecare democratizare a societ i din fosta URSS. În 
acela i timp, restructurarea ini iat  de Mihail Gorbaciov avea drept scop doar 
perfec ionarea sistemului, admi ând cel mult modificarea lui cosmetic . În RSSM, 
„restructurarea” gorbaciovist  a tulburat râvnita acalmie din societate. Concomitent cu 
începutul procesului de „democratizare” a societ ii sovietice, au ie it la iveal  toate 
„problemele trecutului”, iar odat  cu mi carea de rena tere na ional  (1988–1991)  
s-au reactivat i st rile de conflict, care au evoluat spre acutizare, astfel agravând la 
maximum situa ia social-politic  din republic . 

Republicile fostei URSS i-au accentuat, în a doua jum tate a anilor ’80 ai 
secolului trecut, ac iuni de delimitare de Moscova, tinzând la cucerirea independen ei 
necondi ionate. Ele au respins mai întâi tutela dictatorial  a centrului, acesta fiind pasul 
prim i necesar pentru respingerea comunismului. rile din URSS au intrat într-o 
etap  nou . Meritul perestroik i este atribuit, mai ales în Occident, dar i în Uniunea 
Sovietic , lui M. Gorbaciov (numit în Occident i „Gorby”, laureat al Premiului Nobel 
pentru Pace în 1990). Dac  I.V. Stalin este v zut, în general, ca un criv  care a 
glacializat lag rul / sistemul socialist, M. Gorbaciov este prezentat ca o prim var  a 
acestuia. El a fost ales Secretar General al PCUS pe 11 martie 1985. Fiind 
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conduc torul partidului i conduc torul de facto al rii, Gorbaciov a încercat s  
reformeze partidul osificat i economia aflat  în recesiune prin introducerea  
glasnostului  („transparen ei”),  perestroik i  („reconstruc iei”) i uskoreniei 
(„acceler rii dezvolt rii economice”), politici lansate oficial la cel de-al XXVII-lea 
Congres al PCUS din februarie 1986. 

Perestroika, însemnând restructurare / reconstruc ie, a fost elementul central 
al politicii adoptate de M. Gorbaciov în vederea reform rii economiei i societ ii 
sovietice. Astfel, inând cont de stadiul deplorabil al economiei Uniunii Sovietice, care 
era o economie centralizat , a vrut s  sporeasc  eficien a economiei i implicit a 
partidului. Obiectivul lui Gorbaciov era deci reformarea PCUS, înlocuind mai mul i 
oficiali ai partidului afla i în posturi-cheie, ceea ce i-a asigurat un plus de putere i 
autoritate în cadrul partidului. Totodat , a provocat resentimente în rândul elementelor 
mai conservatoare din cadrul PCUS, ceea ce a condus la puciul din august 1991. În 
cele din urm , perestroika nu i-a atins scopul, pentru c  M. Gorbaciov a încercat s  
corecteze problemele de la nivelul statului i societ ii pe care PCUS însu i le crease. 
Prins între conservatori i progresi ti, Gorbaciov a pierdut tot mai mult din sprijinul 
politic ini ial, astfel încât a devenit ultima victim  a perestroik i ini iate de el îns i. 

Prin urmare, dup  alegerera lui M. Gorbaciov în calitate de Secretar General al 
PCUS, la conducerea statului sovietic au venit oameni noi, cu idei reformatoare, care 
au în eles inevitabilitatea reformelor – Al. Iakovlev, Ed. evardnadze, B. El in,  
E. Gaidar, An. Sobceak .a. Ini ierea procesului de reforme în URSS a avut un larg 
ecou în toate republicile sovietice. De la bun început, reformele întreprinse de noul 
lider al comuni tilor din URSS nu reprezentau un impuls liberal, ci o încercare de a 
reforma sistemul în acela i cadru birocratic. Reformele ini iate de M. Gorbaciov sunt 
cunoscute sub numele de perestroika (restructurare). Discursul politic al noilor 
conduc tori a oscilat între dorin a de schimbare i teama ca reformele s  nu zdruncine 
din temelie sistemul existent.  

Perestroika gorbaciovist  au fost i în Moldova Sovietic  în plin  desf urare, 
cu rezultatul c  timp de mai mul i ani traiul majorit ii popula iei s-a înr ut it mereu, 
din cauza p str rii structurilor centralizate de tip totalitar, ponderea propriet ii de stat 
în economia na ional  fiind destul de impun toare. 

  
În România perestroika a început la Timi oara în decembrie 1989, pe fundalul 
nemul umirii generale a popula iei întregii ri privind nivelul de trai. Aici 
evenimentele s-au desf urat diferit fa  de celelalte ri europene foste comuniste. 
Abia începuser  manifesta iile pa nice anticeau iste i anticomuniste în 16 decembrie 
1989 i chiar din a doua zi, la 17 decembrie, for ele de represiune ale securit ii, 
mili iei i armatei au trecut la ac iune împotriva grupurilor de manifestan i, folosind 
gloan e de r zboi; num rul real al mor ilor i al r ni ilor nici pân  în prezent nu este 
cunoscut. Concomitent a început, mai ales dup  22 decembrie 1989, un adev rat r zboi 
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psihologic împotriva popula iei rii, prin declan area represiunii sub titlul „terori tii”, 
radiodifuzat  i televizat 1. 
Exist  dou  teorii despre pr bu irea sistemului / regimului comunist totalitar în rile 
Europei de Est. O teorie (pe cât de interesant  pe atât de stupid ) vorbe te despre 
pasivitatea Europei de R s rit fa  de comunism (în mod special, a României), 
ignorând în mod vinovat marile tensiuni i confrunt ri dintre rile satelizate de 
Moscova i dictatura acesteia. Alt  teorie, din aceea i direc ie, acord  un rol decisiv 
disiden ei din fostele ri socialiste în c derea comunismului. Disiden a este îns  un 
fenomen târziu i dirijat. Caracterul ei organic, firesc, este imposibil f r  o component  
na ional  care e decisiv 2. 
 
Dac  privim îns  lucrurile de la temelie, factorul care a dinamitat centralismul 

comunist au fost energiile i tendin ele na ionale. Cel mai mare adversar al 
comunismului centralizant i dezumanizant a fost na ionalismul latent al popoarelor i 
republicilor din URSS. Popula ia din fosta Moldov  Sovietic  a în eles perestroika ca 
pe o ac iune de recâ tigare a identit ii etnice i spirituale, de recuperare a poten ialului 
creator pe linie na ional .  

 
Regimul politic explic  specificul organiz rii puterilor, respectiv modul de desemnare, 
competen ele, regulile juridice i politice care constituie cadrul raporturilor dintre ele. 
Ce este regimul (politic) totalitar? Termenul de totalitarism a fost introdus în 
sistemul categorial- tiin ific de c tre filosoful italian Giovanni Gentile (considerat 
„filosoful fascismului”) la începutul anilor ’20 ai secolului trecut, pentru a fixa puterea 
nelimitat  fascist  ca o „concep ie total  despre via ”3. Totalitarismul este o form  de 
regim dictatorial bazat nu doar pe teroare, ci i pe sprijinul maselor mobilizate printr-o 
ideologie, preconizând schimb ri sociale radicale. El presupune un control complet al 
statului i scoaterea în afara legii a opozi iei. Totalitarismul este i o concep ie politic  
care are la baz  acest regim dictatorial. Totalitarismul este, de fapt, un regim politic 
în care puterea apar ine în mod total unei persoane sau unui grup de persoane. Spre 
deosebire de sistemul politic de tip monarhie absolut  sau dictatur , în regimurile 
totalitare distan a între stat i societate este practic anulat , în sensul c  puterea 
întrupat  de stat, prin partidul unic, p trunde pân  i în via a particular  a fiec rui 
cet ean. Ideologia totalitarist  este opus  conceptului de societate deschis  (Karl R. 
Popper)4. 

                                                            
1 Decean M. De la perestroik  la revolu ie. [on-line] http://www.mihaildecean.ro/Pagini/ 
DeLaPerestroikaLa Revolutie.htm (vizitat 21.04.2017).  
2 Roncea V. Adev ratul adversar al comunismului: na ionalismul. [on-line] 
http://www.badpolitics.ro/adevaratul-adversar-al-comunismului-nationalismul-blogul-lui-
victor-roncea/ (vizitat 06.03.2010).  
3 Marin C. Societatea civil . În: Republica Moldova pe calea moderniz rii: Studiu 
enciclopedic…, p. 200-227. 
4 Popper K.R. Societatea deschis  i du manii ei. Vol. I, II. Bucure ti: Ed. Humanitas, 2005. 
[on-line] https://archive.org/details/KarlPopperSocietateaDeschisaSiDusmaniiEiVol1 (vizitat 
13.12.2013). 
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Tr s turi definitorii ale regimului politic totalitar: 1. Activitatea politic  este 
monopolizat  de un singur partid; 2. Partidul unic este animat sau de ine o ideologie 
c reia îi confer  autoritate absolut , ea devenind adev rul oficial al statului; 3. Pentru 
diseminarea acestui adev r oficial, statul se folose te de un dublu monopol – cel al 
mijloacelor de aplicare a violen ei organizate i de persuasiune; 4. Cea mai mare parte 
a activit ilor economice i profesionale sunt subordonate statului i devin o parte din 
acesta; 5. Pentru c  totul este activitate de stat i pentru c  orice activitate este supus  
ideologiei oficiale, orice gre eal  comis  în câmpul economico-profesional este o 
gre eal  ideologic 1. 
Scopul totalitarismului comunist nu era doar s  planifice economia, ci, mai important, 
era s  modifice condi ia uman . Totalitarismul2, comunist i nazist, este un tip de 
regim situat la antipodul tradi iei ra ionaliste i umaniste. Totalitarismul nu este 
neap rat opusul democra iei, deoarece primul folose te instrumentele democratice 
(dreptul de vot, spre exemplu) spre a- i l rgi baza de mas , dar în mod cert este 
antiteza valorilor liberale, a pluralismului de opinie. Tocmai de acea a putut formula 
filosoful politic Jacob L. Talmon conceptul de democra ie totalitar , deci o dictatur  
întemeiat  pe entuziasm de mas . 
În istoria politic  recent , comunismul, nazismul i fascismul au fost regimuri 
totalitare. Comunismul, de extrem  stânga, se baza pe ideea social  de egalitarism (to i 
trebuiau s  fie „egali”). De extrem  dreapta este nazismul care, în expansiune 
teritorial , sus inea c  fiecare na iune trebuie s  se formeze dintr-o ras  pur , arian , 
numai din oameni ce apar in aceleia i rase – un factor ce a stat la baza Holocaustului. 
În aceea i ideologie se sus ine c  fiecare ras  are la baz  puterea militar . 
 

 Totalitarismul în Moldova, ca i pe întregul teritoriu al URSS, iar într-o 
perspectiv  mai larg  – în lag rul socialist care în multe privin e a urmat practica 
sovietic , a condus la un tip particular de sclavie. În pofida acestor realit i, unele 
manifest ri de autoorganizare, proprii societ ii civile, au fost relevate în cercet rile 
istoricilor. Drept confirmare servesc organiza iile „Arca ii lui tefan cel Mare” (1945–
1947), „Sabia drept ii” (1947–1948), „Partidul Libert ii” (1949), „Armata Neagr ” 
(1949), „Uniunea Democratic  a Libert ii” (1951–1952) .a. Structurile respective au 
avut un caracter efemer, fiind expuse opresiunii regimului totalitar. Potrivit unor date, 
între anii 1947–1948 au fost condamnate pe motive politice 60 de mii de persoane. 
 Dup  anul 1956 se atest  descre terea totalitarismului i evolu ia lui în 
autoritarism. În perioada imediat poststalinist , cet enii, de i continuau s  fie sub 
presiuni ideologice, au beneficiat de anumite libert i civile, fapt demonstrat în mai 

                                                            
1 Mândru B. Totalitarism i democra ie. [on-line]. https://bogdanmandru.wordpress.com/stiinte-
politice-totalitarism-si-democratie/ (vizitat 21.04.2017).  
2 Aron R. Democra ie i totalitarism. Bucure ti: Ed. ALL Educational, 2001. 280 p. [on-line] 
https://es.scribd.com/document/327916774/Raymond-Aron-Democratie-Si-Totalitarism-pdf 
(vizitat 13.05.2017); Arendt A. Originile totalitarismului / Ed-a a 3-a. Bucure ti: Ed. 
Humanitas, 2014. [on-line] http://cdn4.libris.ro/userdocspdf/435/originile-totalitarismului-
2014.pdf (vizitat 13.05.2017). 
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multe ini iative sociale locale de creare în Moldova a organiza iilor ob te ti (comitete 
stradale, consilii ale femeilor, comitete p rinte ti etc.) sau confesionale, de editare a 
unor tip rituri neautorizate sau a unor articole ce erau în disonan  cu politicile 
comuniste. În anii de referin  s-au prefigurat i manifest rile disidente, axate 
preponderent pe valorile na ionale. Actan ii lor au devenit cunoscu i publicului larg 
abia în anii ’90 ai secolului trecut, când presa a publicat mai multe articole despre  
Al. oltoianu, Gh. David, M. Moro anu, Al. Usatiuc-Bulg r, Gh. Ghimpu, V. Graur i 
al i exponen i ai asocierii civice din acele vremuri. Ac iunile respective, pu ine la 
num r i lipsite de vizibilitate social , nu au anulat starea de înstr inare a oamenilor. 
Dep irea ei a devenit posibil  odat  cu perestroika  gorbaciovist , care a preludat 
declinul totalitarismului i al autoritarismului.  

Istoricul Ruslan evcenco în lucr rile sale formuleaz  unele concluzii relevante 
referitoare la regimul i sistemul totalitar în Moldova Sovietic , 1944–19911. Autorul 
arart  c  în 1944 în RSSM a fost instaurat, dup  o pauz  de trei ani, regimul totalitar 
sovietic care a format o structur  strict centralizat  a puterii, fiind completamente 
orientat  spre Moscova, iar pilonul sistemului politic sovietic a fost, ca i în 1940, 
partidul comunist, care a restabilit imediat controlul asupra tuturor sferelor vie ii 
republicii. Îns  perioada 1944–1953 este punctul culminant în dezvoltarea regimului 
sovietic totalitar în RSSM care era bazat în întregime pe violen  fa  de popula ia 
republicii, utilizând în calitate de m sur  ideologic  prelucrarea propagandistic  a 
con tiin ei cet enilor republicii, acestea fiind consolidate prin colectivizare i adunarea 
banilor de la popula ie pentru diferite necesit i ale conducerii i formarea imaginii 
du manului din reprezentan ii diferitor p turi sociale, care erau nemul umi i de 
înc lcarea drepturilor i libert ilor lor. Numai c tre 1985 situa ia s-a schimbat, dar nu 
radical – b tina ii constituiau doar 48% din întreaga nomenclatur  de conducere a 
republicii. Concomitent cu p trunderea cadrelor rusofone în RSSM, decurgea procesul 
invers de migrare a b tina ilor, prin intermediul c ruia regimul asigura politica de 
dezna ionalizare, ruperea de trecutul i cultura lor. Dup  apogeul dezvolt rii sale 
adev rate (în URSS – anul 1953) se începe procesul degrad rii ireversibile i crizei 
sistemului totalitar, care se exprima în permanentele complic ri ale vie ii de stat i 
social-politice. La ultima etapa de existen  a URSS, urmeaz  explozia, care arunc  
aceast  form  de dezvoltare a societ ii în pr pastia istoriei (sfâr itul anului 1991). 
Societatea se rena te la o nou  treapt  a dezvolt rii sale i totul se reîncepe.  

                                                            
1 Mai detaliat vezi: evcenco R. Via a politic  în RSSM (1944-1961). Unele concluzii. [on-line] 
http://statulmoldovenesc.blogspot.md/2011/04/viata-politica-in-rssm-1944-1961-unele.html 
(vizitat 03.04.2011). 
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3. Mi carea democratic  de eliberare na ional  a popula iei din Moldova 
(1988–1991) i semnifica iile ei 

Sintagma rena tere na ional  semnific  reabilitarea valorilor i 
personalit ilor na ionale care permit repunerea în drepturi politice a unei comunit i 
nedrept ite anterior. Unii istorici consider  c  prima „(re)na tere” de eliberare 
na ional  a românilor moldoveni / basarabeni din spa iul pruto-nistrean a avut loc în 
anii 1917–1918, adic  în perioada primei independen e a Moldovei, când la  
2 decembrie 1917 a fost proclamat  Republica Democratic  Moldoveneasc 1 
(autonom  în componen a viitoarei Republici Federative Ruse) de c tre Sfatul rii din 
Basarabia (în opinia fostului Pre edinte al Cur ii Constitu ionale a Republicii Moldova 
Al. T nase, prelegere public  sus inut  în cadrul Academiei de tiin e a Moldovei la  
3 noiembrie 2014, Republica Democratic  Moldoveneasc  „avea o natur  efemer ”2). 
Ulterior, pe 24 ianuarie 1918 Sfatul rii a votat în unanimitate pentru proclamarea 
independen ei RDM)3, pentru ca pe 27 martie / 9 aprilie 1918 s  proclame Unirea cu 
România cu 86 de voturi pentru, 3 împotriv , 36 de ab ineri i 13 absen e (din totalul 
de 156 de deputati ale i). Sfatul rii a fost un organ reprezentativ al popula iei din 
regiune (în perioada 23–27 octombrie 1917 consiliul ost esc din Chi in u a proclamat 
autonomia Basarabiei i formarea Sfatului rii ca organ legislativ), care a activat de la 
21 noiembrie 1917 (prima edin  a Sfatului rii, la care a fost ales ca pre edinte I. 
Incule , ulterior – C. Stere i P. Halippa) pân  la 27 noiembrie 1918 (la care s-a votat 
reforma agrar  i unirea necondi ionat  a Basarabiei cu România, iar Sfatul rii s-a 
autodizolvat), a a încât în 372 de zile de activitate ai acestuia, au avut loc 2 sesiuni cu 
85 de edin e, alegând 3 pre edin i ai Legislativului i 3 guverne numite directorate.  

Mi carea de eliberare (rena tere) na ional  a moldovenilor / românilor din 
Moldova din anii 1988–1991 (dup  al i autori, aceast  mi care cuprinde anii 1987–
19894, fiind vorba, de fapt, despre premisele apari iei mi c rii în cauz ) se refer  la un 

                                                            
1 Decret preziden ial: aniversarea celor 100 de ani de la proclamarea Republicii Democratice 
Moldovene ti. [on-line] http://www.noi.md/md/news_id/250798 (vizitat 20.10.2017); Republica 
Democratic  Moldoveneasc . [on-line] http://moldovenii.md/md/section/786/content/10079 
(vizitat 14.12.2015). 
2 T nase Al. Identitatea constitu ional  a Republicii Moldova. În: AKADEMOS. Revist  de 

tiin , Inovare, Cultur  i Arte, 2014, nr. 4 (35), p. 15-20. [on-line] http://www.akademos. 
asm.md/files/Identitatea%20constitutionala% 20a%20RM.pdf (vizitat 13.12.2014).  
3 Prima i a doua independen  a R. Moldova. [on-line] https://point.md/ru/novosti/politika/ 
prima-i-a-doua-independena-a-rmoldova (vizitat 22.04.2017); Varta I. Mi carea na ional  a 
românilor basarabeni în perioada 1905–1914. [on-line] http://dacoromania.net/article/ 
mi%C8%99carea_na%C8%9Bional%C4%83_rom%C3%A2nilor_basarabeni_%C3%AEn_peri
oad%C4%83_1905-1914 (vizitat 13.09.2011); 1917–1918 în Basarabia. [on-line] 
http://www.transnistria.ro/index.php/istorie/istoria-veche-transnistria/26-martie-1917-revolutia-
bolsevica-si-basarabia (vizitat 22.04.2017).  
4 Culcer D. Mi carea de eliberare na ional  în Republica Moldova (1987–1989). [on-line] 
http://asymetria-anticariat.blogspot.md/2010/01/miscarea-de-eliberare-nationala-in.html (vizitat 
08.01.2010).  
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amplu proces na ional i social de emancipare de sub jugul sovietic al locuitorilor 
b tina i dintre Prut i Nistru. Procesul de dezna ionalizare i de rusificare for at  a 
Basarabiei promovat de Moscova a întâmpinat o rezisten  puternic  din partea 
popula iei locale majoritare. Aceast  mi care a avut o particularitate a ei generat  de 
condi iile concret-istorice i mai ales de politica promovat  de autorit ile de ocupa ie 
sovietic  în Moldova dup  anul 1944 pân  în 1991. 

În a doua jum tate a anilor ’80 ai secolului trecut perestroika gorbaciovist  a 
dus la declan area unui val de democratizare a societ ii sovietice, dublat de o mi care 
pronun at  cu caracter na ional în toate republicile unionale. Politica reformatoare a lui 
M. Gorbaciov a fost preluat  de conducerea PCM, care urma întocmai directivele 
Moscovei. Perioada 1985–1988 s-a caracterizat prin apari ia premiselor pentru 
desf urarea unei mi c ri democratice de mas . Principalul rezultat al noilor procese a 
fost p trunderea ideilor reformatoare în rândul maselor largi ale popula iei i pierderea 
monopolului partidului comunist asupra vie ii politice. De i î i p stra rolul conduc tor, 
PCM nu mai de inea monopolul vie ii politice. În RSSM, din 1985 pân  în 1989, la 
conducere era primul secretar al CC al PCM Simion Grossu, numit în func ie 5 ani mai 
devreme în locul lui Ivan Bodiul. Grossu era reprezentant al vechilor elite, apropiat de 
cei din genera ia lui Brejnev i Bodiul, care considera c  reformele radicale nu sunt 
necesare în societate, nici la nivel politic i economic, nici la nivel cultural i etno-
na ional.  

În martie 1988, la Plenara Uniunii Scriitorilor din URSS a fost promovat  
ideea acord rii statutului de limb  de stat limbilor na iunilor titulare din toate 
republicile unionale. Pentru a evita apari ia tensiunilor sociale, organele de partid ale 
RSSM au adoptat dou  hot râri privind m surile de sus inere a dezvolt rii limbilor 
„moldoveneasc ” i rus . Îns  acestea s-au dovedit a fi m suri totalmente întârziate i 
absolut nesatisf c toare. 

Anul 1988 este unul crucial, când perestroika începe s  fie resim it  i în 
RSSM. La Plenara a VII-a a CC a PCM din ianuarie 1988 s-a afirmat foarte clar ideea 
potrivit c reia reforma politic  nu va avea sor i de izbând  f r  promovarea unei 
reforme economice, în sensul introducerii unor elemente ale economiei de pia . 
Aceast  platform  nou  a PCM a fost prezentat  pe larg în noiembrie 1988 în a a-
numitele teze întitulate „S  afirm m restructurarea prin fapte concrete”, elaborat  de 
c tre Simion Grossu, prim-secretar al CC al PCM; Victor Smirnov, al doilea secretar al 
CC al PCM; Ivan Calin, Pre edintele Consiliului de Mini tri al RSSM; Alexandru 
Mocanu, Pre edintele Sovietului Suprem al RSSM, precum i de al i înal i func ionari 
de stat i de partid, care conduceau atunci destinele republicii. Cei mai mul i dintre 
ace tia acceptau perestroika mai mult formal, decât cu entuziasm.  

Drept exemplu, tezele con ineau dogme comuniste din perioada „stagn rii”, 
cum ar fi „înt rirea unit ii poporului sovietic”, men inerea controlului CC al PCM 
asupra intelectualit ii, p strarea alfabetului chirilic pentru „limba moldoveneasc ”, 
men inerea limbii ruse drept limb  de comunicare interetnic , nevoia consolid rii 
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„prieteniei popoarelor” etc. Tezele PCM au fost aspru criticate chiar de comuni ti la 
varii adun ri de partid, dar i în pres , precum i în cadrul unor mitinguri. În teze nu 
erau invocate nici m car în subsidiar ideile care erau exprimate din ce în ce mai 
pronun at în societate, anume nevoia de repunere în drepturi a limbii române, revenirea 
la alfabetul latin interzis în februarie 1941, problema evalu rii critice a stalinismului, a 
foametei organizate din 1946–1947, a deport rilor în mas , precum i a numeroaselor 
„gre eli” i înc lc ri ale drepturilor omului din perioada „stagn rii”. 

Pe acest fundal, începe erodarea în mas  a încrederii popula iei în PCM. 
Acest proces a continuat în perioada urm toare, în contextul în care conducerea PCM 
refuza s  comunice cu organiza iile „neformale” i neglija solicitarea din ce în ce mai 
pronun at  a opiniei publice de a declara limba român  (numit  în continuare i „limba 
moldoveneasc ”) în calitate de limb  de stat. 

 
Apari ia organiza iilor neformale în perioada 1988–19911: 1) Prima organiza ie zis  
neformal  (neînregistrat  oficial, dar tolerat  de autorit i) a fost Cenaclul literar-
muzical „Alexei Mateevici”, creat pe data 15 ianuarie 1988, de ziua de na tere a lui 
Mihai Eminescu, cel mai mare poet al românilor ( i moldovenilor, cum se spunea în 
epoc ). Principalul animator al cenaclului era Anatol alaru, medic de profesie, al turi 
de al i tineri i studen i de la diferite facult i din Chi in u. 2) La 3 iunie 1988 apare 
grupul de ini iativ  al Mi c rii Democratice pentru Sus inerea Restructur rii (mi c ri 
similare apar i în alte republici unionale la indica ia Moscovei), în primele rânduri ale 
c reia se afla intelectualitatea cu vederi progresiste. În faza ei ini ial , Mi carea 
Democratic  a debutat cu cererea de a proclama limba matern  a majorit ii popula iei 

rii drept „limb  de stat” i de a se reveni la alfabetul latin. Au urmat mitinguri, 
demonstra ii de protest, arest ri i concedieri, campanii anevoioase pentru realizarea 
acestui deziderat. 3) Continuatorul Mi c rii Democratice, ini iate la mijlocul anului 
1988, a fost Frontul Popular din Moldova, care s-a constituit ca forma iune politic  la 
primul s u congres, din 20 mai 1989, i a unit majoritatea for elor democratice din 
republic  (Cenaclul Mateevici, Mi carea pentru Restructurare, precum i alte 
organiza ii, gen Asocia ia Istoricilor etc.). 4) În aceast  perioad , pe arena politic  au 
ap rut i alte partide, forma iuni i mi c ri, care exprimau interesele diferitelor 
grupuri sociale i etnice: Partidul Na ional-Cre tin, Societatea Bulgarilor din Moldova 
„Vozrojdenie”, Mi carea Popular  a G g uzilor „Gagauz Halkâ”, Mi carea 
Interna ionalist  în Ap rarea Restructur rii „Unitate-Edinstvo”, numeroase ligi, 
asocia ii, uniuni de toate orient rile – ecologice, religioase, iluministe, pacifiste, 
na ional-culturale etc. 
 
Este de re inut i faptul c  odat  cu aprofundarea crizei sistemului totalitar-

comunist din URSS i, respectiv, din RSSM, s-au creat premisele pentru apari ia 

                                                            
1 Ca u I. Anii 1989–1991 în destinul românilor basarabeni (I). [on-line] https://www. 
historia.ro/sectiune/general/articol/anii-1989-1991-in-destinul-romanilor-basarabeni-i (vizitat 
22.04.2017).  
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pluripartidismului în republic . Procesul form rii partidelor politice i mi c rilor 
social-politice în RSSM începe în a doua jum tate a anilor ’80. Sub presiunea maselor 
populare, la 25 august 1989 Prezidiul Sovietului Suprem al RSSM a adoptat un Decret 
special „Cu privire la modul provizoriu de înregistrare a asocia iilor ob te ti în RSS 
Moldoveneasc ”. Acest document a avut o mare importan  politic , deoarece pentru 
prima dat  statul recuno tea dreptul la crearea i activitatea unor forma iuni social-
politice de alternativ  în RSSM. În octombrie 1989, prin Hot rârea Guvernului RSSM, 
au fost înregistrate primele forma iuni politice. Astfel, s-a f cut, de fapt, primul pas pe 
calea recunoa terii pluripartidismului în republic . Aceste forma iuni au luat na tere 
din rândul maselor, f r  careva directive din partea autorit ilor URSS sau ale RSSM. 

La fel, este de remarcat unul dintre cele mai importante evenimente ale 
mi c rii de eliberare na ional  de la finele lunii august 1988 – Scrisoarea deschis  
semnat  de 66 de personalit i (lingvi ti, scriitori, oameni de art , deopotriv  cu 
matematicieni, biologi i psihologi au semnat acea scrisoare c tre „Comisia 
Interdepartamental  a Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldovene ti pentru 
studierea istoriei i problemelor dezvolt rii limbii moldovene ti”), care au cerut 
tran ant stoparea experimentului „limba moldoveneasc ” i declararea limbii române 
drept limb  de stat1.     

Finalmente, mi carea de democratizare a societ ii din Moldova a culminat cu 
proclamarea suveranit ii (23 iunie 1990) i independen ei Republicii Moldova  
(27 august 1991), documente politico-juridice de mare anvergur  adoptate de c tre 
sesiunile Sovietului Suprem al republicii. La fel, principalul succes al mi c rii 
na ionale între anii 1988–1989 a fost adoptarea la 31 august 1989, de c tre Sovietul 
Suprem al RSSM, a „limbii moldovene ti” în calitate de limb  oficial  i revenirea la 
grafie latin , iar în declara ia de preambul – unitatea lingvistic  moldo-român  i 
întoarcerea la alfabetul latin pre-sovietic. 
 

TEMA III. DECLARA IA SUVERANIT II RSS MOLDOVA 
 

1. Alegerile parlamentare pentru Sovietul Suprem al RSS Moldovene ti  
(25 februarie 1990)  

La începutul anului 1990 a fost ales (în dou  tururi – 25 februarie i 10 martie) 
Sovietul Suprem al RSSM (Parlamentul de legislatura a XII-a), organ reprezentativ 
format din 371 deputa i ale i pe circumscrip ii uninominale2 (în baza legisla iei 

                                                            
1 „Scrisoarea celor 66” i germenii revenirii la limba român  i la grafia latin . [on-line] 
http://adevarul.ro/moldova/politica/scrisoarea-celor-66-germenii-revenirii-limba-romana-grafia-
latina-1521fa189c7b855ff56272621/index.html (vizitat 13.08.2013).  
2 Alegeri parlamentare în Republica Moldova. [on-line] http://alegeri.md/w/Alegeri_ 
parlamentare%C3%AEn_Republica_Moldova (vizitat 07.03.2019). 



35

electorale în vigoare a URSS i, respectiv, a RSSM1), care, ulterior (la 23 mai 1991), a 
decis schimbarea denumirii statului „RSS Moldova” în „Republica Moldova” (în form  
prescurtat  Moldova)2 i respectiv, a „Sovietului Suprem” – în „Parlamentul Republicii 
Moldova”, astfel încât Ziua Parlamentului Republicii Moldova este s rb torit  în 
fiecare an pe 23 mai, începând cu anul 19913. Prima edin  a Parlamentului a avut loc 
la 17 aprilie 1990. 

Cadrul politic-juridic al alegerilor parlamentare pentru Sovietul Suprem al 
RSSM. La 23 noiembrie 1989 Sovietul Suprem al RSSM a adoptat Legea cu privire la 
organizarea alegerilor deputa ilor poporului în RSSM, creând astfel premisele pentru 
legitimizarea noilor structuri ale puterii prin votarea deschis  a popula iei republicii la 
alegeri generale. În pofida faptului c  RSSM r mânea s  fie partea component  a 
URSS i se mai subordona tuturor structurilor supreme de putere a URSS – CC al 
PCUS, Consiliul de Mini tri, Prezidiul Sovietului Suprem al URSS, s-a f cut un pas 
important spre schimbarea în continuare a statutului juridic al forma iunii teritorial-
statale RSS Moldoveneasc  i a ob inerii de c tre republica unional  a independen ei 
politice fa  de URSS. 

Sovietul Suprem al RSS Moldovene ti pentru o scurt  perioad  de timp, între 
anii 1990–1991 (s-a numit i „Sovietul Suprem al RSS Moldova” sau „Sovietul 
Suprem al Republicii Moldova”) a fost principalul organ al puterii de stat în RSSM, 
care a func ionat din februarie 1941 pân  în mai 1991 (excep ie perioada 1941–1944). 
Sovietul Suprem al RSSM este predecesorul Parlamentului Republicii Moldova. 

În urma scrutinului din februarie-martie 1990, în Sovietul Suprem al RSS 
Moldovene ti (Parlament), de legislatura a XII-a de atunci (Legislatura I, 1941–1946, 
iar Legislatura XII, 1990–1994), deputa ii au fost ale i pe baz  de alternativ  – dou  
platforme politice (Partidul Comunist al Moldovei i Frontul Popular din Moldova). 
În urma alegerilor legale, în organul legislativ al republicii au fost reprezentate dou  
puteri / platforme politice: PCM i FPM. Împreun  cu grup rile afiliate, FPM a câ tigat 
o victorie important . Sus in torii FPM au ob inut aproximativ 27% din locurile în 
Parlament, iar împreun  cu comuni tii modera i, în principal cei din zonele rurale, ei 
de ineau majoritatea în Legislativ. Dup  alegeri, Mircea Snegur a fost numit Pre edinte 
al Sovietului Suprem, iar în septembrie el a devenit Pre edinte al republicii.  

                                                            
1 Buc taru I. Aspecte juridico-politice ale procesului de institu ionalizare a partidelor politice 
din Republica Moldova. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 2003, Partea 
XXII, p. 4-20. [on-line] http://uspee.md/wp-content/uploads/2016/10/MOLDOSCOPIE_ 
probleme_de_analiza_politica_partea_22.pdf (vizitat 13.04.2017). 
2 Lege nr. 589 din 23.05.1991 cu privire la schimbarea denumirii statului RSS Moldova în 
Republica Moldova. [on-line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang 
=1&id=313220 (vizitat 30.03.2018). 
3 VIDEO. 23 mai – Ziua Parlamentului. Care este istoria organului reprezentativ suprem al RM. 
[on-line] http://agora.md/stiri/32664/video--23-mai---ziua-parlamentului--care-este-istoria-
organului-reprezentativ-suprem-al-rm (vizitat 23.05.2017). 
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Aceste alegeri în Moldova Sovietic  au fost organizte pe principii noi, în baza 
sistemului electoral majoritar. De i PCM era singurul înregistrat pentru a participa la 
alegeri, candida ilor opozi iei li s-a permis s  candideze ca independen i. Candida ii la 
mandatul de deputat au fost propu i de colectivele de munc  i de organiza iile 
ob te ti. Num rul acestora oscila într-o circumscrip ie electoral  de la 2 la 20 de 
persoane. În acest context, este de remarcat c  dup  o perioad  de mai bine de 50 de 
ani, în pofida tradi ii sovietice de alegere a candida ilor f r  alternativ , au fost, totu i, 
organizate primele alegeri pluraliste, având la baz  principiul alternativei (mai mul i 
candida i într-o circumscrip ie uninominal ). 

Primul Parlament al Moldovei a avut trei pre edin i: Mircea Snegur  
(27 aprilie – 3 septembrie 1990), Alexandru Mo anu (3 septembrie 1990 – 2 februarie 
1993) i Petru Lucinschi (4 februarie 1993 – 27 februarie 1994). Marele merit al 
Parlamentului de legislatura a XII-a, intrat în con tiin a na ional  drept Parlamentul 
Independen ei, const  în faptul c  el a adoptat la 23 iunie 1990 Declara ia 
Suveranit ii Republicii Sovietice Socialiste Moldova, iar la 27 august 1991 – 
Declara ia de Independen  a Republicii Moldova (pentru aceasta, în 2012, 
Pre edintele Nicolae Timofti le-a conferit „Ordinul Republicii” – celor care înc  nu-l 
aveau). Au fost, de asemenea, adoptate legile privind Tricolorul în calitate de Drapel 
de Stat, privind Stema i Imnul de Stat ale Republicii Moldova .a. În fond, 
Parlamentul Independen ei a creat baza legal  pentru institu ionalizarea i 
func ionarea fireasc  a statului Republica Moldova. Este de referin  i faptul c  
deputa ii din acest Parlament au constituit i o asocia ie ob teasc  (ONG) – 
Parlamentul-901. 

Guvernul reformist în frunte cu Mircea Druc (25 mai 1990 – 28 mai 1991), 
care a preluat puterea în mai 1990, a f cut multe schimb ri care nu au fost pe placul 
minorit ilor na ionale, incluzând i schimbarea numelui republicii în iunie 1990, din 
Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc  în Republica Sovietic  Socialist  
Moldova. Guvernul Druc a promovat un amplu program de reforme politice, 
economice i sociale care urm reau desprinderea RSS Moldova de URSS i reducerea 
dependen ei RSSM de institu iile de la Moscova în scopul ob inerii independen ei. În 
perioada cât acesta a fost prim-ministru, a fost inaugurat  tradi ia podurilor de flori 
peste Prut. M. Druc a fost destituit din func ia de prim-ministru la 28 mai 1991 de c tre 
Pre edintele M. Snegur, dup  ce a primit un vot de neîncredere din partea 
Parlamentului. 

A adar, ca s  proclame independen a Republicii Moldova, deputa ii democra i 
au luptat pentru adoptarea anumitor legi i decizii. La 27 aprilie 1990, Parlamentul a 
adoptat Legea cu privire la Drapelul de Stat – Tricolorul – ro u, galben i albastru. La 
23 iunie 1990, a fost adoptat  Declara ia Suveranit ii RSS Moldova, iar la  
3 noiembrie 1990 a fost adoptat  Legea Sovietului Suprem al RSSM cu privire la Stema 
                                                            
1 Parlamentul-90. [on-line] http://parlamentul90.md/main/text/4 (vizitat 27.04.2017). 
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de Stat a RSSM. La 23 mai 1991, denumirea de „RSS Moldova” a fost schimbat  în 
„Republica Moldova”, iar Sovietul Suprem al RSSM de legislatura a XII-a devine 
primul Parlament al Republicii Moldova. 

În perioada activit ii primului Parlament, 1990–1994, forma de guvernare a 
oscilat de la parlamentar  la preziden ial , instaurat  odat  cu introducerea func iei de 
Pre edinte al Republicii Moldova i desf urarea alegerilor acestuia. Mircea Snegur a 
fost primul Pre edinte al Republicii Moldova în perioada anilor 1990–1996. Pe  
3 septembrie 1990, când a fost instituit  func ia de pre edinte, el a fost numit 
Pre edinte al RSS Moldova de c tre Sovietul Suprem al RSS Moldova, iar la  
8 decembrie 1991, în cadrul primelor alegeri directe ale Pre edintelui Republicii 
Moldova, M. Snegur a fost ales în calitate de ef al statului pân  la 1 decembrie 1996, 
când a pierdut alegerile în fa a lui P. Lucinschi1. 

 
Func ia de pre edinte al republicii a fost introdus  în vederea consolid rii ordinii 
constitu ionale i suveranit ii RSS Moldova, a drepturilor, libert ilor i securit ii 
cet enilor, a amelior rii interac iunii organelor centrale ale puterii de stat i 
administra iei de stat. eful statului era abilitat cu prerogative destul de largi, iar 
regimul politic instituit de Legea din 3 septembrie 1990 era de tip semipreziden ial. 
În contextul crizei politice ap rute între autorit ile din RSS Moldova i cele unionale, 
URSS, este de remarcat Hot rârea Sovietului Suprem al RSSM nr. 443 din 29.12.1990 
despre Decretul Pre edintelui URSS din 22 decembrie  1990 „Cu privire la m surile 
pentru normalizarea situa iei din R.S.S. Moldova”, în care este specificat c  „for ele 
antirestructuriste, atât în interiorul republicii,  cât i  în afara ei, au început s  propage 
informa ii false privind  lezarea drepturilor civile ale persoanelor de na ionalitate 
nemoldoveneasc . Mai mult chiar, ele au început s  nesocoteasc  par ial sau complet 
legile i hot rârile  în  vigoare,  au  recurs la crearea  de  forma iuni  statale 
anticonstitu ionale  pe  teritoriul republicii, ceea ce a i  determinat confruntarea 
interetnic  din R.S.S. Moldova”, forul legislativ al rii (Parlamentul) adoptând 11 
m suri i ac iuni întru realizarea hot rârii în cauz 2. 
 
Alegerile din prim vara anului 1990, prin modul lor liber i cu participarea 

aleg torilor de pe malul stâng al Nistrului, definitiv au confirmat statutul 
Transnistriei ca parte component  i inseparabil  a Moldovei. În pofida 

                                                            
1 Buc taru I., Bor  V. Regimul politic din Republica Moldova: în c utarea formulei optime. În: 
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 2009, nr. 2 (XLV), p. 13-20. [on-line] 
http://uspee.md/wp-content/uploads/2016/10/moldoscopie_probleme_de_analiza_politica_ 
partea-45.pdf (vizitat 13.12.2013); Duminic  I. Instaurarea regimului politic democratic în 
Republica Moldova: realiz ri, probleme, perspective / Autoreferat al tezei de doctor în tiin e 
politice. Chi in u, 2006. [on-line] http://www.cnaa.acad.md/thesis/3808/ (vizitat 13.12.2006).  
2 Hot rârea Sovietului Suprem al RSSM nr. 443 din 29.12.1990 despre Decretul Pre edintelui 
U.R.S.S. din 22 decembrie 1990 „Cu privire la m surile pentru normalizarea situa iei din R.S.S. 
Moldova”. [on-line] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id= 
309056&lang=1 (vizitat 22.04.2017).  
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evenimentelor care au avut loc în continuare (la 2 septembrie 1990 are loc formarea 
unei entit ii politice autoproclamate din Transnistria – a a-zisa Republic  
Moldoveneasc  Nistrean  de c tre for ele separatiste, iar în 1992, 2 martie – 21 iulie, 
se declan eaz  conflictul militar de pe Nistru, în rezultatul c ruia Republica Moldova a 
pierdut controlul acestei zone în urma interven iei armatei ruse în acest conflict), 
autorit ile politice centrale nici pân  ast zi nu au reu it s  asigure controlul asupra 
raioanelor de Est ale rii. În situa ia foarte complicat , când autorit ile ora elor i 
satelor de pe malul stâng al Nistrului au început s  organizeze referendumuri „cu 
privire la intrarea în componen a Republicii Autonome Transnistrene în cazul cre rii 
ei”, Sovietul Suprem al republicii a adoptat la 23 iunie 1990 „Avizul Comisiei 
Sovietului Suprem al RSS Moldova pentru aprecierea politico-juridic  a Tratatului 
sovieto-german de neagresiune i a Protocolului adi ional secret din 23 august 1939, 
precum i a consecin elor lor pentru Basarabia i Bucovina de Nord”, care de facto 
declara c  Basarabia, Bucovina de Nord i o parte din regiunea Odesa a Ucrainei sunt 
teritorii române ti, ocupate de URSS. 

  
Vom aminti c  Protocolul Adi ional Secret al Pactului Molotov-Ribbentrop1, semnat 
între URSS i Germania nazist  la 23 august 1939, a dus la trecerea la 28 iunie 1940 
prin ultimatum (din partea guvernului URRS) i cedarea (din partea Consiliului de 
Coroan  al Romaniei) teritoriilor dintre Prut i Nistru (Basarabia), dar i a Bucovinei 
de Nord i a inutului Her a, în componen a URSS. Basarabia (f r  jum tatea de nord 
a jude ului Hotin) i f r  sudul s u (Bugeacul sau Basarabia mic ), plus o parte a 
RASS Moldovene ti (corespunz toare teritoriului actual al Transnistriei) au fost 
incluse în RSS Moldoveneasc , nou-înfiin at  la 2 august 1940. Astfel, RSS 
Moldoveneasc  a devenit o republic  unional  separat  în cadrul URSS, cu drept 
teoretic de secesiune2. 
 
De asemenea, este de re inut i faptul c  la 19 august 1990 a fost proclamat  

a a-numita Republica G g uz , ulterior îns  conflictul etno-na ional al G g uziei a 
fost solu ionat prin Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 344 din 23.12.1994 
privind statutul juridic special al G g uziei (Gagauz-Yeri)3 (cu modific rile 

                                                            
1 Con inutul pactului Ribbentrop-Molotov (Hitler-Stalin) poate fi consultat pe urm torul link: Zi 
neagr  în istoria omenirii. Ast zi se împlinesc 79 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-
Molotov. [on-line] https://www.realitatea.md/zi-neagra-in-istoria-omenirii--astazi-se-implinesc-
79-de-ani-de-la-semnarea-pactului-ribbentrop-molotov--foto-_82630.html (vizitat 23.08.2018). 
2 Republica Sovietic  Socialist  Moldoveneasc  (RSSM) (1940–1991). [on-line] 
http://www.istoria.md/articol/5/Republica_Sovietic%C4%83_Socialist%C4%83_Moldoveneasc 
%C4%83_RSSM_ (vizitat 25.04.2017).  
3 Lege nr. 344 din 23.12.1994 privind statutul juridic special al G g uziei (Gagauz-Yeri). [on-
line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311656 (vizitat 
13.12.2013). 
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ulterioare)1. Prin urmare, dac  conflictul etno-na ional din sudul rii a fost solu ionat 
de c tre autorit ile politice centrale de la Chi in u2, în acela i timp, conflictul politic 
în raioanele de Est ale rii a devenit unul înghe at. În condi iile apari iei, la începutul 
anilor ’90, în raioanele de Est (regiune numit  i Transnistria) a unei regiuni 
separatiste autoproclamate, precum i a faptului, c  deputa ii din Transnistria i cei de 
la Comrat boicotau edin ele Legislativului, pentru a dep i situa ia de criz  politic , 
parlamentar , creat  la acel moment, dar i în scopul cre rii unui Parlament 
profesionist, pe baz  de pluripartidism, la 12 octombrie 1993 Parlamentul de 
legislatura a XII-a s-a autodizolvat, nu înainte îns  de a fixa data unui scrutin 
parlamentar anticipat – 27 februarie 1994. Acest scrutin urma s  aib  loc în baza unei 
noi legi privind alegerea Legislativului, prin care s-a mic orat de peste trei ori – pân  
la 103 – num rul de deputa i i s-a stabilit alegerea lor pe listele de partid (sistem 
electoral propor ional, cu liste blocate). Ulterior, conform art. 60, alin. (2), din 
Constitu ia Republicii Moldova, adoptat  la 29 iulie 1994 (num rul de mandate în 
Parlament a fost stabilit de 101), i reie ind din prevederile Codului Electoral al 
Republicii Moldova adoptat la 21 noiembrie 1997 (deja de Parlamentul Republicii 
Moldova de legislatura a XIII-a), de acum încolo în Parlament urmau s  fie ale i 101 
de deputa i pe listele de partid i din rândul candida ilor independen i. Începând cu 
alegerile parlamentare ordinare din 24 februarie 2019, deja este aplicat sistemul 
electoral mixt (propor ional i majoritar) într-o circumscrip ie na ional  i în 
circumscrip ii uninominale3), care a fost votat de Parlament în lectur  final  la 20 iulie 
2017 (documentul prevede ca 50 de deputa i s  fie ale i pe liste de partid, iar 51 – 
direct de cet eni). 
 

2. Adoptarea Declara iei Suveranit ii RSS Moldova (23 iunie 1990) –  
prima victorie a for elor democratice pentru independen  

Prima victorie important  a for elor democratice în lupta de rena tere i 
eliberare na ional  a fost adoptarea Legii cu privire la limbile vorbite pe teritoriul 
RSS Moldovene ti (cu modific rile ulterioare), adoptat  de c tre Sovietul Suprem al 
RSSM de legislatura a XI-a la 31 august 1989, care stipuleaz  statutul „limbii 
moldovene ti ca limb  de stat” i „are menirea s  contribuie la realizarea suveranit ii 
depline a republicii i la crearea garan iilor necesare pentru folosirea ei plenar  în 
                                                            
1 Parlamentul a adoptat o serie de legi ce contribuie la consolidarea autonomiei g g uze în 
cadrul Republicii Moldova. [on-line] http://www.parlament.md/Actualitate/ 
Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3278/language/ro-RO/Default.aspx (vizitat 25.07.2017). 
2 Berbeca V. Dosarul g g uz: de la confruntare la dialog. [on-line] http://www.viitorul.org/ 
files/library/dosarul%20gagauz-final.pdf (vizitat 17.06.2017). 
3 Moldova va avea sistem electoral mixt. Proiectul de Lege a fost votat în lectur  final  cu 74 de 
voturi (DOC). [on-line] http://www.realitatea.md/moldova-va-avea-sistem-electoral-mixt-
proiectul-de-lege-a-fost-votat-in-lectura-finala -cu-de-voturi_61293.html (vizitat 20.07.2017); 
Modificarea sistemului electoral. [on-line] http://www.parlament.md/Actualitate/%20 
Modificareasistemuluielectoral/tabid/254/language/ro-RO/Default.aspx (vizitat 20.07.2017). 
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toate sferele vie ii politice, economice, sociale i culturale. RSS Moldoveneasc  
sprigin  aspira ia moldovenilor care locuiesc peste hotarele republicii, iar inând cont 
de identitatea lingvistic  moldo-român  realmente existent  i a românilor care 
locuiesc pe teritoriul Uniunii RSS, de a- i face studiile i de a- i satisface necesit ile 
culturale în limba matern ”1. Discu iile cele mai aprinse au avut loc pe 31 august, cand 
s-a votat i cea mai mare parte a legisla iei privitoare la limba de stat i alfabetul latin. 
Ulterior, la 4 iunie 2018, Curtea Constitu ional  a declarat „învechit ” legea privind 
func ionarea limbilor vorbite în RSS Moldoveneasc , ce se reg se te înc  în legisla ia 
autohton , iar una din solu iile adoptate de CCM – „a constatat desuetudinea [desuet  
– o realitate dep it ] Legii nr. 3465 din 1 septembrie 1989 cu privire la func ionarea 
limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovene ti”2. Începând 
cu anul 1990, ziua de 31 august 1989 a fost declarat  s rb toare na ional  în 
Republica Moldova3. 

În data de 23 iunie 1990 deputa ii Sovietului Suprem al RSS Moldova au 
adoptat Declara ia Suveranit ii RSS Moldova, care a fost o victorie marcant  a 
for elor democratice pentru independen . Declara ia a fost adoptat  într-un context 
istoric complex, marcat de o „parad  a suveranit ilor” (dup  M. Gorbaciov) în fosta 
URSS, proces care a cuprins întreg spa iul sovietic. Estonia prima i-a declarat 
suveranitatea în noiembrie 1988, fiind urmat  de Lituania în aprilie 1989 i Letonia în 
iulie 1989. Între timp, Lituania i-a declarat independen a de stat pe 11 martie 1990. 
Declara ia Suveranit ii RSS Moldova fusese precedat  de asemenea de cea a Georgiei 
din 26 mai 1990 i a Rusiei din 12 iunie 1990, iar Ucraina din 16 iulie 1990. 

Declara ia Suveranit ii RSS Moldova, adoptat  la 23 iunie 1990 de c tre 
Sovietul Suprem al RSS Moldova (Parlament) de legislatura a XII-a, este un act 
politico-juridic fundamental care cuprinde 13 articole principiale ce stabilesc locul i 
rolul statului suveran RSS Moldova „în cadrul comunit ii statelor suverane”4.  

Declara ia Suveranit ii, care a fost votat  cu o singur  ab inere, stipuleaz  în 
mod clar c  suveranitatea RSS Moldova este unica i necesara condi ie a existen ei 
                                                            
1 Lege nr. 3465 din 01.09.1989 cu privire la func ionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS 
Moldovene ti. [on-line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang= 
1&id=312813 (vizitat 27.04.2017).  
2 Curtea a examinat constitu ionalitatea unor prevederi legale referitoare la func ionarea limbii 
ruse pe teritoriul Republicii Moldova i la interzicerea controlului de constitu ionalitate a legilor 
adoptate pân  la intrarea în vigoare a Constitu iei. [on-line] http://www.constcourt.md/ 
libview.php?l=ro&idc=7&id=1213&t=/Media/Noutati/Curtea-a-examinat-constitutionalitatea-
unor-prevederi-legale-referitoare-la-functionarea-limbii-ruse-pe-teritoriul-Republicii-Moldova-
i-la-interzicerea-controlului-de-constitutionalitate-a-legilor-adoptate-pana-la-intrarea-in-
vigoare-a-Constitutiei (vizitat 04.06.2018).  
3 File din istorie! Cum a ap rut s rb toarea na ional  „Limba Noastr ”, marcat  ast zi în toat  
ara. [on-line] https://www.realitatea.md/file-din-istorie--cum-a-aparut-sarbatoarea-nationala----

limba-noastra-----marcata-astazi-in -toata-tara_83019.html (vizitat 31.08.2018).  
4 Declara ia Suveranit ii Republicii Sovietice Socialiste Moldova nr. 148-XII din 23.06.1990. 
[on-line] http://www. constcourt.md/pageview.php?l=ro&id=275&idc=11 (vizitat 13.04.2017).  
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statalit ii Moldovei. Se afirm  suprema ia legilor RSS Moldova asupra celor 
unionale, se instituie cet enia republicii i se prevede dreptul suveran de a men ine 
rela ii diplomatice cu toate rile lumii. De asemenea, documentul stipuleaz  
caracterul unitar i indivizibil al statului. Se stabile te c  RSS Moldova respect  
statutul ONU i î i exprim  adeziunea fa  de principiile acestei organiza ii; se declar  
o zon  demilitarizat ; activ promoveaz  consolidarea p cii i securit ii mondiale; este 
implicat  direct la procesul european pentru colaborare i securitate, precum i în 
structurile europene. Este de remarcat c  „p mântul, subsolul, apele, p durile i alte 
resurse naturale aflate pe teritoriul R.S.S. Moldova, precum i întregul poten ial 
economic, financiar, tehnico- tiin ific, valorile patrimoniului na ional” sunt declarate 
„proprietatea exclusiv  necondi ionat  a R.S.S. Moldova”.  

Totodat , se stipuleaz  c  „prezenta Declara ie serve te drept baz  pentru 
elaborarea noii Constitu ii a RSS Moldova, perfec ionarea legisla iei republicane i ca 
pozi ie a RSS Moldova pentru preg tirea i încheierea Tratatului unional în cadrul 
comunit ii statelor suverane”. La fel, se men ioneaz  c  legile URSS întrau în vigoare 
pe teritoriul republicii numai dup  ratificarea lor de c tre Sovietul Suprem al RSSM, 
ceea ce trebuia s  devin  o m rturie a autonomiei reale a republicii în componen a 
URSS. În baza acestui act, emis în conformitate cu art. 68 al Constitu iei RSSM din 
1978, care formal asigura suveranitatea de stat a republicii pe teritoriul ei, Sovietul 
Suprem al RSSM a adoptat o Hot râre despre neparticiparea RSSM la referendumul 
unional cu privire la p strarea URSS  din 17 martie 19911. 

În art. 2 „Suveranitatea i puterea de stat” al Constitu iei Republicii 
Moldova se stipuleaz  c  (1) Suveranitatea na ional  apar ine poporului Republicii 
Moldova, care o exercit  în mod direct i prin organele sale reprezentative, în formele 
stabilite de Constitu ie. (2) Nici o persoan  particular , nici o parte din popor, nici un 
grup social, nici un partid politic sau o alt  forma iune ob teasc  nu poate exercita 
puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai grav  
crim  împotriva poporului. 

 
Raportul dintre dou  no iuni: suveranitatea de stat i suveranitate na ional . 
Suveranitatea constituie una din tr s turile puterii de stat de a fi suprem  în raport cu 
oricare alt  putere social  intern  i independent  fa  de puterea oric rui alt stat sau 
organism interna ional. Prin suveranitatea statului se intelege însu irea puterii de stat 
de a fi suprem  pe teritoriul statului i a fi independent  fa  de puterea oric rui stat, 
însu ire exprimat  un dreptul statului de a- i rezolva liber treburile interne i externe 
cu excluderea amestecului altor state i cu respectarea corespunz toare ale acestora i 
a regulilor generale admise ale dreptului interna ional. De i este o no iune unitar  în 

                                                            
1 RSSM i referendumul cu privire la p strarea URSS din 17 martie 1991. [on-line] 
http://www.europalibera.org/ a/2341090.html (vizitat 17.03.2011); Mustea  S. Rolul anului 
1991 în destinul Republicii Moldova. [on-line] http://plural.upsc.md/wp-content/ 
uploads/2015/12/Plural-3-Musteata.pdf (vizitat 27.04.2017). 
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esen a ei, suveranitatea implic , totusi, dou  elemente componente: suveranitate 
extern  i suveranitate intern . Ea face o jonc iune între dreptul constitu ional i 
dreptul interna ional. Suveranitatea extern  semnific  independen a absolut  a 
statului, iar acesta este eliberat de orice subordonare fa  de o putere exterioar  lui. 
Suveranitatea intern  semnific  dreptul statului de a- i organiza puterea public  i 
anume: dreptul de a legifera, de a înf ptui justi ia i poli ia. Cu alte cuvinte, este vorba 
de suprema ia de stat care se concretizeaz  în dreptul statului de a adopta norme 
juridice, reguli obligatorii pentru to i cet enii s i i de a le asigura aplicarea. 
În anumite condi ii istorice, suveranitatea statului coincide, sub raportul bazei ei 
sociale, cu suveranitatea poporului. Suveranitatea poporului trebuie în eleas  ca fiind 
dreptul poporului de a decide asupra soartei sale de a stabili linia politic  a statului i 
alc tuirea organului lui i dreptul de a- i exercita puterea prin organele sale 
reprezentative i prin referendum. Aceast  coinciden  are loc numai în rile 
democratice în care conducerea de stat a societ ii este exercitat  de popor prin 
organele sale reprezentative. 
Suveranitatea na ional  este dreptul la autodeterminare i la dezvoltarea independent  
a fiec rei na iuni indiferent dac  posed  sau nu o organizare proprie în stat. În situa ia 
în care na iunea i-a creat un stat propriu, suveranitatea na ional  se implete te cu cea 
de stat, actionând ca un tot unitar. Dac  o na iune nu i-a f urit propriul s u stat, 
suveranitatea acesteia va fi temeiul ei de drept interna ional, al luptei duse pentru a se 
constitui într-un asemenea stat. Unii autori sus in c  no iunea de suveranitate na ional  
este echivalent cu dreptul de autodeterminare al na iunilor. Al i autori socot c  
suveranitatea na iunii nu se poate realiza decât în cadrul unei organiz ri statale. 
Numeroase documente de drept interna ional atest  c  suveranitatea na ional  implic  
dreptul popoarelor de a se constitui într-un stat na ional i dreptul de a- i alege sistemul 
economic, politic i social dorit. Totodat , suveranitatea na ional  implic  dreptul de a 
dispune liber de boga iile i resursele naturale aflate pe teritoriul na iunii respective. 
Unii autori scot în eviden  i alte tipuri de suveranitate: suveranitate teritorial  (un 
teritoriu, un drapel, o stem  i un imn recunoscute de comunitatea politic  
interna ional ); suveranitate diplomatic  (posibilitatea de a promova o politica 
interna ional  independent , iar un stat suveran î i poate alege atât prietenii, cât i 
inamicii); suveranitate militar  (capacitatea de a respinge agresiunile externe i de a 
pedepsi agresorii în scopul asigur rii securit ii propriului stat i pe cea a alia ilor); 
suveranitatea economic  (capacitatea de a dezvolta economia i comer ul în interes 
na ional i de a promova rela ii economice interna ionale bazate pe avantaje reciproce); 
suveranitatea cultural ; suveranitatea politic  etc. 
Al i autori au argumentat caracterul perimat al suveranit ii, inutilitatea acestui 
concept, deminitizarea sa, demonstrând c  p strarea suveranit ii statelor are 
consecin e nefaste asupra colabor rii acestora, asupra climatului interna ional. Ei 
consider  c  renun area la suveranitate este calea de men inere a p cii, este un mijloc 
de a facilita libera circula ie a oamenilor i a ideilor1.  

                                                            
1 Suveranitatea. No iunea de suveranitate. Evolu ia istoric  a conceptului de suveranitate. [on-
line] https://suveranitate.wordpress.com/2012/02/24/suveranitatea-notiunea-de-suveranitate-
evolutia-istorica-a-conceptului-de-suveranitate/ (vizitat 24.02.2012).  
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A adar, la 23 iunie 1990 Parlamentul a adoptat dou  decizii care au jucat un 
rol decisiv în lupta pentru independen a Republicii Moldova. Este vorba despre 
„Declara ia Suveranit ii RSS Moldova” i „Avizul Comisiei Sovietului Suprem al 
RSS Moldova pentru aprecierea politico-juridic  a Tratatului sovieto-german de 
neagresiune i a Protocolului adi ional secret din 23 august 1939, precum i a 
consecin elor lor pentru Basarabia i Bucovina de Nord”. Dup  Declararea 
Suveranit ii RSS Moldova au fost mai multe opinii privind parcursul de mai departe 
a Moldovei: unii optau pentru p strarea republicii în componen a URSS, al ii se 
pronun au pentru unirea cu România, îns  majoritatea popula iei, inclusiv a 
intelectualilor preferau ob inerea independen ei (totale) fa  de URSS. De i Moldova 
î i proclamase suveranitatea, reprezentan i ai conducerii de la Moscova se împotriveau 
categoric democratiz rii societ ii din Moldova, dar i din altele foste republici ale 
URSS (chiar i armata sovietic  a intervenit în Tbilisi, Bacu, Riga, Vilnius1 etc.), i 
revenirii acesteia la valorile na ionale, fapt ce a demonstrat înc  o dat  c  suveranitatea 
în cadrul URSS nu putea fi realizat . Declara ia Suveranit ii RSS Moldova, ca 
document oficial, a servit drept baz  pentru desf urarea luptei de mai departe pentru 
proclamarea independen ei Republicii Moldova din 27 august 1991. În toat  aceast  
înl n uire de evenimente, data de 27 august 1991 a marcat punctul culminant al 
mi c rii de emancipare na ional . 
 
TEMA IV. DECLARA IA DE INDEPENDEN  A REPUBLICII MOLDOVA 

 
1. Declara ia de Independen  (27 august 1991) – actul fondator  

al statului Republica Moldova 
În opinia unor istorici politici, istoria Republicii Moldova ca stat independent 

începe în 1917–1918, când gubernia Basarabiei se constituie ca Republic  Democrat  
Moldoveneasc  (2 decembrie 2017). Aceast  istorie se prelunge te ca provincie a 
României (sub numele de Basarabia, 1918–1940 i 1941–1944) i ca republic  
unional  sovietic  (RSS Moldoveneasc , 1940–1941 i 1944–1991), ultima, RSSM, 
fiind proclamat  la 2 august 1940, în componen a c reia a fost inclus  i partea vestic  
a RASS Moldovene ti (1924–1940) din cadrul Ucrainei Sovietice2. 

Contextul sociopolitic al Declara iei de Independen  a Republicii Moldova 
din 27 august 1991 (dimensiunea extern ): problema nesemn rii unui nou tratat 

                                                            
1 Rusia a respins o cerere a Lituaniei privind audierea lui Mihail Gorbaciov în cazul represiunii 
din 1991. [on-line] http://www.moldpres.md/news/2017/05/03/17003288 (vizitat 03.05.2017).  
2 Octavian âcu: asem narea între Sfatul rii i Parlamentul din 1990/91 – ambele au avut 
membri cu „un sim  al politicului, un sim  al contextului”. [on-line] 
https://www.europalibera.org/a/28869267.html (vizitat 22.11.2017); Conferin a tiin ific  
interna ional  „Centenar Sfatul rii”. [on-line] http://www.history.asm.md/index.php/ro/ 
activitate/intruniri-stiintifice/796-conferinta-stiintifica-internationala-centenar-sfatul-tarii 
(vizitat 21.11.2017). 
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unional în baza referendumului  anun at pentru data de 17 martie 1991 (fapt despre 
care s-a vorbit anterior), precum i de organizarea nereu it  a unui puci, 19-21 august 
1991, pentru înl turarea de la putere a lui M.S. Gorbaciov. Acest puci a fost calificat, 
de fapt, drept tentativ  de lovitur  de stat, organizat  de un grup conservator cu inten ia 
de a împiedica destr marea URSS1, sau a a-numitul puci anti-Gorbaciov. Pe data de  
18 august 1991, G. Ianaev, vicepre edintele URSS, a semnat un decret prin care î i 
asuma exercitarea atribu iilor de Pre edinte al URSS începând cu 19 august 1991. În 
aceea i zi, conducerea sovietic , în persoana lui G. Janaev, V. Pavlov i O. Baklanov, 
declar  stare de urgen  în URSS i creeaz  Comitetul de Stat pentru Starea de 
Urgen . 

În perioada puciului din 19-21 augist 1991, la Chi in u situa ia a fost una plin  
de nelini te, îns  relativ stabil , conducerea republicii reu ind s  men in  situa ia sub 
control. La 20 august 1991, Televiziunea i Casa Radioului de la Chi in u au fost luate 
sub paz  de oamenii care optau pentru democra ie, iar Pre edintele Republicii Moldova 
a emis Decretul cu privire la crearea Consiliului Suprem de Securitate al Republicii 
Moldova. Totodat , la 21 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova adopt  
Hot rârea cu privire la situa ia din Republica Moldova în leg tur  cu lovitura de stat 
din URSS, prin care se recunoa te c  M. Gorbaciov a fost înl turat nelegitim din 
func ia de pre edinte al URSS de c tre un grup de aventurieri politici de orientare 
reac ionar  i aprob  Declara ia Parlamentului Republicii Moldova privind situa ia din 
URSS. În aceea i ordine de idei, Moldova propune deputa ilor poporului ca la apropiata 
sesiune a Sovietului Suprem al URSS s  cear  demisia lui A. Lukianov, Pre edinte al 
Sovietului Suprem al URSS, pentru pozi ia i rolul lui în evenimentele de la 18-19 
august 19912. 

 
La 22 august 1991, M. Gorbaciov revine la Moscova dup  trei zile de arest petrecute la 
re edin a din Crimeea, iar la 25 august demisioneaz  din func ia de secretar general al 
PCUS, ceea ce a însemnat c derea puterii partidului unic în URSS. Pe data de  
23 august 1991, Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova aprob  Hot rârea cu 
privire la Partidul Comunist din Moldova, prin care „se interzice activitatea Partidului 
Comunist din Moldova pe întreg teritoriul republicii i se na ionalizeaz  întreaga avere 
a PCM”3. În aceea i zi, M. Snegur, Pre edintele Republicii Moldova, solicita, printr-o 

                                                            
1 Basiul V. Dup  20 de ani de la destr marea URSS, crimele regimului comunist au fost 
condamnate în Republica Moldova. [on-line] http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/ 
articol/20-ani-destramarea-urss-crimele-regimului-comunist-au-fost-condamna (vizitat 
13.09.2010); 26 de ani de la destr marea Uniunii Sovietice. [on-line] http://www.noi.md/ 
md/news_id/262175 (vizitat 26.12.2017). 
2 Puciul moscovit de la 19-21 august 1991 i Moldova. [on-line] http://www.europalibera. 
org/a/24301629.html (vizitat 25.04.2017); Mustea  S. Rolul anului 1991... Op. cit. 
3 Mustea  S. Lec iile independen ei Republicii Moldova – tranzi ia de la totalitarism la 
democra ie. [on-line] http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=1229 (vizitat 
13.09.2011).  
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telegram  oficial , ajutorul lui M. Gorbaciov, ministrul ap r rii i Pre edintele URSS, 
i al lui B. El in, Pre edintele RSFSR, în problema ac iunilor liderilor separati ti din 

autoproclamatele republici nistrean  i g g uz . Dup  evenimentele de la Moscova, a 
urmat valul declara iilor de independen  ale republicilor unionale: 24 august  
Ucraina, 27 august – Republica Moldova, 31 august – Uzbekistan i Kirghizia 
(Kyrgyzstan), 9 septembrie – Tadjikistan, 18 octombrie – Azerbaidjan etc., ultimul 
declarându- i independen a Kazahstanul, la 16 decembrie 1991. 
 
Declara ia de Independen  a Republicii Moldova a fost precedat  de trei 

Mari Adun ri Na ionale de la Chi in u (dimensiunea intern ): 1) Marea Adunare 
Na ional  din 27 august 1989 a adoptat un Apel c tre Sesiunea Sovietului Suprem al 
RSS Moldovene ti prin care se cere adoptarea legilor „Cu privire la statutul limbii de 
stat a RSSM”, „Cu privire la func ionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSSM” i „Cu 
privire la revenirea limbii moldovene ti la grafia latin ”, prezentând, totodat , 
amendamente concrete i principiale la proiectele de legi. Apoi au fost votate dou  
rezolu ii – „Despre p mânt” i „Despre drapelul na ional”. În încheiere, Marea 
Adunare Na ional  a votat documentul final „Despre suveranitatea statal  i dreptul 
nostru la viitor”, document care revendic  dreptul la libertate i unitate na ional 1;  
2) Marea Adunare Na ional  din 16 decembrie 1990 a luat în dezbatere i i-a spus 
cuvântul în probleme vitale i a luat decizii istorice cruciale. Marea Adunare Na ional  
a hot rât s  fie schimbat  denumirea republicii în Republica Moldova; a adoptat 
hot rârea despre transformarea Radioteleviziunii Na ionale într-un mijloc cu adev rat 
de informare, i nu de manipulare. La fel, delega ii sosi i din toate raioanele republicii 
au votat Hot rârea „Cu privire la reforma administrativ-teritorial ”, prin care cereau 
trecerea la un sistem nou de structuri teritoriale, simplu i eficient, pe jude e, care ar 
asigura condi ii prielnice pentru dezvoltare i autonomie administrativ  local . 
Documentul central adoptat de cea de-a doua Mare Adunare Na ional  a fost 
Proclama ia, prin care era declarat  independen a na ional  a românilor din teritoriile 
ocupate i recuno tea dreptul întregii na iuni române de a ap ra i a garanta prin toate 
mijloacele aceast  independen . În acela i timp, Marea Adunare Na ional  f cea Apel 
c tre parlamentele i guvernele statelor lumii, c tre ONU i alte organisme 
interna ionale s  recunoasc  statutul de teritoriu ocupat pentru Basarabia i nordul 
Bucovinei cu toate consecin ele juridice i politice prev zute de dreptul interna ional i 
3) Marea Adunare Na ional  din 27 august 1991 a avut ca problem  fundamental  
proclamarea independen ei Republicii Moldova. Delega ii la for au votat Propunerile 
Alian ei Na ionale pentru Independen  „16 Decembrie”, constituit  dup  cea de-a 
doua Mare Adunare Na ional  care proclamase un an în urm  independen a na ional , 

                                                            
1 O radiografie a Marii Adun ri Na ionale din 27 august 1989, f cut  de Sec ia Ideologie a CC 
al PCM, o alt  perspectiv  a regimului comunist asupra începuturilor independen ei noastre, 
poate fi consultat  aici: Octavian îcu // Un alt 27 august. [on-line] https://cotidianul.md/ 
2018/09/06/octavian-ticu-un-alt-27-august/ (vizitat 06.09.2018).  
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adresate Parlamentului. Apoi a fost votat  Mo iunea Marii Adun ri Na ionale adresat  
Parlamentului i Apelul c tre popoarele i statele lumii. Ultimul document citit i 
aprobat de Marea Adunare Na ional  a fost Declara ia de Independen  a Republicii 
Moldova, care imediat dup  aceasta a fost votat , nominal i unanim, de c tre 
Parlamentul Republicii Moldova. Cea de-a treia Mare Adunare Na ional  a dat na tere 
statului independent i suveran, unitar i indivizibil Republica Moldova1.  

Astfel, la 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova, prin vot nominal, 
aprob  Declara ia de Independen  i Imnul na ional „De teapt -te, române”, 
Republica Moldova proclamându-se „un stat suveran, independent i democratic”2. 
Declara ia de Independen  este un document politico-juridic ce a consacrat crearea 
noului stat independent Republica Moldova, reprezentând „certificatul de na tere” al 
noului stat, i stabile te temeliile, principiile i valorile fundamentale ale organiz rii 
sale statale. 

Merit  s  ne punem întrebarea: ce a consemnat acest eveniment de mare 
anvergur  social-politic  i istoric  – un punct culminant al mi c rii de emancipare 
democratic  i na ional , un accident al istoriei, o decizie impus  de circumstan ele de 
epoc  sau expresia voin ei populare?3. La aceste i alte întreb ri deloc retorice încearc  
s  r spund  politologii4 i istoricii politici. Astfel, istoricii Octavian âcu i Mariana 

ranu subliniaz  c  cea mai important  consecin  a Pactului de neagresiune sovieto-
german i Protocolul adi ional secret semnat la 23 august 1939 este, de fapt, un 
certificat de na tere al actualei Republici Moldova, având în vedere „… felul în care au 
fost concepute acele în elegeri a rezultat actuala configura ie politic  a Republicii 
Moldova”5. Vom aminti doar con inutul punctului 3 al Protocolului adi ional secret al 
Pactului de neagresiune dintre U.R.S.S. i Germania încheiat la data de 23 august 
1939: „În privin a Europei sud-estice, partea sovietic  subliniaz  interesul pe care-l 

                                                            
1 Cojocaru Gh. Mi carea democratic  na ional  i Declararea Independen ei Republicii 
Moldova. În: AKADEMOS. Revist  de tiin , Inovare, Cultur  i Arte, 2011, nr. 3 (22), p. 8-
11. [on-line] http://www.akademos.asm.md/files/Miscarea%20democratica%20nationala% 
20si%20declararea%20independentei%20RM.pdf (vizitat 27.04.2017); Cernea Gh. Lupta 
politic  pentru adoptarea Declara iei de Independen  a Republicii Moldova. [on-line] 
http://www.lib.ase.md/wp-content/uploads/publicatii/Publicatii%20Asem_2010/Conf_istorie_ 
09_2010.pdf (vizitat 27.04.2017). 
2 Declara ia de Independen  a Republicii Moldova. [on-line] http://www.presedinte.md/ 
rom/declaration (vizitat 27.04.2017).  
3 Cojocaru Gh. Mi carea democratic  na ional …  
4 Iulian Chifu: Cum a devenit Independen a de stat a RM: un nou motiv de disput  în societate. 
[on-line] http://10tv.md/2017/08/29/iulian-chifu-cum-devenit-independenta-de-stat-rm-un-nou-
motiv-de-disputa-societate/ (vizitat 29.08.2017).  
5 Istorici: Pactul Ribbentrop-Molotov este „certificatul de na tere” al actualei Republici 
Moldova. [on-line] http://tvrmoldova.md/politic/istorici-pactul-ribbentrop-molotov-este-
certificatul-de-nastere-al-actualei-republici-moldova/ (vizitat 24.08.2017).  
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manifest  pentru Basarabia. Partea german  î i declar  totalul dezinteres politic fa  de 
aceste teritorii”1. 

Dup  con inutul s u, aceast  Declara ie, pentru prima dat  dup  1944, a 
pronun at deschis c  Republica Moldova „ i-a reafirmat aspira iile de libertate, 
independen  i unitate na ional ” i se proclam  „un stat suveran, independent i 
democratic, liber s - i hot rasc  prezentul i viitorul, f r  nici un amestec din afar , în 
conformitate cu idealurile i n zuin ele sfinte ale poporului în spa iul istoric i etnic al 
devenirii sale na ionale”. Dup  structura sa, acest document este alc tuit din dou  
p r i componente: 1) un preambul, prin care sunt exprimate condi iile istorice i 
necesitatea proclam rii independen ei Republicii Moldova i  2) partea decizional  / 
rezolutiv  cu priorit ile strategice, prin care se proclam  solemn independen a 
Republicii Moldova2. 

 
Acest document politico-juridic face referiri la „istoria milenar ” i „statalitatea 
neîntrerupt ” a românilor de la Est de Prut în spa iul istoric i etnic al etnogenezei 
acestora, consacr , pentru spa iul de la Est de Prut, denumirile oficiale: limba român , 
popor român. Acest act fondator al Republicii Moldova din 27 august 1991 este 
marcat în fiece an ca Ziua Na ional  a Republicii Moldova sau Ziua Independen ei. 
Declara ia a fost adoptat  i semnat  de 278 deputa i. Actul original a ars în timpul 
protestelor din aprilie 2009 la Chi in u, dar un document identic a fost restaurat în 
2010.  
Declara ia de Independen  a Republicii Moldova, în mod clar i direct, sus ine 
suveranitatea Republicii Moldova pe teritoriul Transnistriei, deoarece este „o parte 
component  a teritoriului istoric i etnic al poporului nostru”. Declara ia, în opinia 
unor autori, este ea îns i un argument împotriva suveranit ii Republicii Moldova 
asupra Transnistriei, cum îl denun  acordul de la 23 august 1939, între Guvernul 
URSS i Guvernul Germaniei, „nul  i neavenit ”, fiind uniunea doar formal  între 
cele dou  teritorii3.  
Prin acest act politico-juridic, noul stat independent dobândea fundamentele legitime 
ale consacr rii sale depline pe plan na ional i, înainte de toate, pe cel interna ional. 
Amintim, totodat , c  Republica Moldova a ob inut recunoa terea oficial  a statului la 
2 martie 1992, când a ob inut statutul de membru al ONU. 
 

                                                            
1 Con inutul integral al Protocolului adi ional secret poate fi consultat la urm torul link: Pactul 
secret încheiat între Germania i URSS. Cum i-au împ r it cele dou  puteri sferele de influen  
în Europa. [on-line] https://telegraph.md/pactul-secret-incheiat-intre-germania-si-urss-cum-si-
au-impartit-cele-doua-puteri-sferele-de-influenta-in-europa/ (vizitat 04.05.2018). 
2 Cernea Gh. Lupta politic  pentru adoptarea Declara iei de Independen  a Republicii 
Moldova… 
3 Maftei Sv. Declara ia de Independen  a Republicii Moldova. [on-line] http://beta.deschide. 
md/ro/news/politic/18551/d-e-c-l-a-r-a-%c5%a2-i-a--de-independen%c5%a2%c4%82-a-
republicii-moldova.htm (vizitat 27.08.2015). 
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Declara ia de Independen , fiind actul de identitate al Republicii Moldova, 
imprim  dou  dimensiuni relevante.  

În primul rând, este un act fondator al statului Republica Moldova, exprimând 
la unison voin a popular  i voin a politic . Declara ia de Independen  este actul 
fondator – unic, fundamental, suprem i consensual – al Republicii Moldova, ca 
subiect deplin al dreptului interna ional, este piesa de rezisten  instalat  la baza 
edificiului statului de drept, reflectând i reprezentând, în egal  m sur , interesele 
tuturor cet enilor s i. Curtea Constitu ional  a Republicii Moldova, prin Hot rârea 
nr. 36 din 05.12.2013, declar  c  „fiind actul fondator al statului Republica Moldova, 
Declara ia de Independen  este un document juridic care nu poate fi supus nici unui 
fel de modific ri i/sau complet ri”. Astfel, Declara ia de Independen  beneficiaz  de 
statutul de „clauz  de eternitate”, deoarece define te identitatea constitu ional  a 
sistemului politic, principiile c reia nu pot fi schimbate f r  a distruge aceast  
identitate.  

În al doilea rând, Declara ia de Independen  constituie fundamentul juridic 
i politic primar al Constitu iei Republicii Moldova (Curtea Constitu ional , prin 

aceea i Hot râre, declar  c  „textul Declara iei de Independen  prevaleaz  în raport 
cu textul Constitu iei”, iar „în cazul existen ei unor divergen e între textul Declara iei 
de Independen  i textul Constitu iei, textul constitu ional primar al Declara iei de 
Independen  prevaleaz ”1; „Curtea a re inut c  Declara ia de Independen  consacr  
crearea noului stat independent Republica Moldova i stabile te temeliile, principiile i 
valorile fundamentale ale organiz rii statale a Republicii Moldova”; „Curtea a statuat 
c  Declara ia de Independen  constituie fundamentul juridic i politic al Constitu iei, 
astfel încât nici o prevedere a acesteia din urm  nu poate dep i cadrul Declara iei de 
Independen ”). De altfel, la vremea sa, s-a propus, a a cum s-a procedat i în alte legi 
fundamentale ale statelor lumii, ca Declara ia dat  s  fie inclus  în calitate de preambul 
în viitoarea Constitu ie a rii, dar nu a fost acceptat  pân  la urm  aceast  idee.  

Prin urmare, Declara ia de Independen  este un document politico-juridic 
fundamental care nu poate fi modificat, nici completat i, cu atât mai pu in, anulat. 
Declara ia de Independen  vizeaz  Constitu ia în integralitatea sa i are un rol-cheie 
în în elegerea i aplicarea textului Constitu iei, iar în cazul existen ei unor divergen e 
între textul Declara iei de Independen  i textul Constitu iei, textul constitu ional 
primar al Declara iei de Independen  prevaleaz 2. Per ansamblu, la instituirea 
independen ei rii noastre au contribuit mai întâi de toate factorii politici, dar i 

                                                            
1 Textul Declara iei de Independen  prevaleaz  în raport cu textul Constitu iei (Sesiz rile nr. 
8b/2013 i 41b/2013). [on-line] http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc= 
7&id=512&t=/Prezentare-generala/Serviciul-de-presa/Noutati/Textul-Declaratiei-de-
Independenta-prevaleaza-in-raport-cu-textul-Constitutiei-Sesizarile-nr-8b2013-si-41b2013 
(vizitat 05.12.2013).  
2 T nase Al. Op. cit. 
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factorii social-economici1. În acest sens, nu este clar  pozi ia unor autori care oarecum 
se îndoiesc de faptul c  Republica Moldova este un stat cu „actele” în regul 2.  

 
2. Lec iile independen ei i dilemele Republicii Moldova –  

tranzi ia de la totalitarism la democra ie 
Anul 1991 este, incontestabil, anul schimb rii pentru întregul spa iu sovietic, 

deoarece transform rile demarate în anii ’80 s-au finalizat cu dizolvarea URSS i 
apari ia unor noi state independente. În acela i an, 1991, se produc i alte evenimente 
care au schimbat vectorul geopoliticii mondiale, printre care interven ia militar  a 
SUA în Golful Persic, izbucnirea r zboiului civil în Iugoslavia etc. În 1991, în lume au 
avut loc 500 de conflicte violente de propor ii. Acest an, cu siguran , poate fi 
considerat o continuare a ceea ce a fost 1989 pentru Europa Central  i de Est, care a 
schimbat milioane de destine. Chiar dac  nu a existat ini ial un proiect al reconstruc iei, 
evenimentele din 1989–1991 au pus bazele societ ilor democratice contemporane, 
înlocuind regimurile totalitare comuniste cu cele democratice. Dac  anul 1989 este 
considerat annus mirabilis / naufragiul utopiei (comuniste), atunci anul 1991 este 
începutul recesiunii / crizei mondiale3. Unii autori, nu f r  temei, consider  c  
pr bu irea sistemului sovietic a fost o lovitur  colosal  pentru dezvoltarea uman . Îns  
aceast  pr bu ire a fost doar prima faz  a crizei generale a civiliza iei, iar, în prezent, 
începe cea de-a doua faz  de distrugere a economiei i civiliza iei vechi – colapsul 
sistemului capitalist4. Cu alte cuvinte, evenimentele din 1989 au avut efecte 
revolu ionare care au schimbat lumea5. 

  
La mijlocul anului 1991 SUA recunosc dreptul reunific rii Moldovei cu România. În 
28 iunie 1991 Senatul SUA a emis Rezolu ia 148, prin care hot r te c  Guvernul 
SUA trebuie s  sus in  eforturile Moldovei de negociere a reunific rii României cu 
Moldova6. Chiar dac  au trecut peste 25 de ani de la adoptarea rezolu iei Senatului, ea 
nu a fost abrogat  de alt act emis de aceea i autoritate. La rândul s u, Ambasadorul 
Rusiei la Bucure ti, V. Kuzmin, la sfâr itul anului 2017, sugera ideea precum c  „având 

                                                            
1 Varzari P., Spinei T. Factorii sociali-economici ai instituirii independen ei na ionale. În: 
MOLDOSCOPIE (Problemele analizei politice). Culegere de articole, 1996, Partea a 7-a, p. 33-
51.  
2 Este Republica Moldova un stat? [on-line] http://glasul.md/este-republica-moldova-un-stat/ 
(vizitat 25.04.2017).  
3 Mustea  S. Rolul anului 1991…  
4 Matveev V. Criza actualului model de civiliza ie i Moldova. [on-line] http://www.noi.md/ 
md/news_id/229295 (vizitat 21.06.2017). 
5 Tism neanu Vl. Puterea ideilor i revolu iile non-revolu ionare. [on-line] https://www. 
lapunkt.ro/2014/10/puterea-ideilor-si-revolutiile-non-revolutionare/ (vizitat 29.11.2018).  
6 Cite te documentul ascuns opiniei publice de politicienii din România i Republica Moldova: 
DOCUMENT INEDIT // Senatul SUA sus ine Reunirea Moldovei cu România. [on-line] 
http://deschide.md/ro/stiri/politic/1870/ DOCUMENT-INEDIT--Senatul-SUA-sus%C5%A3ine-
Reunirea-Moldovei-cu-Rom%C3%A2nia.htm (vizitat 15.10.2016).  
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în vedere c  o situa ie similar  a avut loc în Crimeea [referendumul din Crimeea cu 
privire la aderarea la Federa ia Rus  a avut loc în Republica Autonom  Crimeea din 
sudul Ucrainei pe 16 martie 2014 – P.V.], revizuirea grani elor în acest caz ar 
trebui, de asemenea, f cut  în baza rezultatelor referendumului”1. Se contureaz  deci 
dou  abord ri opuse privind viitoarea unire a Republicii Moldova cu România – în 
baza dreptului istoric i/sau prin referendum.  
 
Primii pa i ai Moldovei pe calea independen ei. În condi iile colapsului 

URSS, anul 1991 a constituit pentru Republica Moldova începutul procesului de 
construire a unui stat democratic i independent, având i recunoa terea 
interna ional  a independen ei de stat2. Din momentul adopt rii Declara iei de 
Independen , Republica Moldova, devenind subiect de drept interna ional, adreseaz  
la ONU i OSCE cererea de a fi admis  ca membru cu drepturi depline în aceste 
organiza ii i se declar  disponibil  s  adere la Actul Final de la Helsinki i la Carta 
de la Paris pentru o nou  Europ . La 3 septembrie 1991 are loc stabilirea frontierei de 
stat a Republicii Moldova i este semnat Decretul privind retragerea de pe teritoriul 
republicii a trupelor Armatei Sovietice. Astfel, la momentul declar rii independen ei, 
Republica Moldova cuprindea o suprafa  de 33 700 km2, avea o popula ie de 4 366 
300 de locuitori, din care 53% locuiau în mediul rural; era organizat  administrativ în 
40 de raioane. La finele anului 1991, conform datelor Raportului dezvolt rii umane al 
ONU, Republica Moldova se plasa pe locul 64 în lume3.  

La 8 decembrie 1991 au avut loc primele alegeri preziden iale în istoria 
politic  a Republicii Moldova, la care au participat 92% din electorat, din care 67,49% 
au votat pentru Mircea Snegur, care devine primul pre edinte, ales prin sufragiu 
universal (Moldova Sovietic  a avut anterior administra ie total str in  – prim-
secretarii Partidului Comunist din RSSM, pre edin ii Sovietului de Mini tri al RSSM i 
pre edin ii Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM erau desemna i de c tre autorit ile 
politice centrale de la Moscova, de PCUS4).  

                                                            
1 Ambasadorul Rusiei la Bucure ti propune un referendum privind Unirea R. Moldova cu 
România. [on-line] http://radiochisinau.md/ambasadorul-rusiei-la-bucuresti-propune-un-
referendum-privind-unirea-rmoldova-cu-romania-59073.html (vizitat 11.11.2017).  
2 Juc V. Republica Moldova Moldova la 25 de ani: eforturi de recunoa tere interna ional  a 
independen ei de stat. În: AKADEMOS. Revist  de tiin , Inovare, Cultur  i Art , 2016, nr. 3 
(42), p. 107-115. [on-line] http://akademos.asm.md/node/1477 (vizitat 09.11.2017); Juc V. 
Eforturi de recunoa tere interna ional  i asigurare a independen ei de stat a Republicii 
Moldova. În: Revista de Filosofie, Sociologie i tiin e Politice, 2018, nr. 3 (178), p. 7-26. [on-
line]http://www.icjp.asm.md/publicatie/revista-de-filozofie-sociologie-%C5%9Fi-%C5%9Ftiin 
%C5% A3e-politice (vizitat 09.11.2017). 
3 Solomon C. Aspecte ale vie ii politice în Republica Moldova (1989–2002). Monografie. 
Chi in u: CE USM, 2002. 266 p.  
4 Aproape pân  la independen , RSS Moldoveneasc  a avut administra ie total str in . [on-
line] http://ziarulnatiunii.md/aproape-pana-la-independenta-rss-moldoveneasca-a-avut-
administratie-total-straina/ (vizitat 29.11.2017).  
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În aceea i zi, 8 decembrie 1991, pre edin ii Rusiei, Bielorusiei i Ucrainei – B. El in, 
St. u kevici i, respectiv, L. Kravcuk – au semnat, la Belovežskaja Puš a, Belarus, 
Acordul de înfiin are a Comunit ii Statelor Independente i au proclamat încetarea 
existen ei URSS. În acest context, M. Gorbaciov demisioneaz  din func ia de 
pre edinte al URSS, devenind astfel primul i ultimul Pre edinte al URSS. 
Ini iativa celor trei pre edin i de la Belovežskaja Puš a a fost oficializat  la  
21 decembrie 1991, la Alma-Ata, prin semnarea Declara iei, Protocolului i 
Conven iei cu privire la CSI. Pe lâng  Rusia, Belarus i Ucraina, au mai aderat înc  8 
state (în total, 11 state), care între timp deveniser  independente. M. Snegur, 
Pre edintele statului, a semnat din numele rii aderarea la aceast  organiza ie, al c rei 
scop era men inerea leg turilor economice între fostele republici sovietice i 
dezvoltarea cooper rii dintre ele.  
La finele lunii mai 1991, dup  un ir de dezbateri, în func ia de prim-ministru este 
desemnat Valeriu Muravschi (28 mai 1991 – 1 iulie 1992). Noul guvern, pe lâng  
calamit ile de ordin politic, avea s  se confrunte i cu cele naturale, c ci la începutul 
lunii iulie au fost inundate circa 90 de localit i. Tot la începutul lunii iulie 1991, 
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un ir de acte normative destinate s  
contribuie la afirmarea statului Republicii Moldova. Printre acestea se num r  Legea 
cu privire la privatizare, care, pe de o parte, a creat noi posibilit i, iar pe de alt  parte, 
a dezam git marea majoritate a cet enilor republicii, deoarece nu i-au putut recupera 
propriet ile na ionalizate de autorit ile sovietice; Legea cu privire la cet enie, prin 
care cet enia Republicii Moldova se acorda tuturor locuitorilor care s-au aflat pe 
teritoriul Republicii Moldova pân  la data de 23 iunie 1990 etc. Aceast  din urm  lege 
este considerat  una dintre cele mai flexibile în ce prive te acordarea cet eniei unui 
stat, în special în compara ie cu rile Baltice, unde au fost stabilite un ir de rigori 
pentru ob inerea acestui drept. inând cont de faptul c  în Republica Moldova 
începutul pluripartidismului s-a manifestat prin competi ia mi c rilor na ionale, la  
17 septembrie 1991 Parlamentul rii adopt  prima Lege cu privire la partide i alte 
organiza ii social-politice1, care, în opinia multor speciali ti în materie, a fost una 
permisiv  i de o calitate bun , con inând prevederi destul de simple i u or de realizat 
la înregistrarea partidelor i organiza iilor social-politice. Datorit  procesului de 
înregistrare simplificat, num rul partidelor a dep it cifra de 60.  
Legea partidelor a fost modificat  în septembrie 1998, f când mult mai riguroase 
condi iile de înregistrare a partidelor. Noile prevederi au f cut, de fapt, imposibil  

                                                            
1 Lege nr. 718-XII din 17.09.1991 privind partidele i alte organiza ii social-politice. [on-line] 
http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313279&lang=1 (vizitat 
13.04.2017); Hot rârea Guvernului Republicii Moldova nr. 566 din 16.10.1991 despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea partidelor i organiza iilor social-politice în 
Republica Moldova. [on-line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang= 
1&id=303054 (vizitat 13.04.2017).  
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reînregistrarea partidelor regionale, lucru care a generat nemul umirea for elor politice 
din autonomia na ional  G g uzia1.  
În 2002 partidul de guvern mânt, PCRM, a introdus noi modific ri în Legea cu privire 
la partide, care obligau partidele s  fac  d ri de seam  i s  se reînregistreze în fiecare 
an, dovedind c  num rul membrilor nu a sc zut sub 5 mii. Sub influen a protestelor 
partidelor, precum i sub presiunea institu iilor europene, autorit ile au fost constrânse 
s  cedeze i s  revin  la normele anterioare.  
În decembrie 2007, Parlamentul a adoptat o nou  Lege a partidelor2, care prevede 
finan area de la bugetul de stat a partidelor reprezentate în organul legislativ, adic  a 
celor care au trecut pragul electoral de 6% i a celor care au în consiliile locale de nivel 
regional cel pu in 5% din num rul total de consilieri. În acest scop, 0,2% din bugetul 
de stat urma s  fie alocate pentru finan area partidelor, propor ional num rului de 
mandate de inute în Parlament i în consiliile locale. Aceast  clauz  urma s  intre în 
vigoare dup  alegerile parlamentare din 2009. Scopul acestor prevederi era de a pune 
partidele mici într-o situa ie i mai dificil  în raport cu partidele mai puternice i de a 
„aerisi”, în acest mod, spectrul politic3. În aceea i ordine de idei, finan area partidelor 
politice reprezint  un subiect de maxim  importan  pentru orice sistem de partide, dar 
îndeosebi pentru cel din Republica Moldova. 
 
Azi, Republica Moldova continu  s  se confrunte cu un ir de probleme care 

î i au originile în perioada regimului totalitar comunist i care nu sunt atât de u or de 
dep it. Printre acestea: aspectele de ordin identitar, nostalgia fa  de URSS, 
promovarea defectuoas  a reformelor economice, politice, rela ia cu regiunea 
separatist , dependen a de pia a energetic  rus  etc. Totodat , unii autori eviden iaz  i 
dilemele statului Republica Moldova, printre care „statalitatea” i identitatea, 
memoriile concurente, istoria traumatizant , mo tenirea sovietic  i mentalitatea 
totalitar  etc. Rela ia dintre identitatea na ional , statalitate i trecut în Republica 
Moldova reprezint  o situa ie special , deoarece regimul totalitar a l sat o amprent  
adânc  în aceste domenii. În acest context, istoricul Sergiu Mustea  pune în discu ie 
astfel de probleme ca: statul independent versus nostalgia fa  de URSS; distan area de 
trecutul i mentalitatea totalitar ; afirmarea statalit ii Republicii Moldova; dileme 
identitare; personalit i, evenimente i simboluri istorice între trecut i present; 
condamnarea crimelor comunismului etc.4, iar subsemnatul mai analizeaz  deficitul 

                                                            
1 Cadrul legislativ al partidelor din Republica Moldova. [on-line] http://biblioteca-digitala-
online.blogspot.md/ 2013/01/cadrul-legislativ-al-partidelor-din.html (vizitat 22.01.2013).  
2 Lege nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice. [on-line] http://lex.justice. 
md/md/327053%2520/ (vizitat 13.04.2017).  
3 Varzari P., Buc taru I., Ciocan I. Impactul activit ii partidelor politice asupra func ionalit ii 
puterilor de stat. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 2007, nr. 2 (XXXVII), p. 
115-132. [on-line] http://uspee.md/wp-content/uploads/2016/10/MOLDOSCOPIE_probleme_ 
de_analiza_politica_partea-37.pdf (vizitat 13.04.2017).  
4 Mustea  S. Dilemele Republicii Moldova. În: Archiva Moldaviae, Ia i, 2012 (IV). [on-line] 
https://www.academia. edu/5490941/Dilemele_Republicii_Moldova (vizitat 29.04.2017); Dou  
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democratic i trei clivaje politice profunde (vectorul european – proiectul eurasiatic, 
unitarism – federalism, unionism – moldovenism)1. 

 
Startul promi tor al reformelor economice în Republica Moldova2. Schimb rile 
survenite în sfera politic , realiz rile privind consolidarea democra iei, reformele 
institu ionale, formarea bazei juridice au contribuit la crearea condi iilor pentru 
avansarea spre o economie de pia  func ional . De men ionat c  startul reformelor 
economice, care a demarat o dat  cu elaborarea Concep iei de trecere la economia de 
pia  i a Programului de tranzi ie la economia de pia  în Moldova din anul 1991, a 
fost destul de promi tor. Despre succesele amintite pe acele vremuri, se vehicula i în 
sursele informa ionale interna ionale. Astfel, conform estim rilor rapoartelor anuale ale 
FMI, BM i BERD, Moldova era apreciat  mai înalt în compara ie cu majoritatea 

rilor CSI i a vecinilor s i – România, Bulgaria i Ucraina în ce prive te promovarea 
reformelor. Iar revista „Economist” constata: „Moldova – este un model al reform rii 
corecte, iar faptul c  ea este o ar  compact , o transform  într-un laborator perfect 
pentru desf urarea reformelor”. Conform documentelor sus-men ionate, Republica 
Moldova preconiza s  traverseze „calea extrem de dificil  de tranzi ie spre economia 
de pia  într-o perioad  minim  posibil , de circa 1,5-2 ani”3. 
Condamnarea crimelor regimului comunist totalitar. La finele anului 2010, ase state 
postcomuniste din Europa de Est au cerut Bruxelles-ului s  introduc  în UE o 
interdic ie a neg rii crimelor comunismului, afirmând c  victimele fostelor regimuri 
comuniste au fost uitate de Europa de Vest. Dac  în Europa crimele comunismului sunt 
echivalate cu cele ale fascismului, la Chi in u atitudinea adep ilor de stânga este 
invers .  

                                                                                                                                                              
milioane pe apa… statalit ii. [on-line] http://www.timpul.md/articol/doua-milioane-pe-
apastatalitatii-8276.html (vizitat 24.03.2010); Varzari P. Sociologie politic …, p. 134-135, 146-
147, 187-190, 256; aran V. Ideologia în politica moldoveneasc  i comportamentul partidelor 
politice: între inten ii i rezultat. [on-line] http://www.platzforma.md/ideologia-in-politica-
moldoveneasca-si-comportamentul-partidelor-politice-intre-intentii-si-rezultat/ (vizitat 
04.04.2017); Cazacu L. Discu ii identitare în Republica Moldova. [on-line] file:///D:/ 
IIESP/Downloads/Nvmgu_filol_2012_4_5.pdf (vizitat 29.04.2017).  
1 Varzari P., Grosu L. Perpetuarea deficitului democratic în Republica Moldova. În: Republica 
Moldova în contextul oportunit ilor de modernizare: necesit i de democratizare, securitate i 
cooperare / Coord. V. Juc. Chi in u: F.E.-P. „Tipografia Central ”, 2016, p. 6-19; Varzari P., 
Sosna B. Reactualizarea clivajelor social-politice în Republica Moldova: reflec ii conceptuale i 
de esen . În: Extremismul i separatismul – provoc ri la adresa securit ii regionale i na ionale 
/ Coord. edi iei V. Juc. Chi in u: Î.S. F.E.-P. „Tipografia Central ”, 2014, p. 56-69.  
2 Negur  P. Republica Moldova la un sfert de veac de tranzi ie: între comunism ratat i un 
capitalism neînceput. [on-line] http://www.platzforma.md/republica-moldova-la-un-sfert-de-
veac-de-tranzitie-intre-un-comunism-ratat-si-un-capitalism-neinceput-i-parte/ (vizitat 
01.05.2015); Republica Moldova la 25 de ani. O încercare de bilan  / Coord. P. Negur , V. 
Sprâncean , V. Ernu. Chi in u: Ed. Cartier, 2016. 52 p. [on-line] https://www.academia.edu/ 
31814480/Republica_Moldova_la_25_de_ani_co-editat_cu_Vitalie_Spr%C3%AEncean% 
C4%83_%C8%99i_Vasile_Ernu_ (vizitat 13.12.2016). 
3 Duca Gh., Stratan Al. Un sfert de secol de c ut ri, erori i e ecuri. [on-line] http://www.asm. 
md/galerie/25%20ani%20de%20independenta_red_final.pdf (vizitat 15.09.2016).  
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În februarie 2006, un grup de deputa i din partea Alian ei „Moldova Noastr ” (AMN) 
au venit în Parlamentul Republicii Moldova cu o ini iativ  legislativ  de a condamna 
crimele comunismului, a a cum indic  i Rezolu ia 1481(2006) a Adun rii 
Parlamentare a Consiliului Europei privind necesitatea de condamnare interna ional  
a crimelor regimurilor comuniste totalitare din 25 ianuarie 2006, dar care nu a fost 
sus inut  de majoritatea comunist  aflat  la guvernare. Dup  schimb rile de ordin 
politic care au avut loc din 2009 în Republica Moldova, cu o ini iativ  similar  vine 
Pre edintele interimar Mihai Ghimpu, care, la 14 ianuarie 2010, prin Decretul nr. 165-
V, constituie Comisia pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar din 
Republica Moldova. Comisia a elaborat în perioada 14 ianuarie – 1 iunie 2010 un 
raport analitic („Comisia Cojocaru”)1, care a fost prezentat Pre edintelui rii i care 
urma s  fie discutat în Parlament, dar, dup  dou  tentative în luna iunie 2010, data 
prezent rii a fost amânat  de c tre membrii AIE. 
Printr-un alt decret preziden ial, datat cu luna iunie 2010, M. Ghimpu a declarat  
28 iunie 1940 Zi a ocupa iei sovietice. Condamnarea de c tre Duma de Stat a 
Federa iei Ruse a decretului lui M. Ghimpu este considerat  o nou  ingerin  a Rusiei 
în treburile interne ale Republicii Moldova. Deci, Rusia trateaz  în continuare 
Republica Moldova ca o parte a sferei sale de influen  i încearc  s  controleze 
situa ia de la Chi in u prin metode de antaj economic, politic, ideologic, 
informa ional etc. (a a-numitul „r zboi hibrid”). Drept c  Decizia din 12 iulie 2010 a 
Cur ii Constitu ionale a Republicii Moldova a etichetat neconstitu ional Decretul 
Pre edintelui interimar M. Ghimpu. Îns  Curtea Constitu ional  (pare c  î i „repar  
gre eala”) prin Hot rârea nr.14 din 02.05.2017 privind interpretarea articolului 11 
din Constitu ie (neutralitatea permanent ) (Sesizarea nr. 37b/2014), când ia o decizie 
istoric , declarând în premier  c  aceste trupe sunt de ocupa ie – „dislocarea pe 
teritoriul Republicii Moldova a oric ror trupe sau baze militare, conduse i controlate 
de c tre state str ine, este neconstitu ional ” i „practic, ocupa ia sovietic /ruseasc  nu 
a încetat în partea estic  a rii nici ast zi, cu toate c  a fost proclamat  independen a 
Republicii Moldova. Federa ia Rus  a recunoscut-o, dar i-a retras armata numai din 
partea vestic  a teritoriului moldovenesc (sub ocupa ie au mai r mas 11% din suprafa a 
Republicii Moldova)”2. Totodat , Înalta Curte a dat und  verde parteneriatului rii 
noastre cu NATO, precizând c  neutralitatea nu poate împiedica Moldova s  
colaboreze cu alian ele militare interna ionale în probleme de securitate. 
Conflictul transnistrean (primul „r zboi hibrid” din spa iul postsovietic sus inut de 
Federea ia Rus 3) este cel mai mediatizat subiect în literatura de specialitate, aflându-

                                                            
1 Raport analitic. Comisia pentru Studierea i Aprecierea Regimului Comunist Totalitar din 
Republica Moldova. [on-line] http://www.timpul.md/articol/raportul-comisiei-pentru-studierea-
i-aprecierea-regimului-comunist-totalitar-din-republica-moldova-12814.html (vizitat 
02.07.2010).  
2 Hot râre nr.14 din 02.05.2017 privind interpretarea articolului 11 din Constitu ie (neutralitatea 
permanent ) (Sesizarea nr. 37b/2014). [on-line] http://constcourt.md/ccdocview.php? 
tip=hotariri&docid=613&l=ro (vizitat 02.05.2017).  
3 Directorul Institutului de Politic  Efectiv , dr. Vitalie Andrievschi, a sus inut o prelegere 
public  la tema r zboiului hibrid, la Academia de tiin e. [on-line] http://www.asm.md/? 
go=noutati_detalii&n=8060&new_language=0 (vizitat 29.06.2017); Taran A. Moldova, între 
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se, totodat , i în vizorul organismelor regionale (UE, Adunarea Parlamentar  a 
OSCE) i interna ionale (ONU, NATO), precum i al unor lideri mondiali (Donald 
Trump1), al liderilor politici, al liderilor de opinie, al comentatorilor i al anali tilor 
politici na ionali. Cauzele apari iei problemei transnistrene sunt multiple, îns   
posibilit ile solu ion rii lui sunt limitate la ora actual  din motive bine cunoscute.  
Altfel spus, conflictul transnistrean este obiectul unei „tensiuni permanente”: 
Chi in ul „înc lze te” de mai mul i ani tema prezen ei militare ruse în regiune2:  
1) ini ial a fost luat  decizia din luna mai 2017 a Cur ii Constitu ionale, potrivit c reia 
Rusia este o ar  agresoare, iar contingentul ei militar în Transnistria, ce const  din 
Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) i un batalion de men inere a p cii, este o 
armat  de ocupa ie; 2) articolul din iulie 2017 a pre edintelui PDM, V. Plahotniuc, în 
ziarul american „The Hill” cu apelul c tre SUA i Uniunea European  de a salva 
Moldova de Rusia i contingentul ei limitat, aflat la „doar 30 de mile de Chi in u”;  
3) Declara ia din 21 iulie 2017 a Parlamentului cu solicitarea retragerii trupelor ruse 
din Transnistria3, cerere sus inut  i de SUA4; 4) în toamna anului 2017 autorit ile 

rii încercau s  implice i tribuna ONU, demers sus inut de Adunarea General  a 
ONU, care a examinat i votat, la 22 iunie 2018, proiectul de rezolu ie propus de 
Republica Moldova privind „Retragerea complet  i necondi ionat  a for elor militare 
str ine de pe teritoriul Republicii Moldova”5.  
O alt  problem  ine de lipsa unui compromis cu trecutul care ar conduce la o 
reconciliere na ional  (ultimul caz, din 2017, când majoritatea parlamentar , 
declarat  pro-european , a votat la 28 aprilie 2017 un proiect de lege care prevede c  
Ziua Europei va fi marcat  oficial pe 9 mai concomitent cu Ziua Victoriei, iar 
Pre edintele I. Dodon, orientat pro-euroasiatic, s-a pronum at categoric împotriva 
proiectului de lege privind declararea zilei de 9 Mai „Ziua Europei”, subliniind c  va 

                                                                                                                                                              
dou  p r i aflate în conflict. [on-line] http://www.noi.md/md/news_id/258807 (vizitat 
06.12.2017). 
1 Trump i-ar putea cere Rusiei s - i retrag  trupele militare din Moldova. Subiectul, introdus în 
pachetul de sanc iuni SUA contra Rusiei (DOC). [on-line] https://www.realitatea.md/trump-i-
ar-putea-cere-rusiei-sa-si-retraga-trupele-militare-din-moldova--subiectul--introdus-in-pachetul-
de-sanctiuni-sua-contra-rusiei--doc-82017.html (vizitat 10.08.2018). 
2 Florea X. Ce st  în spatele apelului Moldovei la ONU. [on-line] http://www.noi.md/ 
md/news_id/243911 (vizitat 11.09.2017). 
3 A fost aprobat  Declara ia Parlamentului Republicii Moldova privind retragerea for elor 
militare ruse de pe teritoriul rii. [on-line] http://www.parlament.md/Actualitate/ 
Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/3269/language/ro-RO/Default.aspx (vizitat 21.07.2017). 
4 SUA cere Rusiei retragerea trupelor militare din stânga Nistrului i sus ine alegerea R. 
Moldova de asociere la UE. [on-line] http://www.realitatea.md/sua-cere-rusiei-retragere-
trupelor-militare-din-stanga-nistrului-i-sus-ine-alegerea-r-moldova-de-asociere-la-
ue_72402.html (vizitat 21.02.2018). 
5 Alte detalii vezi: ONU a aprobat rezolu ia Republicii Moldova privind retragerea trupelor 
militare ruse din Transnistria (VIDEO). [on-line] http://www.realitatea.md/onu-a-aprobat-
rezolutia-republicii-moldova-privind-retragerea-trupelor-militare-ruse-din-transnistria--video-
_79600.html (vizitat 22.06.2018); Retragerea trupelor i armamentului rusesc din Transnistria, 
pe ordinea de zi la Adunarea General  a ONU. [on-line] http://www.ziarulnational.md/ultima-
ora-retragerea-trupelor-si-armamentului-rusesc-din-transnistria-pe-ordinea-de-zi-a-adunarea-
generala-a-onu/ (vizitat 15.06.2018). 
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bloca promulgarea acestuia1). Unul dintre motivele acestei st ri este faptul c  
societatea noastr  a fost mai tot timpul divizat  i nu s-au c utat solu ii reale de 
compromis, care s  duc  la o împ care social .  
Unii autori scot în eviden  i alte ipostaze ale dilemelor statului Republica Moldova, 
inclusiv sub aspectul condi iilor minime pe care trebuie s  le întruneasc  un stat2. 
 
În final, subliniem c  anul 1991 a fost un punct de start promi tor al 

independen ei3, îns  practica social-politic  a celor circa trei decenii de independen  
a demonstrat c  afirmarea i dezvoltarea statului Republica Moldova este un proces 
complicat i de durat 4, iar formarea i dezvoltarea noilor institu ii sociale de sorginte 
democratic  a devenit un proces destul de dificil i contradictoriu5, plin de riscuri, 
vulnerabilit i i amenin ri (coerci ia extern , prezen a militar  str in , conflictul 
transnistrean, terorismul interna ional, crima organizat , traficul de arme i muni ii, 
migra ia for ei de munc , precum i alte amenin ri de ordin economic, energetic, 
ecologic, social etc.). Chiar dac  situa ia în general nu inspir  prea mult optimism, 
totu i exist  i unele oportunit i pe care Republica Moldova le-ar putea folosi cu mai 
mult  eficacitate6. 
 

                                                            
1 Înc  o s rb toare oficial ! Pe 9 mai, va fi s rb torit  i Ziua Europei. [on-line] 
http://www.realitatea.md/inca-o-sarbatoare-oficiala-pe-9-mai-va-fi-sarbatorita-i-ziua-europei-
doc_56630.html (vizitat 28.04.2017); Pre edintele Igor Dodon, despre declararea Zilei Europei 
de 9 Mai: Sunt categoric împotriv . [on-line] http://www.realitatea.md/pre-edintele-igor-dodon-
despre-declararea-zilei-europei-de-9-mai-sunt-categoric-impotriva_56639.html (vizitat 
29.04.2017); Ziua Europei, marcat  OFICIAL în R. Moldova. Dodon – obligat de Parlament s  
promulge legea. [on-line] https://www.realitatea.md/ziua-europei-marcata-oficial-in-r-moldova-
dodon-obligat-de-parlament-sa-promulge-legea_84776.html (vizitat 04.10.2018).  
2 Reflec ii pe marginea celor 27 de ani de independen  a RM. [on-line] 
http://curentul.md/stiri/reflectii-pe-marginea-celor-27-de-ani-de-independenta-a-rm.html 
(vizitat 26.08.2018);      . [on-line] 
https://news.mail.ru/society/36613085/?frommail=1 (vizitat 14.03.2019). 
3 Pre edin ii R. Moldova: Retrospectiva Independen ei R. Moldova în fapte i declara ii ale 
presedin ilor RM. [on-line] http://www.moldova.org/retrospectiva-independentei-r-moldova-in-
fapte-si-declaratii-ale-presedintilor-rm-17245-rom/ (vizitat 06.08.2009). 
4 Oazu Nantoi: Proiectul statalit ii Republicii Moldova degradeaz . [on-line] 
http://www.noi.md/md/news_id/229260 (vizitat 21.06.2017). 
5 Pentru cei interese i cum v d autorii str ini statul Republica Moldova, poate fi consultat  
lucrarea cercet torului polonez Bart omiej Zdaniuk: Zdaniuk B. Konsolidacja pa stwa w 
Republice Mo dawii [Consolidarea statului Republica Moldova]. Warszawa: Uniwersytet 
Warszawsk, 2016. 284 p. [on-line] http://wnpism.uw.edu.pl/ media/SOBN/Archiwum 
%20WDiNP/ Konsolidacja%20panstwa.pdf (vizitat 27.11.2016). 
6 TOP-5 Oportunit i pe care le are Republica Moldova. [on-line] http://tribuna.md/ 
2017/09/03/top-5-oportunitati-pe-care-le-are-republica-moldova/ (vizitat 03.09.2017). 
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COMPARTIMENTUL II. 
ADOPTAREA CONSTITU IEI REPUBLICII MOLDOVA DIN 1994 

I MODIFICAREA REGIMULUI POLITIC DIN 2000 – 
ETAPA STABILIZ RII SISTEMULUI POLITIC 

 
TEMA V. EXTINDEREA PRINCIPIILOR DEMOCRATICE I 

FUNC IONALITATEA INSTITU IILOR DE STAT DUP  ALEGERILE 
PARLAMENTARE DIN 1994 I DIN 1998 

 
1. Alegerile parlamentare din 1994 i scrutinul din 1998: similitudini i deosebiri 

Pentru Republica Moldova perioada 1994–2000 (perioada stabiliz rii 
sistemului politic na ional) a fost nu mai pu in agitat  din punct de vedere politic, 
economic i social ca anii 1990–1994 (etapa institu ionaliz rii statului Republica 
Moldova). În aceast  perioad  de timp, au derulat mai multe procese, evenimente i 
fenomene politice i economico-sociale de anvergur  cu diverse semnifica ii, cele mai 
principale fiind: desf urarea a dou  scrutine pentru alegerile parlamentare 
(anticipatele din 27 februarie 1994 i cele ordinare din 22 martie 1998), precum i 
alegeri locale generale (16 aprilie 1995 i 23 mai 1999); înf ptuirea a dou  plebiscite 
consultative na ionale (6 martie 1994 i 23 mai 1999);  activitatea a cinci guverne cu 
programe de guvernare diferite (Guvernul Andrei Sangheli-2, 1994–1997; Guvernul 
Ion Ciubuc-1, 1997–1998, i Guvernul Ion Ciubuc-2, 1998–1999; Guvernul Ion Sturza, 
1999, i Guvernul Dumitru Braghi , 1999–2001); constituirea a trei coali ii de 
guvernare (Coali ia Partidului Democrat Agrar din Moldova i a frac iunii parlamentare 
„Unitatea Socialist ” / Blocul Electoral „Partidul Socialist i Mi carea Unitate-
Edinstvo”, 1994–1996, Alian a pentru Democra ie i Reforme, 1998–1999, i Coali ia 
de guvernare PPCD–PCRM, 1999–2001); adoptarea Codului Funciar (1991); 
aplicarea a trei Programe de Stat de Privatizare a patrimoniului na ional (1993–
1998); apari ia primei crizei financiare cu un impact major asupra economiei na ionale 
(1998); demararea primei reforme admininistrativ-teritoriale (12 noiembrie 1998); 
realizarea reformei constitu ionale (5 iulie 2000); continuarea form rii i consolid rii 
cadrului legislativ i normativ al rii etc. 

În acela i timp, politica extern  a statului Republica Moldova a fost orientat  
pentru a ob ine noi valen e de dezvoltare economic , având în vedere aprofundarea 
rela iilor de colaborare cu rile din cadrul CSI, extinderea rela iilor de cooperare cu 

rile membre ale UE în contextul intr rii în vigoare a Acordului de Parteneriat i 
Cooperare dintre Uniunea European  i Republica Moldova (denumirea complet  – 
ACORD DE PARTENERIAT I COOPERARE între Comunit ile Europene i Statele 
lor membre, de o parte, i Republica Moldova, de alt  parte), semnat la 28 noiembrie 
1994 i intrat în vigoare la 1 iulie 1998. 
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Organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova este 
Parlamentul, ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, pentru un 
mandat de 4 ani. Începând cu anul 1994, alegerile parlamentare se desf oar  în baza 
sistemului propor ional, întreg teritoriul rii constituind o circumscrip ie electoral , 
în care se aleg cei 101 deputa i1.  

Dat fiind faptul c  Parlamentul de legislatura a XII-a s-a autodizolvat (ales la 
25 februarie i 10 martie 1990 în baza Legii cu privire la organizarea alegerilor 
deputa ilor poporului în RSSM adoptat de c tre Sovietul Suprem al RSSM la  
23 noiembrie 1989) i în scopul cre rii unui for legislativ profesionist pe baz  de 
pluripartidism, la 27 februarie 1994 au avut loc alegeri parlamentare (anticipate) în 
baza unei noi legi privind alegerea legislativului, iar maratonul electoral (ordinar) 
din 22 martie 1998 – în baza Constitu iei Republicii Moldova din 29 iulie 1994 i al 
Codului Electoral din 21 noiembrie 1997. Aceste alegeri parlamentare (din 1994 i din 
1998, ca, de altfel, i urm toarele alegeri parlamentare: din 25 februarie 2001, din  
6 martie 2005, din 5 aprilie i din 29 iulie 2009, din 28 noiembrie 2010 i din  
30 noiembrie 2014, precum i scrutinul parlamentar din 24 februarie 2019, în total – 9 
scrutine parlamentare în istoria politic  recent  a Republicii Moldova) pot fi calificate 
drept un exerci iu democratic, deoarece au avut loc în baza sistemului pluripartidist. 

În acela i timp, pot fi depistate câteva deosebiri în desf urarea acestor dou  
scrutine parlamentare din 1994 i din 19982: 

1) Anticipatele din 27 februarie 1994 au fost efectuate în baza Legii privind 
alegerea Parlamentului nr. 1609-XII din 14 octombrie 1993, prin care a fost definit 
mecanismul pentru desf urarea alegerilor, iar la 19 octombrie 1993 Parlamentul a 
adoptat Hot rârea nr. 1613-XII „Pentru modul de punere în aplicare a Legii privind 
alegerea Parlamentului”. Pentru alegerile Parlamentului de legislatura a XIII-a, stabilite 
pentru data de 27 februarie 1994, a fost organizat  o singur  circumscrip ie electoral , 
care a cuprins întreg teritoriul Republicii Moldova. Norma de reprezentare pentru 
alegerea Parlamentului a fost un deputat la 28 mii de aleg tori. În conformitate cu art. 6 
(3) din Legea privind alegerea Parlamentului din 14 octombrie 1993, CEC, prin 
                                                            
1 Rezultatele tuturor scrutinelor parlamentare pot fi consultate pe urm toarele dou  link-uri: 
Alegeri parlamentare în Republica Moldova (1994–2019). [on-line] https://cec.md/ro/alegeri-si-
referendumuri-2830.html ; http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/#info (vizitat 
01.03.2019). 
2 Edi ie special  dedicat  celei de-a 15-a anivers ri de la înfiin area Comisiei Electorale 
Centrale. Chi in u, 2012. 212 p. [on-line] http://www.cec.md/files/files/15%20ani/ 
Cartea_Cec_15_ani_ro_final.pdf (vizitat 13.03.2016); Rezultate alegerilor parlamentare din 22 
martie 1998 în compara ie cu alegerile din 27 februarie 1994. [on-line] http://www.e-
democracy.md/elections/parliamentary/1998/results/1998-vs-1994/ (vizitat 21.03.2016); Gârne  
I. Alegerile parlamentare în Republica Moldova i configura ia politic  a Parlamentului (1990–
2000). În: Teoria i practica administr rii publice (Materiale ale Conferin ei tiin ifico-practice 
cu participare interna ional , Chi in u, 19 mai 2017) / Col. red. O. Balan [et al.]. Chi in u: S.n., 
2017 (Tipografia „Elan Poligraf.”), p. 2013-217. [on-line] http://aap.gov.md/files/ 
conferinte/19.5.17/Conferinta_19.05.17.pdf (vizitat 13.07.2017).  
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Hot rârea nr. 29 din 16 noiembrie 1993, a stabilit num rul mandatelor pentru alegerea 
Parlamentului – 104 mandate (în prezent 101). Dar în cadrul campaniei electorale 
pentru alegerile parlamentare din 27 februarie 1994 a fost imposibil  constituirea 
circumscrip iilor electorale cu mai multe mandate, deoarece în acea perioad  nu se 
reu ise realizarea reformei administrativ-teritoriale, instituindu-se astfel o singur  
circumscrip ie electoral  na ional .  

2) Scrutinul parlamentar ordinar din 22 martie 1998 a fost desf urat în baza 
noilor acte legislative i normative. În acest sens, o importan  deosebit  pentru 
reformarea sistemului electoral a avut adoptarea Constitu iei Republicii Moldova din 
29 iulie 1994 (Legea Fundamental ), care stipula detaliat rolul partidelor politice, altor 
organiza ii social-politice în exprimarea voin ei cet enilor i în alegerea 
reprezentan ilor poporului, precum i adoptarea de c tre Parlamentul de legislatura a 
XIII-a la 21 noiembrie 1997 a Codului Electoral care, fiind o expresie a experien ei 
acumulate în anii de democratizare a societ ii, a marcat unificarea procedurii de 
alegeri la toate nivelurile func ion rii sistemului electoral na ional. Adoptarea acestui 
document a avut drept scop standardizarea procedurilor electorale i a dus la 
reglementarea tuturor aspectelor ce in de organizarea i desf urarea alegerilor 
locale generale, parlamentare, precum i a referendumurilor, printr-un act normativ 
unic care a înlocuit toate legile în vigoare referitor la acest domeniu.  

3) O alt  deosebire dintre alegerile parlamentare din 1994 i cele din 1998 este 
pragul electoral aplicat concuren ilor / subiec ilor electorali. Astfel, conform Legii 
nr. 1609-XII din 14 octombrie 1993 privind alegerea Parlamentului, pragul electoral 
nu se aplica candida ilor independen i, ci numai pentru forma iunile politice care au 
acumulat peste 4 la sut  din voturile aleg torilor. Candidatul independent se considera 
ales, dac  num rul de voturi valabil exprimate pentru dânsul se încadra în irul numeric 
descresc tor ob inut. Codul Electoral din 19971 extindea pragul electoral de 4% i 
asupra candida ilor independen i.  

Câteva particularit i specifice ale maratonului electoral din 1998:  
1) În contextul unei lupte aprige a concuren ilor electorali pentru mandatele de 

deputat, pentru utilizarea siglei de partid, pentru diverse platforme politice, are loc 
separarea simpatizan ilor politici în rândurile electoratului, formarea zonelor de 
sus inere, se eviden iaz  geografia electoratului, factorii etnici, demografici, politici, 
culturali i teritoriali, fapt ce a influen at comportamentul subiec ilor electorali în 
lupta lor pentru a accede la putere. Scrutinul electoral a fost marcat i de dispozi ii 
anticomuniste din partea unor subiec i electorali, determinate atât de faptul c  PCRM a 
participat activ în campania electoral  i avea un rating înalt în rândurile popula iei 

rii din motive bine cunoscute (deziluzia popula iei fa  de reformele promovate, 
sc derea în continuare a nivelului de trai, nostalgia unor categorii sociale dup  trecutul 
sovietic nu prea îndep rtat etc.), cât i de faptul c  acesta a propus un ritm de presiune 
                                                            
1 Codul Electoral. [on-line] http://lex.justice.md/md/312765/ (vizitat 13.01.2019). 
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asupra oponen ilor s i în procesul electoral. Aceste i alte ac iuni au stârnit o reac ie de 
opunere din partea altor actori politici angaja i în campania electoral .  

2) Înc  în februarie 1997 s-a constituit Mi carea social-politic  „Pentru o 
Moldov  Democratic  i Prosper ” (MpMDP) ca r spuns al adep ilor noului 
Pre edinte P. Lucinschi ales la alegerile preziden iale din 1996. Mi carea a pus bazele 
unei forma iuni de centru în spectrul politic al rii. În acest sens, diversele forma iuni 
social-politice s-au manifestat într-un spa iu comun tematic i temporal. Blocurile 
electorale au început s  se contureze dup  platformele electorale programate, simpatiile 
i antipatiile diferitor categorii de popula ie. 

3) Gradul de participare a electoratului la alegeri r mâne relativ înalt. Astfel, 
la scrutinul parlamentar din 22 martie 1998 au participat 69,12% din cet enii cu drept 
de vot, iar la alegerile parlamentare din 24 februarie 1994 – 79,31% din cet enii 
inclu i în listele de votare. Dup  alegerile din 1994 i 1998 deputa ii din Parlamentul 
Republicii Moldova reprezentau diverse grupuri sociale i mai multe orient ri politice 
i opinii ale electoratului. Un deputat, Ilie Ila cu, s-a aflat pe motive politice pe toat  

durata mandatului în închisoarea din Tiraspol. i înc  un detaliu la acest subiect: aflat 
în închisoare, acest deputat a acordat, prin scrisoarea sa adresat  Parlamentului de 
legislatura a XlV-a, votul s u decisiv pentru solu ionarea crizei parlamentare din 
februarie-martie 1999. 

4) Dac  la anticipatele din 22 februarie 1994 au participat 33 de concuren i 
electorali, inclusiv 4 blocuri electorale, 9 partide i mi c ri social-politice i 20 
candida i independen i (mandatele de deputat au fost distribuite în felul urm tor: 
PDAM – 56 mandate, Blocul electoral „Partidul Socialist i Mi carea Unitate-

” – 28, Blocul electoral „Blocul ranilor i Intelectualilor” – 11 i Blocul 
electoral „Alian a Frontului Popular Cre tin Democrat” – 9), atunci la alegerile 
parlamentare din 22 martie 1998, a doua competi ie electoral  de acest fel dup  
proclamarea independen ei Republicii Moldova, au participat 82 de concuren i 
electorali, inclusiv 6 blocuri electorale, 9 partide sau mi c ri social-politice i 67 
candida i independen i (la finele campaniei au r mas 60). Mandatele de deputat au fost 
distribuite în felul urm tor: PCRM – 40 mandate, Blocul electoral „Conven ia 
Democrat  din Moldova” – 26, Blocul electoral „Pentru o Moldov  Democratic  i 
Prosper ” – 24 i Partidul For elor Democratice – 11. Ceilal i 71 concuren i electorali, 
inclusiv PDAM (care a învins deta at în alegerile din 1994, a suferit un e ec r sun tor 
în scrutinul preziden ial din 1996 i cel parlamentar din 1998), au acumulat împreun  
23,57% din voturile aleg torilor, care au fost distribuite celor patru înving tori în mod 
propor ional, în conformitate cu formula lui d’Hondt. 

 
Responsabilitatea acestui parlament ales la 22 martie 1998 în fa a societ ii devenise 
imens , c ci, dac  el nu ar fi reu it s  r spund  zguduirilor i problemelor complexe 
ale perioadei de transform ri democratice, exista pericolul ca firava tradi ie a 
parlamentarismului din republic  s  nu mai aib  dezvoltare.  
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Din cei 101 deputa i ai Pariamentului numai 28 erau din vechea componen , 
ceilal i erau persoane noi. Dup  apartenen a profesional , în forul legislativ au acces 
27 ingineri, 17 profesori, 12 economi ti, 11 jurnali ti, 4 biologi, 4 scriitori, 2 medici,  
5 istorici; 21 de deputa i posedau grade tiin ifice i doar 12 persoane aveau studii 
juridice. Pre edintele Parlamentului (D. Diacov) i cei doi vicepre edin i au fost ale i 
prin vot secret. Biroul Permanent al Parlamentului num ra 13 persoane.  În cadrul 
Legislativului activau 11 comisii parlamentare, iar pentru fiecare comisie se stabilea un 
anumit domeniu de activitate. 
 
A adar, scrutinul reprezint  o parte a sistemului electoral i este modalitatea 

prin care aleg torii desemneaz  autorit ile reprezentative. O caracteristic  principal  a 
alegerilor din Republica Moldova este sistemul de liste ale reprezent rii propor ionale. 
Fiecare forma iune politic  desemneaz  candida ii în ordinea acceptat  de membrii ei, 
iar aleg torii voteaz  doar pentru partid, alt  organiza ie social-politic . De altfel, 
partidismul ca fenomen politic reprezint  un element dinamic al vie ii democratice 
active, intense, func ionale, dar nu lipsite de dificult i. Oricum, partidismul i 
democra ia se condi ioneaz  reciproc atât istorice te, în sensul c  democra ia începe s  
se manifeste eficient social odat  cu apari ia i dezvoltarea partidelor ca institu ii 
politice, cât i func ional, în sensul c  partidele politice, desf urând o activitate 
sistematica i de amploare, dau consisten  i tr inicie climatului democratic. 

În acela i timp, sistemul electoral este elementul cel mai important pentru 
dezvoltarea valorilor democratice în societate. Evident c  sistemul electoral al 
reprezent rii propor ionale din Republica Moldova a influen at la formarea 
pluripartidismului, aceste dou  componente aflându-se într-o rela ie de 
interdependen , influen ate la rândul lor de condi iile social-politice.  

În perioada de referin , 1994–2000, au activat cinci guverne cu diferite 
programe de dezvoltare a rii: Guvernul Andrei Sangheli-2 (aprilie 1994 – ianuarie 
1997), Guvernul Ion Ciubuc-1 (ianuarie 1997 – mai 1998), Guvernul Ion Ciubuc-2 
(mai 1998 – februarie 1999), Guvernul Ion Sturza (februarie – noiembrie 1999) i 
Guvernul Dumitru Braghi  (decembrie 1999 – aprilie 2001). 

 
2. Constitu ia Republicii Moldova din 1994 – act fundamental  

i suprem al statului 
În literatura de specialitate, constitu ia este denumit  lege fundamental , lege 

suprem , legea legilor. Acestea i alte expresii relevante subliniaz  valoarea juridic  
suprem  a normelor ce le cuprinde. Per ansamblu, constitu ia prezint  un ansamblu de 
norme juridice, învestite cu for  juridic  suprem , adoptat  i modificat  conform 
unor proceduri juridice distincte i care reglementeaz  principiile organiz rii societ ii 
în stat i func ion rii puterilor publice. Important este s  desprindem din aceast  
defini ie cauzele investirii normelor juridice din constitu ie cu for  juridic  suprem  
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sau, altfel spus, prin ce se explic  suprema ia constitu iei1. Dic ionarul Explicativ al 
Limbii Române moderne (DEX) explic  cuvântul suprema ie ca superioritate unit  cu 
autoritate i putere; pozi ie dominant , preponderen . Datorit  faptului c  func iile 
constitu iei sunt determinate de totalitatea factorilor politici, sociali, economici i 
juridici, factori ce se afl  într-o strâns  leg tur  i interac iune, ei trebuie privi i i ca 
generatori ai suprema iei. Deci putem afirma c  fundamentarea tiin ific  a suprema iei 
constitu iei trebuie v zut  în dialectica fenomenului statal juridic, în complexitatea i 
logica fenomenelor politice, sociale, economice i juridice, între rela iile dintre ele2. 

În Republica Moldova, necesitatea adopt rii unei noi constitu ii care ar fi 
legiferat cu adev rat suveranitatea poporului a ap rut înainte de 27 august 1991. La 
16 iunie 1990, prin Hot rârea nr.118-XII Sovietul Suprem al RSS Moldova creeaz  o 
Comisie pentru elaborarea proiectului noii constitu ii. Dup  o perioad  relativ 
îndelungat , în martie 1993, când Republica Moldova devenise deja suveran  i 
independent , Comisia a prezentat Parlamentului proiectul constitu iei. În urma unor 
discu ii furtunoase, la 12 martie 1993, Parlamentul a adoptat proiectul ca baz , l-a 
publicat în pres  i a creat o nou  comisie împuternicit  s -l redacteze i definitiveze. 
Prezidiul Parlamentului a adoptat, la 15 martie 1993, Hot rârea „Cu privire la m surile 
în vederea organiz rii i desf ur rii discut rii proiectului constitu iei de c tre întregul 
popor”, urmând ca cet enii s - i exprime atitudinea fa  de noile reglement ri 
constitu ionale. Drept urmare, comitetele executive raionale au prezentat Parlamentului 
peste 400 de scrisori, din numele a peste 380 mii de cet eni, care vizau, practic, toate 
articolele din constitu ie. În perioada 27-28 mai 1993, la Chi in u a avut loc o 
conferin  tiin ific  interna ional  la care au participat renumi i savan i, inclusiv 
patriarhul dreptului constitu ional francez Jacques Cadart, exper i în domeniul 
dreptului din diferite ri care au supus proiectul constitu iei unei analize minu ioase, 
cu observa ii i propuneri concrete. Proiectul a fost avizat de multiple organisme 
interna ionale: Consiliul Europei; Comisia de la Vene ia; prestigioasa institu ie de 
înv mânt cum este Universitatea din Sorbona .a. Îns  anul 1993 nu s-a finalizat cu 
adoptarea noii constitu ii, deoarece Parlamentul de legislatura a XII-a s-a autodizolvat, 
nefiind în stare s  prelungeasc  procesul de legiferare. Dup  alegerea noului 
Parlament, a fost creat  o nou  comisie pentru redactarea i completarea textului 
constitu iei (pre edinte este desemnat P. Lucinschi), care a convocat peste 15 edin e, 
pe parcursul c rora proiectul a fost definitivat i prezentat Parlamentului.  

                                                            
1 Andreescu M. Constitu ia între ideal i realitate. [on-line] http://poruncaiubirii.agaton.ro/ 
articol/634/constitu%C5%A2ia-%C3%AEntre-ideal-%C5%9Fi-realitate (vizitat 02.06.2017). 
2 Chirtoac  C. Elementele componente ale unui stat. Cazul Republicii Moldova. Chi in u: IPP, 
2013. 61 p. [on-line] http://ipp.md/old/download.php?file=cHVibGljL2JpYmxpb3RlY2EvMT 
gvcm8vQ2hpcnRvb2FjYV9Sb20ucGRm (vizitat 26.01.2013). 
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Noua Constitu ie a Republicii Moldova a fost adoptat  pe 29 iulie 19941 i a 
intrat în vigoare la 27 august 1994 (de Ziua Independen ei Republicii Moldova), 
asupra c reia pot fi consultate unele comentarii2. Constitu ia este Legea Fundamental  
a statului care define te atributele statului, principiile de func ionare i obiectivele lui 
principale. În ea sunt înscrise cele mai importante principii ale vie ii economice, 
politice, sociale i juridice, precum i valorile pe care se sprijin  statul nostru: separa ia 
puterilor în stat, drepturile i libert ile fundamentale ale cet enilor, independen a 
justi iei, pluralismul politic .a. Constitu ia este baza juridic  a întregii legisla ii, pe ea 
se întemeiaz  tot ansamblul institu ional i normativ. În fiecare an, la 29 iulie, se 
s rb tore te Ziua Constitu iei Republicii Moldova. 

 
Fostul Pre edinte al Cur ii Constitu ionale a Republicii Moldova Al. T nase3 subliniaz  
faptul c  începând cu Republica Democratic  Moldoveneasc , care „avea o natur  
efemer ”, au existat dou  proiecte de constitu ie (primul proiect alc tuit de Societatea 
Juridic  Moldoveneasc  i cel de-al doilea proiect a fost elaborat de Comisia 
Constitu ional  a Sfatului rii dup  Unirea Basarabiei cu România i reglementa 
statutul autonom al provinciei în cadrul României). Pe actualul teritoriu al Republicii 
Moldova, inclusiv dup  unirea Basarabiei cu România în 1918, au fost aplicate 
consecutiv dou  constitu ii ale statului Român: Constitu ia de la 1923 i cea de la 
1938, aplicat  pân  în 1944, când trupele sovietice au preluat controlul asupra 
teritoriului actual al Republicii Moldova. Acela i autor consider  c  a a-numitele 
„constitu ii ale fostei RSSM” (din 1941 i din 1978) nu fac parte din patrimoniul 
constitu ional al Republicii Moldova, pentru c  acestea nu corespund elementarelor 
cerin e pentru a fi calificate ca fiind constitu ii; în plus, constitu iile sovietice  nu au 
reprezentat  produsul voin ei suverane a poporului care locuia pe aceste teritorii, ci au 
fost impuse prin for a armelor. În partea ce ine de garantarea libert ilor, în teritoriile 
anexate edificarea „noii civiliza ii comuniste” a început cu  construc ia închisorilor i 
cu deport rile în mas . De aceea cele mai importante elemente ale identit ii noastre 
constitu ionale sunt Declara ia de Independen  din 27 august 1991 i Constitu ia 
Republicii Moldova din 29 iulie 1994.  
Un rol important în asigurarea suprema iei constitu iei îl are, pe lâng  alte autorit i, 
i eful statului. Aici vom eviden ia: Constitu ia României (art. 80, alin. 2), Constitu ia 

Poloniei (art. 28, alin.2), Constitu ia Croa iei (art. 94, alin.2), care reglementeaz  
obliga ia pre edintelui de a veghea la respectarea constitu iei i la buna func ionare a 
autorit ilor publice, precum i Constitu ia Ungariei (art. 29, alin.1) – pre edintele 
vegheaz  la func ionarea democratic  a organelor de stat. În acest sens, Constitu ia 

                                                            
1 Constitu ia Republicii Moldova. Republicat . Modificat  i completat  prin legile Republicii 
Moldova… [on-line] http://www.presedinte.md/rom/constitution (vizitat 29.03.2016).  
2 Pentru mai multe comentarii la Constitu ia Republicii Moldova, vezi link-urile: 
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=9&id=794&t=/Media/Publicatii/Constitutia-
Republicii-Moldova-comentariu; http://www.constcourt.md/public/files/file/informatie_utila/ 
Comentariu_Constitutie.pdf; http://cj.md/public/drept-constitutional/29-constituia-republicii-
moldova-comentariu.html (vizitat 13.12.2014). 
3 T nase Al. Op. cit. 
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Republicii Moldova nu oblig  direct pre edintele la vegherea respect rii Constitu iei, 
dar aceast  obliga ie poate fi dedus  din art. 77, alin. 2, prin care pre edintele este 
garantul suveranit ii i independen ei na ionale, din dreptul de a suspenda actele 
Guvernului ce contravin legisla iei pân  la adoptarea hot rârii definitive a Cur ii 
Constitu ionale (art. 88, lit. i, din Constitu ie), precum i dreptul de a sesiza Curtea 
Constitu ional  (art. 25 al Legii cu privire la Curtea Constitu ional ).  
 
La 23 februarie 1995 a fost creat  Curtea Constitu ional  a Republicii 

Moldova, prima i unica autoritate de jurisdic ie constitu ional  în istoria politic  
recent  a Republicii Moldova. Reforma constitu ional  a fost determinat  în Republica 
Moldova  de necesitatea schimb rii  sistemului politic i economic. De fapt, elaborarea 
proiectului Constitu iei Republicii Moldova a fost condi ionat  de necesitatea cre rii 
unui cadru juridic de evolu ie spre un stat de drept i democratic, suveran i 
independent, unitar i indivizibil. Necesitatea cre rii unei autorit i constitu ionale 
independente a fost exprimat  de c tre reprezentan ii doctrinei autohtone, fiind preluat  
i implementat  de c tre comisiile parlamentare i Comisia pentru definitivarea 

proiectului Constitu iei, prin introducerea unui titlu separat în Constitu ia din 1994. 
Astfel, Titlul V „Curtea Constitu ional ” (art. 134-140) din Constitu ie a conferit Cur ii 
Constitu ionale statutul de autoritate unic  de jurisdic ie constitu ional  pe teritoriul 
Republicii Moldova, fiind independent  de orice alt  autoritate public  i supunându-se 
doar Constitu iei, tot ea fiind garantul suprema iei Constitu iei (art. 134 „Statutul”). 
Concomitent, Legea Suprem  reglementeaz  expres atribu iile acesteia (art. 135 
„Atribu iile”), statutul judec torilor constitu ionali (art. 137, art. 138 i art. 139), 
precum i valoarea juridic  a actelor Cur ii Constitu ionale (art. 140). Statutul Cur ii 
Constitu ionale a fost ulterior dezvoltat prin Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 
cu privire la Curtea Constitu ionala i Codul Jurisdic iei Constitu ionale nr. 502-XIII 
din 16 iunie 19951. 

Institu ia preziden ial  a fost m rul discordiei pentru actorii politici din ara 
noastr . Referindu-ne la cele patru perioade în istoria politic  recent  a Republicii 
Moldova, am atins i subiectul privind reforma constitu ional  din 5 iulie 2000 
(numit  i reforma parlamentar ) din republic  semipreziden ial  / 
semiparlamentar  în republic  parlamentar 2. La începutul anului 2016, pentru a 
pune cap t dezbaterilor în Parlament, adesea sterile, i a preveni riscul declan rii 

                                                            
1 Curtea Constitu ional . Premise istorice. [on-line] http://www.constcourt.md/pageview.php?l= 
ro&idc=11&t=/Prezentare-generala/Premise-istorice (vizitat 10.05.2017); Curp n V.-S., 
Burleanu C.- . Curtea Constitu ional  a Republicii Moldova. [on-line] http://sorincurpan.ro/ 
carti/curtea_constitutionala a_republicii_ moldova.pdf (vizitat 10.07.2017).  
2 Lege nr. 1115 din 05.07.2000 cu privire la modificarea i completarea Constitu iei Republicii 
Moldova. [on-line] http://lex.justice.md/document_rom.php?id=77DAC2CD:869480F5 (vizitat 
28.07.2000); Zaporojan V. Criza constitu ional : responsabilit i i consecin e. [on-line] 
http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/constitutional-crisis-responsibilities 
-consequences/ (vizitat 15.05.2011).  
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alegerilor parlamentare anticipate pe motivul nealegerii efului statului, la 4 martie 
2016, Curtea Constitu ional  a luat decizia de a anula reforma constitu ional  din  
5 iulie 2000, în condi iile în care modific rile au fost efectuate f r  avizul repetat al 
Cur ii Constitu ionale1. Astfel, prevederile articolelor 78 i 89 ale Legii Supreme 
privind modul de alegere a efului statului i suspendarea din func ie a acestuia au 
revenit la textul ini ial. Totodat , Înalta Curte a declarat neconstitu ional  Legea din  
21 septembrie 2000 „pentru modificarea Codului Electoral, cu revigorarea prevederilor 
care au f cut obiectul abrog rii”, întrucât „Curtea a re inut faptul c  reforma 
constitu ional  din 2000 a generat în realitate un sistem de guvernare imperfect, 
existând un poten ial de conflict între autorit ile statului, aceasta fiind o consecin  
direct  a ignor rii de c tre Parlament a avizului Cur ii Constitu ionale”2. Astfel, 
urm torul pre edinte al rii a fost ales (sfâr itul anului 2016) prin vot universal, egal, 
direct, secret i liber exprimat. Drept rezultat, s-a revenit la vechiul sistem de 
guvernare i procedur  de alegere direct  a pre edintelui rii. În opinia unor autori, 
s-a modificat doar art. 78 (Modalitatea de alegere) i art. 89 (Demiterea), iar, în acest 
caz, forma de guvernare r mâne aceea i – parlamentar .   

 
În pofida multiplelor modific ri constitu ionale, mai mul i politologi i anali ti politici 
apreciaz  drept o particularitate important  a sistemului politic din Republica 
Moldova, instituit dup  1991, tenta ia preziden ialismului, cu o puternic  baz  în 
psihologia social  i în tradi iile politice ale zonei. În acest sens, sistemul politic din 
Republica Moldova tinde mai degrab  s  reproduc  modelul rusesc, care func ioneaz  
ca un preziden ialism clasic. Astfel, chiar dac  sistemul politic din Republica Moldova 
a suferit o schimbare esen ial  în anul 2000, prin care pre edintele era ales prin vot 
indirect, cele dou  parlamente rezultate în urma acestei modific ri, dominate de 
comuni ti, au ales un pre edinte, prerogativele c ruia sunt compatibile cu cele ale 
omologilor s i din Rusia sau Belarus3. În cadrul unor astfel de sisteme politice, 
tendin ele preziden ialiste sunt la limita regulilor democratice, afectând serios natura i 
credibilitatea institu iilor politice. Tocmai din aceste motive, rapoartele întocmite 
periodic de Freedom House apreciaz  invariabil republicile ex-sovietice drept 
semilibere. 
 
Constitu ia din 29 iulie 1994 a consemnat regimul politic semipreziden ial. În 

conformitate cu modelul regimului politic respectiv, Pre edin ia i Parlamentul aveau 
aceea i surs  de legitimitate, existând probabilitatea confrunt rii politice în cazul unor 
disensiuni. Regimul politic instituit în Constitu ia din 1994 fusese elaborat dup  

                                                            
1 Hot rârea Cur ii Constitu ionale nr. 7 din 04.03.2016 privind controlul constitu ionalit ii unor 
prevederi ale Legii nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea i completarea 
Constitu iei Republicii Moldova (modul de alegere a Pre edintelui) (Sesizarea nr. 48b/2015). 
[on-line] http://lex.justice.md/md/363742/ (vizitat 04.03.2016).  
2 Curtea Constitu ional  a restabilit dreptul cet enilor de a- i alege Pre edintele… 
3 Enciu N. Politologie (Curs universitar). Chi in u: CIVITAS, 2005, p. 192.  
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modelul Republicii a V-a Franceze, conform c ruia pre edintele este ales prin vot 
direct, are suficiente prerogative de jure i de facto, în schimb prim-ministrul depinde 
de sus inerea Parlamentului ales prin vot direct. Totodat , în regim semipreziden ial, 
pre edintele poate destitui un membru al Guvernului doar în urma consult rilor cu 
primul-ministru. 

Desigur, regimul parlamentar are un aspect mai democratic, oferind o mai 
mare pondere institu iei parlamentare alese direct de popor, pune pe umerii „ale ilor 
poporului” mai multe responsabilit i politice. Totodat , un regim parlamentar exclude, 
practic, posibilitatea instaur rii unui regim dictatorial, or pentru aceasta ar fi nevoie de 
o frac iune parlamentar  cvasimajoritar , care ar domina net Legislativul1. 

Ceea ce trebuie de men ionat în acest sens este faptul c  o constitu ie, cât de 
bun  ar fi, va r mâne doar un document cu caracter declarativ, dac  nu vor fi 
stabilite unele garan ii, mecanisme politico-juridice care ar asigura exercitarea întocmai 
a prevederilor ce le con ine. Normele constitu iei pot fi înc lcate atât de înaltele organe 
ale puterii de stat – parlament, ef de stat, guvern – cât i de instan ele judec tore ti, 
precum i de particulari. În acest scop, în mod obligatoriu, fiecare stat trebuie s  creeze 
condi iile necesare pentru ca normele constitu ionale s  poat  fi u or exercitate de c tre 
to i subiec ii rela iilor de drept, care, evident, trebuie s  aib  obliga ia de a respecta, în 
primul rând, normele constitu ionale. 

Pentru ca obliga ia respect rii constitu iei s  nu fie o fraz  lipsit  de con inut, 
statul trebuie s  creeze mecanisme politico-juridice care ar asigura legalitatea tuturor 
ac ionarilor i buna func ionare a tuturor autorit ilor publice conform principiului 
separ rii, echilibrului puterilor în stat. Printre aceste mecanisme, în afar  de organele 
tradi ionale jurisdic ionale, vom men iona urm toarele institu ii: Curtea 
Constitu ional , Ombudsmanul, Curtea de Conturi etc., activitatea c rora trebuie s  
aib  un aport general privind legalitatea ca principiu inerent al unui stat de drept, care 
include i no iunea de control al constitu ionalit ii legilor, chiar dac  unele din ele nu 
se ocup  de aceast  activitate în mod direct.  

 
Exist , f r  îndoial , anumite contradic ii între Constitu ia Republicii Moldova i 
actele semnate de c tre autorit ile politice centrale ale Republicii Moldova cu 
autoproclamata RMN cu referire la: 1) acte economice, 2) acte juridice i 3) acte 
politice2: Protocolul cu privire la problemele puse de acord, semnat la 11 martie 1996, 
la Tiraspol; Memorandumul privind principiile normaliz rii rela iilor între Republica 
Moldova i Transnistria, semnat la 8 mai 1997, la Moscova; Acordul de colaborare 
între Parlamentul Republicii Moldova i Sovietul Suprem al Transnistriei, semnat la  
14 martie 2000 .a. 
În Constitu ia Republicii Moldova (art. 111 „Unitatea teritorial  autonom  G g uzia”) 
se subliniaz  c  (1) G g uzia este o unitate teritorial  autonom  cu un statut special 

                                                            
1 Solomon C. Op. cit. 
2 Chirtoac  C. Elementele componente ale unui stat…  
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care, fiind o form  de autodeterminare a g g uzilor, este parte integrant  i inalienabil  
a Republicii Moldova i solu ioneaz  de sine st t tor, în limitele competen ei sale, 
potrivit prevederilor Constitu iei Republicii Moldova, în interesul întregii popula ii, 
problemele cu caracter politic, economic i cultural. (2) Pe teritoriul unit ii teritoriale 
autonome G g uzia sunt garantate toate drepturile i libert ile prev zute de 
Constitu ia i legisla ia Republicii Moldova. (3) În unitatea teritorial  autonom  
G g uzia activeaz  organe reprezentative i executive potrivit legii. (4) P mântul, 
subsolul, apele, regnul vegetal i cel animal, alte resurse naturale aflate pe teritoriul 
unit ii teritoriale autonome G g uzia sunt proprietate a poporului Republicii Moldova 
i constituie totodat  baza economic  a G g uziei. (5) Bugetul unit ii teritoriale 

autonome G g uzia se formeaz  în conformitate cu normele stabilite în legea care 
reglementeaz  statutul special al G g uziei. (6) Controlul asupra respect rii legisla iei 
Republicii Moldova în unitatea teritorial  autonom  G g uzia se exercit  de Guvern, 
în condi iile legii. (7) Legea organic  care reglementeaz  statutul special al unit ii 
teritoriale autonome G g uzia poate fi modificat  cu votul a trei cincimi din num rul 
deputa ilor ale i în Parlament (art. 111 în redac ia LP344-XV din 25.07.2003, MO 170-
172/08.08.2003 art. 721). Aceste stipul ri au determinat adoptarea la sfâr itul anului 
1994 a Legiii Parlamentului Republicii Moldova nr. 344 din 23.12.1994 privind 
statutul juridic special al G g uziei (Gagauz-Yeri) (cu modific rile ulterioare)1.  
 
În fine, elementele constitutive ale statului Republica Moldova sunt 

urm toarele2: popula ia (Constitu ia rii reglementeaz , c  Republica Moldova este 
patria comun  i indivizibil  a tuturor cet enilor f r  deosebire de ras , na ionalitate, 
origine etnic , apartenen a politic , avere sau origine social ); teritoriul (în Constitu ia 
Republicii Moldova (art. 3) este prev zut c  teritoriul Republicii Moldova este 
inalienabil, frontierele rii sunt consfin ite prin legea organica respectându-se 
principiile i normele unanim recunoscute de dreptul interna ional, în ara noastr  
organizarea administrativ-teritorial  se bazeaz  pe Legea privind organizarea 
administrativ-teritoriala a Republicii Moldova nr.764 din 27.12.2001, sunt prev zute 
ca aspect administrativ raioane, ora e, sate i municipii) i puterea (autoritatea) 
public  (puterea organizeaz  dezvoltarea societ ii, f r  putere nu exista nici o 
organizare i nici o ordine; se disting diferite puteri – puterea economic , puterea 
militar , puterea judec toreasc , puterea public , însa doar o putere suveran , care are 
competen  pe un anumit teritoriu delimitat, poate fi numit  autoritate public  sau 
putere public ). 
 

                                                            
1 Lege nr. 344 din 23.12.1994 privind statutul juridic special al G g uziei (Gagauz-Yeri). [on-
line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311656 (vizitat 
13.12.2013).  
2 Rusu V. Drept constitutional (Note de curs). Ciclul I. Chi in u: USEM, 2013. [on-line] http:// 
www.usem.md/uploads/files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/003-Dreptul_constitutional.pdf 
(vizitat 08.05.2017).  
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3. Institu iile politice ale statului Republica Moldova  
(Parlamentul, Pre edin ia, Guvernul) 

Institu iile politice constituie un component important al sistemului politic în 
cadrul oric rei societ i. Ele asigur  activitatea politica a întregii societ i. Institu ia 
este o form  de organizare creat  de oameni în vederea realiz rii unor interese i 
scopuri comune. Institu iile sunt modele de rela ii sociale cu un caracter permanent i 
stabil. Institu iile politice prezint  un ansamblu de reguli de conduit  care au acela i 
obiect de reglementare cu acelea i func ii care cuprinde un tot întreg. 

 
Principala activitate a institu iilor politice este cea a puterii politice: organizarea, 
transmiterea, exercitarea i legitimarea ei. Se întâlnesc dou  tipuri de institu ii 
politice: 1) institu ii politice statale (constituie o parte integrant  a dreptului 
constitu ional ca obiectul s u de studiu) – în centrul lor este statul (institu ia legislativ  
– parlamentul; institu ia politica a efului statului – pre edin ia, institu ia politica 
executiv  – guvernul s.a.) i 2) institu ii politice extrastatale, din care fac parte 
partidele politice1. 
Prin urmare, prin intermediul institu iilor politice se exercit  puterea statal . Ele nu 
sunt altceva decât forme prin care se exteriorizeaz  puterea politic . Ceea ce determin  
natura institu iilor politice este capacitatea lor de a folosi puterea pentru realizarea unui 
interes general. În lipsa institu iilor politice, puterea se exercit  conjunctural, arbitrar 
i, uneori, conflictual, de c tre indivizi. Adev rata natur  a institu iilor politice const  

în locul pe care acestea îl acord  legii, garan iilor de echitate i libertate care ocrotesc 
via a i interesele cet enilor. În acest sens, statul posed  un fundament juridic (una 
dintre institu iile politice este statul ca instrument social organizat, iar o alt  institu ie 
politic  este reprezentat  de partide care, de inând dreptul de conducere a statului, pot 
transpune în practic  programul de ac iune propriu2), fundament economic i un 
fundament filosofic3. 
 
Din multitudinea institu iilor politice, care sunt în acela i timp i institu ii 

juridice, fac parte i institu iile fundamentale ale statului: parlamentul, eful de stat, 
guvernul i Curtea Constitu ional 4. Toate aceste institu ii reprezint  organe 
împuternicite de popor cu exerci iul func iei publice, iar de buna func ionare a lor 
depinde gradul de democratizare a unei societ i. Întregul sistem institu ional (sistemul 
institu ional reprezint  ansamblul rela iilor dintre diferitele puteri i autorit i ale 
statului) i raportul dintre principalii actori politici statali fac obiectul de studiu al 
tiin elor politice i celor de drept, utilizând-se anumite metode de cercetare: analitic , 

                                                            
1 Rusu V. Drept constitutional… 
2 Deaconu t. Institu ii politice / Ed-a a 2-a. Bucure ti: Ed. C.H. Beck, 2004. [on-line] 
http://www.hamangiu.ro/ institutii-politice-editia-a-2-a (vizitat 13.05.2017).  
3 Solcan M.R. Institu ii politice i economive. Bucure ti: Ed. Universit ii din Bucure ti, 2004. 
[on-line] http://www. ub-filosofie.ro/~solcan/shelf/ipe04.pdf (vizitat 13.05.2017).  
4 Solomon C. Op. cit.  
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istoric , comparativ  etc. în descrierea modului de func ionare a institu iilor 
fundamentale ale statului1. 

 
Din perspectiva dreptului constitu ional, drept autoritate public  (institu ie public ) 
este definit  orice structur  organizatoric  sau organ instituit prin lege sau printr-un act 
administrativ normativ, care ac ioneaz  în regim de putere public  în scopul realiz rii 
unui interes public2. Prin urmare, constituie autoritate public  orice organ de stat sau 
al unit ilor administrativ-teritoriale, care ac ioneaz  în regim de putere public , 
pentru satisfacerea unui interes public; sunt asimilate autorit ilor publice, persoanele 
juridice de drept privat care, potrivit legii, au ob inut statut de utilitate public  sau sunt 
autorizate s  presteze un serviciu public. 
Deci autoritatea public  este institu ia care exercit  func iile guvern rii unei societ i, 
a unui teritoriu, având legitima putere i mijloacele necesare de constrângere proprii 
puterii publice. În literatura de specialitate este men ionat c  puterea public  este o 
form  a puterii sociale cu caracter normativ de continuitate i permanent , care are 
drept scop realizarea intereselor societ ii. Caracterele puterii sunt: puterea de stat este 
o putere politic ; puterea de stat de ine monopolul constrângerii; puterea de stat este 
unica; puterea de stat are o sfer  general  de aplicare; puterea de stat este suveran . În 
numeroase constitu ii, puterea de stat se echivaleaz  cu termenul de suveranitate sau 
puterea poporului ori a na iunii. Suveranitatea este utilizat  pentru a sublinia 
suprema ia puterii de stat.  
În literatura academic  pot fi întâlnite dou  feluri de suveranit i: suveranitatea 
externa i suveranitatea intern . Suveranitatea extern  reprezint  raportul statului cu 
alte state suverane. Suveranitatea intern  reglementeaz  faptul c  în interiorul statului 
monopolul puterii, adopt rii i aplic rii este exercitat de o singur  putere de stat. 
În literatura tiin ific  sunt specificate i anumite criterii de clasificare ale institu iilor 
publice3: 1. În func ie de nivelul la care se manifest : 1) Institu ii publice la nivel 
central (Parlamentul, Pre edin ia, Guvernul, Ministerele, alte organe de specialitate ale 
administraiei publice centrale) i 2) Institu ii publice la nivel local (consiliile raionale, 
consiliile locale, prim riile, alte institutii publice de interes local); 2. Conform 
domeniului în care î i manifest  autoritatea: 1) Institu ii publice care ac ioneaz  în 
domeniul legislativ (Parlamentul, consiliile raionale, consiliile locale); 2) Institu ii care 
ac ioneaz  în domeniul executiv (Guvernul, ministerele, Banca Na ionala, prim riile) i 

                                                            
1 Mândru B. tiin e politice – institu ii politice i guvernare. [on-line] https:// 
bogdanmandru.wordpress.com/stiinte-politice-%E2%80%93-institutii-politice-si-guvernare/ 
(vizitat 13.05.2017); Pârvulescu Cr. Politici i institu ii politice. Bucure ti: Ed. Trei, 2000. 115 
p. [on-line] https://www.scribd.com/document/8604204/C-Piirvulescu-Politici-Si-Institutii-
Politice (vizitat 11.05.2017); Deaconu t. Institu ii politice / Ed-a a 3-a. Bucure ti: Ed. C.H. 
Bec, 2017. [on-line] https://carti.juridice.ro/7756/institutii-politice-ed-3-stefan-deaconu.html 
(vizitat 11.09.2017). 
2 Glosar al termenilor utiliza i în procesul de reform  a Administra iei Publice Centrale a 
Republicii Moldova (2006–2008). [on-line] http://www.rapc.gov.md/file/Glosar%20AP.doc 
(vizitat 08.05.2017).  
3 Institu iile publice – prezentare general . [on-line] http://www.stiucum.com/economie/ 
institutii-publice/Institutiile-publice-prezentar95545.php (vizitat 09.05.2017).  
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3) Institu ii publice care ac ioneaz  în domeniul judec toresc (Curtea Suprema de 
Justi ie, Consiliul Superior al Magistraturii, instan ele judec tore ti); 3. Dup  obiectul 
activit ii: 1) Institu ii administrative (ministere, alte organisme centrale, prim rii);  
2) Institu ii de specialitate (de inv mânt, medicale, de justi ie, procuratura); 4. Dup  
modul de finan are: 1) Institu ii publice finan ate integral de la buget; 2) Institu ii 
publice cu finan are mixt  (de la buget i din resurse proprii); 3) Institu ii publice care 
î i asigur  integral veniturile pentru acoperirea cheltuielilor i 4) Institu ii publice 
care sunt finan ate din fonduri extrabugetare, conform legii. 
O caracteristic  distinct  a institu iilor publice rezid  în faptul c  ele produc bunuri 
publice care sunt distribuite în cea mai mare parte gratuit sau la pre uri care se reg sesc 
sub nivelul costurilor. Deoarece sunt axate pe furnizarea unor anumite bunuri publice, 
institu iilor publice le este caracteristic  i specializarea, ele urm rind scopul pentru 
care func ioneaz . 
 
Potrivit stipul rilor Legii Fundamentale, institu iile publice ale statului 

Republica Moldova pot fi descrise, în mod schematic, în felul urm tor: 1) Autorit ile 
publice (Titlul III „Autorit ile publice”, art. 60-125): Parlamentul; Pre edintele 
Republicii Moldova; Guvernul; Administra ia public ; Administra ia public  central  
de specialitate; For ele armate; Administra ia public  local ; Unitatea teritorial  
autonom  G g uzia; Autorit ile s te ti i or ene ti; Consiliul rational; Autoritatea 
judec toreasc ; Instan ele judec tore ti; Consiliul Superior al Magistraturii; 
Procuratura1; 2) Parlamentului Republicii Moldova (Titlul III „Autorit ile publice”, 
Capitolul IV „Parlamentul”, art. 60-76) îi sunt specificate rolul, atribu iile de baz , 
categoriile de legi  pe care le adopt , modalitatea adopt rii legilor i a hot rârilor, 
procedura declan rii referendumului, precum i intrarea în vigoare a legii;  
3) Pre edintelui Republicii Moldova (Titlul III „Autorit ile publice”, Capitolul V 
„Pre edintele Republicii Moldova”, art. 77-95) îi sunt determinate rolul, modalitatea 
alegerii pre edintelui, mesajele adresate de c tre pre edinte, atribu ii în domeniul 
politicii externe; atribu ii în domeniul ap r rii, alte atribu ii i actele pre edintelui;  
4) Guvernului (Titlul III „Autorit ile publice”, Capitolul VI „Guvernul”, art. 96-103) 
îi sunt stabilite rolul, structura, cazul încet rii func iei de membru al Guvernului, 
atribu iile Prim-ministrului, actele adoptate de c tre Guvern, cazul încet rii mandatului. 

Parlamentul unicameral (cazul Republicii Moldova) este caracteristic statelor 
unitare, având anumite avantaje: economie de timp i economie de resurse financiare; 
simplificarea procedurii legislative în comisiile parlamentare; responsabilitatea mai 
clar  a deputa ilor, dar i dezavantaje: elaborarea unei legisla ii mai pu in prelucrate i 
adaptate; grupurile de interes politic se pot manifesta mai puternic; sistemul politic este 
mai sensibil, cu posibilitatea instal rii unor grup ri politice sau a unui singur partid. 

                                                            
1 Despre acest subiect vezi mai detaliat: Buc taru I. Construc ia de stat. În: Republica Moldova 
pe calea moderniz rii: Studiu enciclopedic…, p. 28-53.  
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În Republica Moldova, conform Constitu iei, art. 64, structura, organizarea i 
func ionarea Parlamentului se stabilesc prin regulament, resursele financiare ale 
Parlamentului sunt prev zute în bugetul aprobat de acesta. Din structura 
Parlamentului fac parte: organele directoare; comisiile parlamentare; grupurile 
parlamentare. Din organele directoare fac parte: pre edintele Parlamentului, 
vicepre edin ii i Biroul Permanent al Parlamentului. Comisiile parlamentare sunt 
organe interne de lucru a parlamentului unde pot fi distinse: comisii permanente; 
comisii speciale; comisii de anchet . Frac iunile parlamentare sunt grupuri 
parlamentare constituite din reprezentan ii partidelor parlamentare.  

 
Opozi ia parlamentar  reprezint  partidul sau partidele politice care sunt minoritare 
fa  de majoritatea parlamentar  i s-au declarat în opozi ie fa  de aceasta. Biroul 
Permanent al Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XX-a (2014–2019) a 
instituit „ziua opozi iei” în scopul de a examina în plenul Legislativului proiectele de 
acte legislative propuse de opozi ie1. În Ucraina, unde s-a încercat introducerea acestei 
practici, ini ial, la începutul anului 2008, apoi în 2014, coali ia de guvern mânt a fost 
mai generoas : aici opozi ia avea dreptul s - i propun  agenda o dat  pe s pt mân . 
Ce-i drept, tentativa de a implementa „experien a european  modern ” la vecini a 
suferit e ec2. În acela i timp, în România, la sf r itul anului 2018, au avut loc dezbateri 
parlamentare pentru adoptarea unui Cod de raporturi între majoritatea parlamentar  i 
opozi ie3. 
În doctrina constitu ional  sunt clasificate mai multe func ii ale parlamentului:  
1) func ia de reprezentare; 2) func ia de informare; 3) func ia de control parlamentar; 
4) func ia deliberativ ; 5) func ia de numire a demnitarilor publici. La începutul lunii 
iunie 2017, Parlamentul a adoptat proiectul de lege privind modificarea i completarea 
Regulamentului Parlamentului, prin care grupurile parlamentare formate din cel pu in 
5 deputa i independen i sau neafilia i vor avea acelea i drepturi ca i frac iunile4. 
 
Evolu ia institu iei efului de stat în Republic  Moldova5. Prin Legea RSS 

Moldova din 3 septembrie 1990 se instituie func ia de pre edinte al RSSM (M. Snegur 

                                                            
1 Liubec I. Ziua opozi iei în Parlament. [on-line] https://deschide.md/ro/stiri/politic/3069/ 
Biroul-Permanent-a-decis-25-noiembrie-%E2%80%93-ziua-opozi%C8%9Biei-%C3%AEn-
Parlament. htm (vizitat 11.11.2016). 
2 Florea X. „Ziua opozi iei” sau „ arc” pentru minoritari? [on-line] http://www.noi.md/md/ 
news_id/94796/preview/1 (vizitat 24.11.2016). 
3 Principii generale ale unui cod de raporturi între majoritatea parlamentar  i opozi ie. [on-line] 
http://www.cdep. ro/camera_deputatilor/deputati/ gaspar4.htm (vizitat 22.12.2018). 
4 Proiectul de lege care a stârnit nemul umirea deputa ilor PLDM, PCRM i PL a fost votat. Ce 
presupune (DOC). [on-line] http://www.realitatea.md/proiectul-de-lege-care-a-starnit-nemul-
umirea-deputa-ilor-pldm-pcrm-i-pl-a-fost-votat-ce-presupune-doc_58657.html (vizitat 
02.06.2017). 
5 Pre edin ia Republicii Moldova (scurt istoric). [on-line] http://www.presedinte.md/presidency 
(vizitat 22.06.2018); Cernencu M., Galben A., Rusnac Gh., Solomon C. Republica Moldova: 
istoria politic  (1989–2000). Documente i materiale (vol. I, II). Chi in u: CE USM, 2000.  
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– numit pre edinte de c tre Sovietul Suprem al RSS Moldova) i se modific  unele 
articole din Constitu ia RSSM din 1978. În acea perioad , pre edinte putea s  devin  
orice cet ean care a împlinit vârsta de 35 de ani, nu a dep it plafonul de 60 de ani, 
ales pe un mandat de 5 ani. A fost constituit i un organ special – Consiliul 
Preziden ial destinat realiz rii politicii interne i externe a statului. Pre edintele prezida 
acest consiliu, el desemna membrii lui, iar prim-ministrul era membru din oficiu. La  
10 septembrie 1990, Pre edintele în exerci iu M. Snegur cere plenului Parlamentului ca 
alegerea efului statului s  fie f cut  de c tre popor. De i cererea a fost respins , în 
1991 a fost adoptat  Legea cu privire la alegerea Pre edintelui Republicii Moldova.  

O alt  etap  a evolu iei institu iei efului de stat s-a produs cu adoptarea 
Constitu iei Republicii Moldova în 29 iulie 1994 i a intrat în vigoare la 27 august 
1994, unde Capitolul V este dedicat institu iei preziden iale. Pre edintele a fost învestit 
cu atribu ii mai largi în domeniul politicii externe i securit ii interne, fiind ales direct 
de popor. Îns  modific rile operate la 5 iulie 2000 au schimbat modalitatea de alegere a 
efului statului, în urma c reia eful statului era ales cu votul a 3/5 de c tre deputa i 

(art. 78). Au fost reduse anumite atribu ii. A a cum am v zut, prin Hot rârea Cur ii 
Constitu ionale a Republicii Moldova din 4 martie 2016, s-a declarat c  modific rile 
operate la 5 iulie 2000, la art. 78 („Alegerea Pre edintelui”) i art. 89 („Demiterea”) 
din Constitu ie, i anume faptul c  pre edintele s  nu mai fie ales de c tre popor, ci de 
Parlament, sunt neconstitu ionale1.  

 
În istoria politic  recent  a statului Republica Moldova au fost cinci pre edin i: primul 
pre edinte a fost Mircea Snegur (1990–1996), urmat de Petru Lucinschi (1997–2001), 
Vladimir Voronin (2001–2005 i 2005–2009), Nicolae Timofti (2012–2016), precum i 
Igor Dodon (23 decembrie 2016 – prezent).  
De la momentul consacr rii institu iei efului statului i pân  ast zi, în Republica 
Moldova au fost implementate trei regimuri politice2: 1) regimul preziden ial  
(3 septembrie 1990 – 29 iulie 1994);  2) regimul semipreziden ial (29 iulie 1994 –  
5 iulie 2000) i 3) regimul parlamentar (5 iulie 2000 – prezent). Exist  i alte p reri în 
mediul academic privind periodizarea regimurilor politice care au derulat în ara 
noastr  (N. Enciu, V. Juc, I. Buc taru, I. Duminica sau D. Cimpoe u)3. 

                                                            
1 Curtea Constitu ional  a restabilit dreptul cet enilor de a- i alege Pre edintele…  
2 Buc taru I. Construc ia de stat. În: Republica Moldova pe calea moderniz rii: Studiu 
enciclopedic…, p. 28-53.  
3 Cimpoe u D. Evolu ia i tr s turile regimului politic post-totalitar…; Varzari P., Juc V. Un 
studiu al tipurilor i func ionalit ii regimurilor politice (cazul Republicii Moldova). În: Revista 
de Filozofie, Sociologie i tiin e Politice, 2009, nr. 3, p. 61-64; Varzari P., Juc V. Tipurile i 
func ionalitatea regimurilor politice. În: S pt mâna, 2009, 23 octombrie. [on-line] 
http://www.asm.md/administrator/fisiere/cadru/f130.pdf (vizitat 27.10.2009); Duminica I. 
Instaurarea regimului politic democratic în Republica Moldova: realiz ri, probleme i 
perspective / Autoreferatul tezei de doctor în tiin e politice. Chi in i: CNAA, 2006. 33 p. [on-
line] http://www.cnaa.md/files/theses/2006/3808/ion_duminicaabstract.pdf (vizitat 13.12.2006).  
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Guvernul Republicii Moldova este o autoritate public  executiv  suprem  
responsabil  în fa  Parlamentului, care este împuternicit s  rezolve toate problemele 
administr rii publice ce in de competen a sa reglementat  de Constitu ie i de Legea 
cu privire la guvern. Învestitura guvernului este prev zut  de art. 98 din Constitu ie, 
unde dup  consultarea frac iunilor parlamentare, pre edintele rii desemneaz  un 
candidat pentru func ia de prim-ministru. Candidatul, în termen de 15 zile, va cere 
votul de încredere al Parlamentului asupra listei membrilor guvernului i programului 
de activitate al guvernului. Programul de activitate i lista se dezbat în edin a 
Parlamentului i se supun votului cu majoritatea absolut . Guvernul î i începe 
activitatea din momentul depunerii jur mântului în fa  Pre edintelui Republicii 
Moldova. Mandatul Guvernului se exercit  pân  la validarea alegerilor pentru un nou 
parlament.  

 
În caz de remaniere guvernamental  sau de vacan a a func iei, pre edintele rii 
nume te sau revoc  la propunerea prim-ministrului, al i membri ai guvernului. Func ia 
de membru al Guvernului este incompatibil  cu exercitarea oric rei alte func ii 
retribuite. Potrivit art. 10 „Structura i lista Guvernului” (alin. 1) al Legii nr. 136 din 
07.07.2017 Cu privire la Guvern, Guvernul este alc tuit din: a) Prim-ministru;  
b) prim-viceprim-ministru; c) viceprim-mini tri; d) mini tri; e) al i membri stabili i 
prin lege organic 1. În aceea i lege sunt specificate competen a Guvernului, statutul 
membrilor Guvernului, atribu iile Prim-ministrului, organizarea activit ii Guvernului, 
raporturile acestuia cu alte autorit i publice.  
Istoria politic  a Republicii Moldova, dup  modific rile constitu ionale din 5 iulie 
2000, a prezentat situa ii diferite despre rolul prim-ministrului în condi ii de 
reglementare constitu ional  identic . Astfel c  importan a Guvernului i a efului 
acestuia a depins i de al i factori, în mare parte subiectivi. În perioada 2001–2009, 
prim-ministrul nu se bucura de rolul necesar pe motiv c  func ia de pre edinte al 
Republicii Moldova era de inut  de pre edintele partidului ce forma majoritatea 
parlamentar , respectiv desemna prim-ministrul i forma Guvernul2. 
 
În concluzie, sistemul institu ional reprezint  ansamblul rela iilor dintre 

diferitele puteri i autorit i ale statului: 1) autoritatea deliberativ , îndeplinind în 
principal func ia legislativ ; 2) autoritatea preziden ial , îndeplinind func ia de 
mediere între puterile statului, precum i între stat i societate, de reprezentare a 
statului i de garant al independen ei na ionale i teritoriale a rii i 3) autoritatea 
guvernamental , având ca func ie principal  asigurarea înf ptuirii politicii interne i 
externe a rii i exercitarea conducerii generale a administra iei publice. În diferite 

                                                            
1 Lege nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern. [on-line] http://lex.justice.md/md/370935/ 
(vizitat 19.07.2017). 
2 Buc taru I. Rolul Guvernului Republicii Moldova în construc ia i consolidarea sistemului 
statal (1991–2014). [on-line] http://aap.gov.md/files/conferinte/20.5.16/materiale.pdf (vizitat 
13.12.2016).  
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perioade istorice, institu ia guvernului i, în particular, persoana prim-ministrului, au 
jucat roluri diferite. Acest fapt, pe de o parte, poate fi explicat prin cauze obiective ce 
in de particularit ile designului institu ional diferit (parlamentar, preziden ial sau 

mixt), iar de cealalt  parte – prin momente strict subiective, când rolul guvernului a 
fost determinat de calitatea i ambi iile politicienilor ce au ocupat func iile-cheie în 
stat.  
 

TEMA VI. CONSTITUIREA ALIAN EI PENTRU DEMOCRA IE  
I REFORME DIN 1998 I PROGRAMUL EI DE GUVERNARE 

 
1. Alian a pentru Democra ie i Reforme (1998–1999) – primul exerci iu 

democratic de guvernare în coali ie 
Primele dou  alian e de guvernare ap rute în Republica Moldova sunt 

considerate: 1) coali ia majoritar  a Parlamentului de legislatura a XIII-a, numit  i 
alian a agro-socialist  (ap rut  în urma anticipatelor din 1994), constituit  f r  un 
suport politico-juridic (neinstitu ionalizat , neformalizat  oficial) din PDAM i Blocul 
Electoral „Partidul Socialist i Mi carea „Unitate-Edinstvo” i care a func ionat 
doar prin coinciden a unor interese antireformatoare i înguste de grup (perioada de 
activitate – anii 1994–1996, pân  la alegerile preziden iale din noiembrie-decembrie 
1996) i 2) Alian a pentru Democra ie i Reforme (ADR, perioada de func ionare –  
21 aprilie 1998 – 9 noiembrie 1999), iar pre edintele coali iei majorit ii parlamentare 
i guvernamentale aflat  la putere a fost desemnat M. Snegur. În pofida victoriei la 

scrutinul parlamentar din 1998 a PCRM (de inea 40 de mandate din 101), a devenit 
evident c  func ionarea efectiv  a noului legislativ putea fi asigurat  numai în cazul 
realiz rii unei coali ii stabile de guvern mânt. Asta pentru c  nici un partid nu a 
acumulat majoritatea de 51 de mandate, a a încât trei forma iuni politice (Blocul 
electoral „Conven ia Democrat  din Moldova” – 26 de mandate, Blocul electoral 
„Pentru o Moldov  Democratic  i Prosper ” – 24 mandate i PFD – 11 mandate) au 
ajuns la un Acord privind constituirea coali iei de guvern mânt „Alian a pentru 
Democra ie i Reforme” (întrunea o majoritate confortabil , îns  în a doua jum tate a 
anului 1999 un grup de deputa i a p r sit Alian a, ADR r mânând doar cu 40 de 
deputa i), iar PCRM a r mas în opozi ie minoritar . F r  a detaliza, amintim doar c  
factorul-cheie în înclinarea balan ei for elor parlamentare i rolul principal în crearea 
coali iei majoritare de centru-dreapta i-a revenit MpMDP (liderul partidului –  
D. Diacov). Anume ei, „centri tii”, au ocupat i func iile importante în organele 
legislative i executive ale rii1. 

 

                                                            
1 Frunta u Pl., Rusnac Gh. Republica Moldova pe calea democratiz rii (aspecte ale procesului 
de constituire a unui nou sistem politic). Chi in u: CE USM, 1999. 138 p.  
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Acordul ADR, încheiat la 21 aprilie 1998, urma s  reglementeze rela iile dintre cele 
trei p r i semnatare în vederea dep irii, prin eforturi comune, a crizei îndelungate din 
societate. Un punct important al acestui document politic se referea la partajarea 
func iilor în structurile de conducere ale Legislativului i Executivului conform unui 
algoritm stabilit în raport cu ponderea fiec reia dintre componente în cadrul grupului 
parlamentar unit al ADR: Blocul „Conven ia Democrat  din Moldova” (alc tuit din  
5 organiza ii social-politice) – 2, Blocul „Pentru o Moldov  Democratic  i Prosper ” 
(format din 4 organiza ii social-politice) – 2 i PFD – 1. Acordul, precum se tie, a fost 
urmat de Regulamentul grupului parlamentar al Alian ei, care stabilea principiile de 
activitate a acestui grup, inclusiv partajarea func iilor confrom algoritmului 2-2-11. 
Plasarea acestor forma iuni în avanscena vie ii politice din anii 1998–1999 demomstra 
faptul c  electoratul na ional manifesta op iuni noi i dorin a unor schimb ri radicale 
ale situa iei politice i, implicit, economico-sociale existente în ar . În linii mari, 
viabilitatea i func ionalitatea coali iei de guvern mânt erau strict condi ionate de 
subordonarea intereselor forma iunilor componente ale ADR interesului general al 
societ ii2. 
 
Ulterior îns  coali ia de guvern mând al ADR, din cauza unor disensiuni 

interne, devine inoperant  i aproape neviabil . Deputa ii majorit ii, spre mijlocul 
anului 1999, nu puteau nicidecum g si ni te solu ii acceptabile pentru patru probleme 
principale (nerezolvarea c rora a condus la destr marea de facto a ADR): 1) problema 
demiterii lui V. Matei din postul de vicepre edinte al Parlamentului Republicii 
Moldova, propunere f cut  de frac iunea comunist  (el a fost demis din aceast  func ie, 
votan ii principali fiind deputa ii comuni ti); 2) problema „Kozlodui”, legat  de 
ratificarea acordului cvadripartit privind permiterea transport rii de eurilor nucleare de 
la Centrala atomoelectric  Kozlodui (Bulgaria) spre Rusia prin teritoriul Republicii 
Moldova (propunerea Guvernului de a ratifica acordul respectiv nu a g sit sus inerea 
majorit ii); 3) problema „Taraclia” (apari ia unor disensiuni în cadrul alian ei de 
guvernare legate de formarea celui de-al zecelea jude  – jude ul Taraclia, care a fost 
creat prin Legea nr. 650-XIV la 22 octombrie 1999) i 4) problema retragerii de la 
guvernare a Frontului Popular Cre tin Democrat (FPCD) (din decembrie 1999 – 
PPCD, fosta component  a Blocului CDM), rezervându- i dreptul s  voteze în 
Parlament doar legile ce le va considera reformatoare. De fapt, PPCD a votat cu PCRM 
pentru demiterea guvernului Alian ei la 9 noiembrie 1999, iar în acest fel coali ia 
majoritar  a ADR în decembrie 1999 a devenit, de fapt, nefunc ional . 

 
                                                            
1 Compromis realizat între Alianta pentru Democratie i Reforme i premierul Ion Ciubuc în 
vederea promov rii reformelor. [on-line] http://www.ziaruldeiasi.ro/chisinau/compromis-
realizat-intre-alianta-pentru-democratie-si-reforme-si-premierul-ion-ciubuc-in-vederea-
promovarii-reformelor~nicp0 (vizitat 15.06.1998). 
2 Neukirch Cl. Moldovan Headaches. The Republic of Moldova 120 days after the 2001 
Parliamentary Elections / Working Paper 3. [on-line] https://www.files.ethz.ch/  
isn/20122/WP3.pdf (vizitat 09.05.2017).  
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Semnifica ia alegerilor legislative din 1998 rezid , în primul rând, în faptul c  pentru 
prima dat  în istoria politic  recent  a Republicii Moldova o majoritate parlamentar  
î i asum  responsabilitatea colectiv  nu numai pentru activitatea Parlamentului, ci i 
pentru guvernare în întregime, obligându-se,  concomitent, s  respecte toate 
angajamentele asumate de ara noastr  în fa a organismelor interna ionale, s  realizeze 
angajamentele fa  de Consiliul Europei, neonorate de fostul Parlament. De fapt, 
semnarea Acordului de formare a coali iei de guvern mânt ADR a marcat apari ia unei 
situa ii politice principial noi, oferind ansa guvern rii de centru-dreapta. În al doilea 
rând, pentru prima dat  în cadrul Parlamentului s-a conturat o linie clar  de demarcare 
între opozi ia comunist  i majoritatea parlamentar . În al treilea rând, în contrast 
pozitiv cu atmosfera ce a dominat Parlamentul precedent, actuala majoritate nu neglija 
rolul i importan a opozi iei parlamentare. Dimpotriv , PCRM i-au revenit cinci din 
cele zece locuri oferite grupurilor parlamentare în Biroul Permanent al Parlamentului i 
patru posturi de pre edin i de comisii parlamentare din unsprezece. Opozi ia 
parlamentar  a ob inut accesul nestingherit la procesul legislativ din Palrament, în 
conformitate cu ponderea sa electoral . Prezen a în legislativ a unei puternice opozi ii, 
cu un program i o ideologie diametral opus  celor ale ADR deja prin aceasta 
condi iona derularea unor aprigi dezbateri parlamentare pe marginea actelor normative 
ajunse în aten ia Legislativului. În al patrulea rând, în ciuda mau multor dificult i ce 
au ap rut în procesul activit ii organului legislativ, r mâne indiscutabil faptul c  
crearea coali iei de guvern mânt de centru-dreapta i a unui guvern reformator 
constituia la acea vreme, în esen , o prob  cert  a maturit ii elitei politice guvernante 
din Republica Moldova. În al cincilea rând, în perioada dintre alegeri forma iunile 
politice, din diverse motive politice i ideologice, formeaz  blocuri politice. Astfel, la 
mijlocul anului 1998 s-a creat un bloc politic extraparlamentar de stânga (format ini ial 
din apte forma iuni politice, inclusiv PCRM, PDAM, Partidul Socialist din Moldova, 
Partidul Sociali tilor din Republica Moldova .a.), iar în octombrie 1998, a fost fondat 
blocul politic extraparlamentar „Alian a Centrist  din Moldova” (alc tuit  ini ial din 
zece partide i organiza ii social-politice), ambele blocuri politice fiind axate pe 
platforme i programe politice diferite1. 
 
Prin urmare, ADR, o coali ie de centru-dreapta parlamentar , devine i primul 

guvern democratic de coali ie din istoria politic  recent  a Republicii Moldova. Ea a 
fost primul exerci iu democratic de guvernare în coali ie din ara noastr , format  din 
trei forma iuni politice cu numeroase partide non-comuniste, aceasta ob inând 
majoritatea necesar  în  Parlamentul Republicii Moldova dup  alegerile parlamentare 
din 1998. Pentru scurt timp, ADR a avut trei prim-mini tri: Guvernul lui Ion Ciubuc 
(22 mai 1998 – 1 februarie 1999), Guvernul interimar al lui Serafim Urechean (5-17 
februarie 1999) i Guvernul lui Ion Sturza (19 februarie – 9 noiembrie 1999), toate 
fiind marcate de instabilitate politic  cronic , ceea ce a împiedicat realizarea unui 
program coerent de reform . 
                                                            
1 Varzari P. Elitele politice. În: Republica Moldova pe calea moderniz rii: Studiu 
enciclopedic…, p. 148-172. 
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2. Promovarea reformelor democratice pe plan intern 
Scindarea clasei politice na ionale s-a produs nu numai în sfera politicului, dar 

i în cea a economicului. Concep ia tranzi iei la economia reglabil  de pia  a fost 
discutat  i adoptat , în linii generale, la 25 iulie 1990 în cadrul Sesiunii întâi a 
Sovietului Suprem a RSS Moldova, cu îns rcinarea de a definitiva i de a preg ti un 
program mai concret al trecerii societ ii la economia de pia . Aceast  Concep ie 
prevedea, printre altele, c  tranzi ia economic  (cu condi ia organiz rii irepro abile i 
competente, a desf ur rii în mod consecvent i perseverent a procesului de tranzi ie 
democratic , a unirii tuturor for elor sociale s n toase în jurul acestui program i 
asigur rii consensului întregului popor) ar putea s  dureze, în opinia reprezentan ilor 
primei genera ii ai clasei politice, 2-3 ani din momentul aprob rii programului 
guvernamental. Autorii aceluia i program vedeau strategia optim  a tranzi iei la 
economia de pia  în trecere gradual , dar într-un ritm (pe cât posibil) mai rapid. 

 
R mâne incontestabil faptul c  din varii motive obiective i subiective procesul 
tranzi iei democratice (politice, economice i sociale) a c p tat un caracter nea teptat i 
chiar nedorit al schimb rilor economice i sociale. Respingând diverse proiecte ale 
tranzi iei la economia de pia  („varianta Cojocaru”, „varianta Rugin ”, „varianta 
Stolojan” etc.), prima genera ie a clasei politice na ionale era nevoit  s  accepte a a-
numitul model „de oc” (teoria „terapiei de oc” a fost elaborat  în anii 1989–1990 
de c tre economistul american Jeffrey Sachs), are a agravat i mai mult procesul 
tranzi iei democratice1. 
Dat fiind c  Republica Moldova este o ar  agroindustrial , autorit ile publice imediat 
dup  ob inerea independen ei au purces la reforma agrar . Codul Funciar al 
Republicii Moldova nr. 828 din 25.12.1991 (cu modific rile ulterioare)2 a fost primul 
cod al Moldovei dup  ob inerea independen ei. Ulterior, pornind de la condi iile reale, 
Parlamentul rii a introdus mai multe modific ri în Codul Funciar. Spre exemplu, în 
februarie 2006, prevederile legii au fost modificate, iar la 4 martie 20163, Legislativul a 
adoptat în lectur  final  pachetul de amendamente la un ir de legi, inclusiv la Codul 
Funciar, la legile cu privire la administra ia public , cu privire la cadastrul bunurilor 
imobiliare i cu privire la pre ul normativ i modul de vânzare-cump rare a 
terenurilor4. La sfâr itul anului 2018 Guvernul a aprobat noul Cod Funciar, document 
ce reglementeaz  rela iile dintre de in torii terenurilor i autorit ile publice, dar i 
responsabilit ile proprietarilor – ace tia vor fi obliga i s  înregistreze dreptul asupra 

                                                            
1 Varzari P. Introducere în elitologie: Studiu Chi in u: CE USM, 2003, p. 138. [on-line] 
http://ro.scribd.com/doc/104780024/Elitologie-Studiu-Pantelimon-Varzari (vizitat 
31.01.2013).  
2 Codul Funciar al Republicii Moldova nr. 828 din 25.12.1991. [on-line] http://lex.justice.md/ 
index.php? action=view&view=doc&id=313324 (vizitat 21.01.2019). 
3 Codul Funciar, Parlamentul Republicii Moldova, 29.03.2016. [on-line] www.arfc.gov.md/ 
files/cod%20funciar_ 29_03_2016.doc (vizitat 09.05.2017).  
4 Barbalat D. Codul Funciar a fost modificat. Ce consecin e ar putea avea aceste modific ri? 
[on-line] http://www.noi. md/md/news_id/80331 (vizitat 07.03.2016).  
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terenului în Registrul Bunurilor Imobile, dar i s  întreprind  m suri de protec ie a 
solului. De asemenea, Codul include o nou  clasificare a terenurilor în func ie de 
destina ia acestora i alte prevederi1. 

 
În perioada de referin , 1994–2000, au fost adoptate i par ial realizate trei 

programe de stat de privatizare a patrimoniului na ional: primul Program de stat, 
1993–1994, avea drept obiectiv privatizarea contra bonurilor patrimoniale; al doilea 
Program de stat, 1995–1996, î i propunea ca obiective finalizarea privatiz rii contra 
bonuri patrimoniale i demararea privatiz rii contra mijloace b ne ti, formarea 
asocia iilor de proprietari ai locuin elor privatizate, demararea proiectului-pilot 
„P mânt”, astfel încât se prevedea trecerea de la privatizarea episodic  la privatizarea 
în mas , schimbarea pozitiv  în atitudinea fa  de reformele de pia , i al treilea 
Program de stat de privatizare a patrimoniului na ional, 1997–1998, având drept 
urm toarele obiective: privatizarea patrimoniului public exclusiv contra mijloace 
b ne ti, implementarea unor modalit i noi de privatizare: concursuri investi ionale, 
privatizarea terenurilor aferente întreprinderilor privatizate, privatizarea înc perilor 
arendate, expunerea i comercializarea masiv  prin intermediul Bursei de Valori a 
pachetelor de ac iuni ale statului, inclusiv i nesolicitate contra bonuri patrimoniale. 
Ultimul program de privatizare s-a derulat în conformitate cu Legea Republicii 
Moldova nr. 1217-XIII cu privire la Programul de privatizare pentru anii 1997–1998 
din 25 iunie 1997, care a marcat începutul unei noi etape a procesului de privatizare în 
Republica Moldova. Datorit  multor probleme ap rute în derularea acestui proces de 
privatizare, ac iunea legii sus-numite s-a prelungit pân  la sfâr itul anului 2006. 
Ulterior, organul legislativ adopt  Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 121 
privind administrarea i deetatizarea propriet ii publice din 4 mai 2007 (cu 
modific rile ulterioare), a a încât, la mijlocul anului 2007, Legea din 25 iunie 1997 
este abrogat . 

Demararea primei reforme admininistrativ-teritoriale din istoria politic  
recent  a Republicii Moldova. ara noastr  a p strat în primii ani de independen  
vechea divizare administrativ-teritorial  în raioane. Îns  în a doua jum tate a anilor ’90 
ai secolului trecut s-au creat toate premisele pentru ini ierea procesului de reformare a 
administra iei publice (factorul politic, factorul economic, factorul social, premise 
externe etc.). Mai mult, Republica Moldova, aderând la Carta European  a 
Autonomiei Locale (ratificat  prin Hot rârea Parlamentului nr. 1253-XIII din 16 iulie 
1997), a fundamentat atât constitu ional, cât i legal principiile administra iei publice 
locale. Astfel, art. 109 al Constitu iei i art. 3 (1) al Legii privind administra ia public  
nr. 186-XIV din 6 noiembrie 1998 prev d c  administra ia public  în unit ile 
administrativ-teritoriale se întemeiaz  pe urm toarele principii: autonomia local ; 
                                                            
1 (DOC) Noul Cod Funciar, aprobat de Guvern. Cine va putea cump ra terenuri agricole i cine 
nu. [on-line] https://cotidianul.md/2018/11/14/doc-noul-cod-funciar-aprobat-de-guvern-cine-va-
putea-cumpara-terenuri-agricole-si-cine-nu/ (vizitat 14.11.2018).  
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descentralizarea serviciilor publice; eligibilitatea autorit ilor administra iei publice 
locale i consultarea cet enilor în problemele locale de interes deosebit. În acest sens, 
deciden ii politici au încercat nu f r  succes s  dep easc  atitudinea fragmentar  fa  
de reforma administra iei publice, exprimat  prin tentativele f cute în trecut de a 
reforma doar unele aspecte ale administra iei publice, deseori limitate fie la ni te 
componente organizatorice, dimensiuni teritoriale ori la ni te mecanisme func ionale. 

 
Lec iile înv ate din evolu ia reformei administra iei publice la etapele anterioare au 
f cut posibil  abordarea în complex a reformei administra iei publice, care presupunea 
o viziune integr  asupra proceselor organiza ionale, institu ionale i func ionale proprii 
administra iei publice în dezvoltare i reformare. Aceasta a devenit posibil datorit  
faptului c  accentul s-a pus pe componentele prioritare ale reformei, i anume pe 
schimb rile în organizarea administrativ-teritorial  a rii i, în leg tur  cu aceasta, pe 
reorganiz rile institu ionale care cuprind toate cele trei niveluri: central, jude ean i 
local. Astfel, doar într-un an de zile, noiembrie 1998 – noiembrie 1999, Parlamenul 

rii a adoptat Legea privind organizarea administrativ-teritorial  a Republicii 
Moldova (12 noiembrie 1998) i Legea privind administra ia public  local   
(6 noiembrie 1998), urmate ulterior de Legea privind finan ele publice locale (9 iulie 
1999) i Legea cu privire la proprietatea public  a unit ilor administrativ-teritoriale 
(16 iulie 1999), precum i de alte acte normative de rigoare (spre exemplu, Legea 
pentru modificarea Legii cu privire la Guvern din 16 noiembrie 1999). Aceasta este o 
completare solid  a cadrului legislativ i normativ vizând reforma administra iei 
publice. Dac  ad ug m aici c  i în aspect practic s-au întreprins un ir de m suri 
pentru implementarea prevederilor acestor acte enumerate, atunci va fi justificat  
marcarea acestei perioade ca o etap  a reform rii active a administra iei publice. 
 
Legea nr. 191-XIV privind organizarea administra iv-teritorial  a Republicii 

Moldova, adoptat  de Parlament la 12 noiembrie 1998, prevedea ca în locul celor 40 de 
raioane s  fie create 12 unit i administrativ-teritoriale de nivelul al doilea (în ele nu 
intr  localit ile din stânga Nistrului c rora, conform art. 4 (3) al Legii, li se pot atribui 
forme i condi ii speciale de autonomie conform statutului special stabilit prin lege 
organic , iar Anexa nr. 5 la Lege prevedea c  a a drepturi pot fi ob inute de 147 
localit i întrunite în 79 unit i administrativ-teritoriale, inclusiv 3 municipii, 7 ora e i 
69 sate / comune), inclusiv 10 jude e, municipiul Chi in u i UTA G g uzia (teritoriul 
autoproclamatei republici moldovene ti nistrene a fost inclus în jude ul Dub sari) în 
care intr  1 533 de localit i organizate în 644 de unit i administrativ-teritoriale de 
primul nivel, din ele 12 municipii, 43 ora e, 589 sate (comune) (la 22 octombrie 1999 
prin Legea nr. 650-XIV a fost creat jude ul Taraclia). A crescut sim itor num rul 
municipiilor (de la 4 la 15). Prin urmare, organizarea administrativ-teritorial  a 
Republicii Moldova, efectuat  între anii 1998–2001 în cadrul reformei administra iei 
publice, a suferit schimb ri esen iale. Con inutul principal al acestei reforme rezid  în 
punerea în aplicare de c tre aceste autorit i, cu suportul organelor publice centrale, a 
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noului mecanism de administrare în noile dimensiuni teritoriale, folosind posibilit ile 
descentraliz rii la implementarea autonomiei locale. 

Ulterior îns , conform Legii nr. 764 privind organizarea administrativ-
teritorial  a Republicii Moldova din 27 decembrie 2001, Republica Moldova a revenit, 
din 2003, la sistemul sovietic de împ r ire administrativ  în raioane, acum existând de 
jure 32 de raioane, 5 municipii (Chi inau, B l i, Tighina, Comrat i Tiraspol) i dou  
unit i teritorial-administrative: UTA G g uzia i unit ile teritorial-administrative din 
stânga Nistrulului (cu statut deocamdat  nedefinit). 

  
Prin Hot rârea Guvernului din 12 octombrie 2015 a fost instituit Consiliul na ional 
pentru reforma administra iei publice, care trebuie s  asigure un proces integrat de 
planificare strategic , de implementare i monitorizare a politicilor Guvernului în 
domeniul reformei administra iei publice, atât la nivel central, cât i la nivel local. 
Scopul Consiliului na ional este corelarea, într-o manier  eficient , a priorit ilor 
na ionale cu politicile sectoriale, angajamentele interna ionale asumate i cadrul de 
resurse interne i externe în domeniul respectiv. Actualmente, aceast  reform  este o 
prioritate absolut , reg sindu-se atât în Programul de activitate al Guvernului P. 
Filip, cât i în Foaia de parcurs asumat  fa  de partenerii europeni. În vederea 
realiz rii acestor ac iuni, a fost elaborat  Strategia privind reforma administra iei 
publice pentru perioada 2016–2020, aprobat  prin Hot rârea Guvernului Republicii 
Moldova nr. 911 din 25 iulie 20161. Obiectivul general al Strategiei este crearea unei 
administra ii publice moderne, profesioniste i orientate spre oferirea serviciilor 
publice de calitate, în corespundere cu necesit ile i a tept rile cet enilor. 
 
Criza economico-financiar  din perioada de referin . În pofida mai multor 

activit i economico-sociale întreprinse de cel de-al aselea guvern al rii condus de 
c tre Ion Ciubuc, situa ia social-economic  din ar  nu s-a schimbat. Continua s  se 
înr ut easc  starea material  a popula iei, cre teau restan ele la pensii i salarii, se 
acutiza criza energetic , era în continu  reducere volumul produc iei industriale, 
volumul exportului, cre teau infla ia i omajul, luau propor ii corup ia i crima 
organizat . Mai mult, un impact major asupra economiei na ionale a Republicii 
Moldova a avut criza economico-financiar  din Rusia din vara anului 1998, când rubla 
ruseasc  s-a pr bu it în câteva zile, fapt care a obligat autorit ile de la Moscova s  
declare intrarea rii în incapacitate de plat . Criza de atunci a afectat mai multe ri din 
spa iul postsovietic, care se aflau în tranzi ie, inclusiv Republica Moldova.  

Rota ia guvernelor în perioada anilor 1994–2000. La 1 februarie 1999,  
I. Ciubuc demisioneaz  în mod nea teptat din func ia de prim-ministru i astfel pleac  
de la putere primul guvern instalat de coali ia de centru-dreapta – ADR. La data de  
19 februarie 1999, omul de afaceri Ion Sturza, la acea or  deja vicepremier i ministru 

                                                            
1 Strategia privind reforma administratiei publice pentru anii 2016–2020. [on-line] 
http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr02_85.pdf (vizitat 13.12.2016). 
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al economiei în Cabinetul I. Ciubuc-2, este desemnat pentru func ia de prim-ministru al 
Republicii Moldova de c tre Pre edintele Petru Lucinschi. În situa ia de criz  total , 
inclusiv cea guvernamental  cu mai multe repercusiuni (în virtutea unor disensiuni 
interne în cadrul ADR), dup  îndelungate negocieri i compromisuri, la 12 martie 1999 
Parlamentul a acordat vot de încredere Programului de activitate al noului Guvern în 
frunte cu I. Sturza. Premierul desemnat a acceptat, în fond, cu unele schimb ri 
neesen iale, componen a Guvernului precedent. În fa a noului Guvern st teau acelea i 
probleme nesolu ionate de Executivul demisionat i era foarte greu ca într-un termen 
scurt s  fie create condi ii necesare pentru a realiza, în condi iile sistemului existent de 
guvernare, unele schimb ri serioase în via a social-politic  i economic  a rii. 
Totodat , situa ia se complica i prin faptul c  lipsea în mare m sur  conlucrarea 
(coabitarea institu ional ) între factorii decizionali.  

Dat fiind faptul c  spre sfâr itul anului 1999 ap ruse câteva probleme serioase 
în cadrul finc ion rii ADR, men ionate mai sus, la 9 noiembrie 1999 Guvernul I. Sturza 
a demisionat cu „sprijinul” frac iunilor parlamentare a FPCD (9 mandate) i a PCRM 
(39 de mandate), precum i a 8 deputa i independen i care au votat împreun  pentru 
demiterea Executivului. Noua coali ie PPCD–PCRM1 (neinstitu ionalizat , 
neformalizat  oficial, ca i alian a agro-socalist ) i-a dat acordul ca noul Executiv s  
fie format din mini tri tehnocra i. Astfel, la 23 decembrie 1999 Parlamentul acord  vot 
de încredere celui de-al treilea Executiv dup  alegerile parlamentare din 1998 – 
Guvernului D. Braghi  – un candidat de compromis, care nu era membru de partid, 
ministrul adjunct al economiei i reformelor din Executivul precedent. Acesta a 
încercat reformarea rii pe principiile „modelului social” de dezvoltare. În pofida 
tuturor greut ilor legate de privatizarea nereu it , de problemele din sectorul energetic 
i de datoriile la salarii i pensii, PIB-ul rii a crescut cu 2% i au ap rut primele 

semne ale restabilirii economiei. Îns  politica lui a fost supus  unei critici dure din 
partea opozi iei parlamentare (datorit  orient rii pro-CSI-ste a Executivului), iar însu i 
Guvernul Braghi  era numit provizoriu, de tranzi ie i tehnic.  

 
3. Integrarea Republicii Moldova în structurile politice i economice  

regionale i interna ionale 
Cooperarea regional  devine o parte component  a diploma iei multilaterale a 

Republicii Moldova i se manifest  prin intensificarea rela iilor politice, de securitate i 
comercial-economice în cadrul organiza iilor i ini iativelor din regiunea Europei 
Centrale i de Sud-Est, arealul Dun rii i regiunea extins  a M rii Negre. În cadrul 
cooper rii regionale, Republica Moldova men ine dialogul cu statele membre i 
secretariatele organiza iilor i ini iativelor regionale, asigur  participarea la reuniunile 

                                                            
1 Gheorghiu V. Rela iile politice dintre Republica Moldova i Uniunea European . Chi in u: 
IPP, 2007. 72 p. [on-line] http://www.ipp.md/old/public/files/publicatii/2008/relatiile_ 
politice_ue_rm.doc (vizitat 13.12.2008). 
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de nivel înalt sau ministeriale, la edin ele comitetelor coordonatorilor na ionali sau 
înal ilor func ionari, la întrunirile grupurilor de lucru i ale exper ilor în cadrul 
Ini iativei Central Europene (ICE), Organiza iei Cooper rii Economice a M rii Negre 
(OCEMN)1, Organiza iei pentru Democra ie i Dezvoltare Economic  (GUAM)2, 
Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)3, Consiliului de Cooperare 
Regional  (RCC) i altor structuri politice i economice. 

Republica Moldova este membr  a unor organiza ii regionale i 
interna ionale: Consiliul Europei, Organiza ia Mondial  a Comer ului, Parteneriatul 
pentru Pace, Organiza ia pentru Securitate i Cooperare în Europa, Fondul Monetar 
Interna ional, Banca Mondial , Banca European  pentru Reconstruc ie i Dezvoltare, 
Organiza ia Interna ional  a Francofoniei4, Adunarea interparlamentar  Moldova, 
Georgia, Ucraina5 (Asambleea interparlamentar  va avea statut consultativ i va 
facilita colaborarea pentru politici comune de securitate, implementarea reformelor i 
apropierea de UE, iar printre priorit ile Adun rii interparlamentare este promovarea 
activ  a pozi iei celor trei state pe arena interna ional  i cooperarea împotriva 
dezinform rii i propagandei) etc.  

                                                            
1 Delega ia Parlamentului particip  la cea de-a 52-a Sesiune a Adun rii Parlamentare a 
Cooper rii Economice la Marea Neagr . [on-line] http://parlament.md/Actualitate/ 
Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4847/language/en-US/Default.aspx (vizitat 26.11.2018). 
2 GUAM s rb tore te 20 de ani de la crearea organiza iei. Reprezentan ii Moldovei, prezen i la 
reuniunea statelor membre. [on-line] http://www.realitatea.md/guam-sarbatore-te-20-de-ani-de-
la-crearea-organiza-ie-reprezentantul-moldovei-prezent-la-reuniunea-statelor-membre_76353. 
html (vizitat 27.04.2018); Parlamentul Republicii Moldova va g zdui cea de-a 11-a sesiune a 
Adun rii Parlamentare GUAM. [on-line] https://www.realitatea.md/parlamentul-republicii-
moldova-va-gazdui-cea-de-a-11-a-sesiune-a-adunarii-parlamentare-guam_ 82545.html (vizitat 
21.08.2018); efii de guverne ai statelor GUAM s-au reunit în R. Moldova. Pavel Filip: Doar 
unindu-ne eforturile, vocea noastr  va fi auzit  la nivel interna ional. [on-line] 
https://www.realitatea.md/efii-de-guverne-ai-statelor-guam-s-au-reunit-in-r-moldova-pavel-
filip-doar-unindu-ne-eforturile-vocea-noastra-va-fi-auzita-la-nivel-interna-ional_ 84848.html 
(vizitat 05.10.2018). 
3 Aspectele cooper rii regionale ale statelor membre SEECP au fost discutate la reuniunea 
organiza iei din Bosnia i Her egovina. [on-line] https://www.realitatea.md/aspectele-
cooperarii-regionale-ale-statelor-membre-seecp-au-fost-discutate-la-reuniunea-organizatiei-din-
bosnia-si-hertegovina_83274.html (vizitat 05.09.2018).  
4 Legea Parlamentului Republicii Moldova nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele 
interna ionale ale Republicii Moldova. [on-line] http://lex.justice.md/index.php?action= 
view&view=doc&lang=1&id=311696 (vizitat 06.10.2016); Organizatii Regionale i 
Internationale. [on-line] http://www.pll.md/ro/international (vizitat 02.10.2016); Neagu M., 
Mustea  S. Integrarea Republicii Moldova în structurile interna ionale. [on-line] 
http://www.iatp.md/istorie/romana/contemporana/integrarea_rm_europa.shtml (vizitat 
07.06.2009).  
5 Prima edin  a Adun rii interparlamentare Moldova, Georgia, Ucraina. [on-line] 
https://www.realitatea.md/prima-edin-a-a-adunarii-interparlamentare-moldova-georgia-
ucraina_84826.html (vizitat 05.10.2018); A fost semnat statutul Adun rii interparlamentare 
Moldova, Ucraina, Georgia. [on-line] https://noi.md/md/politica/a-fost-semnat-statutul-
adunarii-interparlamentare-moldova-ucraina-georgia (vizitat 06.10.2018). 
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Starea real  de lucruri privind integrarea Republicii Moldova în anumite 
structuri politice i economice regionale i interna ionale poate fi dedus  din analiza 
documentelor definitorii pentru politica extern  a Republicii Moldova. Anume în baza 
acestor lu ri de pozi ie la nivel de stat putem aprecia care este vectorul politic principal 
i care este „viteza” de realizare a procesului respectiv. În acest sens, un document 

central este Concep ia politicii externe a Republicii Moldova adoptat  prin Hot rârea 
Parlamentului Republicii Moldova din 8 februarie 19951. De i este dep it , Concep ia 
politicii externe r mâne un document valabil pentru promovarea politicii externe a 

rii, dar nu atât prin con inutul s u textual, cât prin spiritul s u confuz. Este chiar 
dificil de a atribui statutul de „concep ie” unui document care are tendin a de a în irui 
zone i domenii de activitate extern . Caracterul s u confuz a fost preluat i perpetuat, 
cu mici excep ii, în cadrul programelor de guvernare pe parcursul perioadei de 
referin , 1994–2000. Mult mai sugestiv  se prezint  a fi analiza spa iului textual 
rezervat pentru un domeniu sau altul, precum i ordinea (ierarhia) priorit ilor politicii 
externe pentru a putea evalua ponderea real  atribuit  unei zone, ri sau organism 
interna ional. Astfel, nu putem men iona decât faptul c  pentru UE este rezervat, ca 
spa iu i ca importan , un loc foarte modest, conferindu-i un statut absolut secundar. 

 
În capitolul I „Republica Moldova în comunitatea interna ional ” al documentului 
sus-numit se men ioneaz  c  „integrarea în structurile europene ofer  Republicii 
Moldova o real  posibilitate de consolidare a securit ii na ionale i de asigurare a 
integrit ii teritoriale, contribuind astfel la instaurarea stabilit ii politice în zon ” i c  
„Republica Moldova men ine i va dezvolta raportul de bun  vecin tate i prietenie cu 
statele limitrofe Rom nia i Ucraina, este foarte important  extinderea i aprofundarea 
rela iilor cu Federa ia Rus , Republica Belarus, cu alte ri din C.S.I., cu cele apte 
state puternic industrializate”. 
În acest document de politic  extern  a Republicii Moldova, integrarea în UE 
figureaz  printre obiectivele de perspectiv  ale politicii externe a rii. Ca spa iu, 
referin a la UE este modest , fiind plasat  în cadrul punctului 2 („Dezvoltarea rela iilor 
multilaterale interstatale”) al capitolului IV („Direc iile principale ale politicii 
externe”): „Un obiectiv major i de perspectiv  al politicii externe a Republicii 
Moldova este integrarea treptat  în Uniunea European . Primul pas în aceast  cale îl 
constituie semnarea Acordului de Parteneriat i Cooperare”. Putem constata c  a fost 
f cut primul pas, îns  nu putem afirma c  semnarea APC reprezint  i un pas în 
procesul de „integrare treptat ” a Republicii Moldova în UE, a a cum prevede 
Concep ia politicii externe.  
 
Cooperarea regional  este o dimensiune complementar  agendei de integrare 

european  a Republicii Moldova i reprezint  o sinergie a rela iilor i interac iunilor în 

                                                            
1 Hot rârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 368 din 08.02.1995 pentru aprobarea 
Concep iei politicii externe a Republicii Moldova. [on-line] http://lex.justice.md/md/306955/ 
(vizitat 10.05.2017).  
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cadrul organiza iilor i ini iativelor regionale. Dialogul politic dintre Republica 
Moldova i UE a fost ini iat odat  cu stabilirea rela iilor directe între cele dou  p r i, 
dup  destr marea fostei URSS. Republica Moldova a început rela iile cu UE dup   
27 august 1991,  în calitate de succesor al URSS, ca i alte foste republici sovietice. 
Perioada anilor 1991–1994 poate fi considerat  drept prim  faz  – de ini iere – a 
dialogului politic între Republica Moldova i UE. 

Destr marea URSS a pus Uniunea European  (Comunitatea European  pe 
atunci) în fa a necesit ii de a adopta o pozi ie fa  de noile state independente, foste 
republici sovietice. În consecin , Consiliul European de la Maastricht, din 9-10 
decembrie 1991, a adoptat „Declara ia privind evolu iile din Uniunea Sovietic ”, 
momentele prinicipale ale c reia au fost formulate mai detaliat la 16 decembrie 1991, 
în documentul „Principiile directorii stabilite de Comunitatea European  pentru 
recunoa terea noilor state în Europa de Est i Uniunea European ”. În conformitate cu 
prevederile documentului, la 1 ianuarie 1992, Comisia European  a prezentat 
Consiliului o analiz  ampl  a rela iilor Comunit ii cu noile state din CSI. Pentru a 
aduce la zi cadrul legislativ al rela iilor, Comisia European  a propus ca Acordul de 
Cooperare i Comer  dintre Comunitatea European  i fosta URSS s  fie înlocuit cu 
acorduri separate de parteneriat i cooperare cu statele ex-sovietice. Comisia a 
men ionat, de asemenea, c  printre succesoarele URSS se num r  atât  ri cu tr s turi 
comune statelor asiatice în dezvoltare, cât i state europene care i-au exprimat clar 
dorin a de asociere la Comunitatea European . Acest moment reprezint , de fapt, 
prima recunoa tere de c tre Comunitatea European  a op iunii europene a 
Moldovei, chiar dac  aceast  recunoa tere este indirect  i ulterior uitat  pentru un 
deceniu de factorii de decizie europeni. Îns , de i negocierile noilor acorduri de 
cooperare au început cu mai multe ri ale CSI, ele n-au fost lansate i cu Moldova. La 
1 noiembrie 1993 i, repetat, la 28 ianuarie 1994, Pre edintele Mircea Snegur a adresat 
pre edin ilor Consiliului i Comisiei Europene scrisori, în care constat  cu regret c  
Moldova este unica ar  din spa iul Europei Centrale i de Est, cu care UE înc  nu i-a 
definit rela iile1.  

 
Promovarea politicii externe a statului Republica Moldova în perioada de referin , 
1994–2000, a fost una contradictorie. Spre exemplu, politica extern  a ADR a fost 
marcat  de o dualitate de apartenen  c tre CSI i pa i spre o apropiere de Europa de 
Vest. Calea Republicii Moldova spre UE era perceput  atât de autorit ile (institu iile) 
publice, cât i în general în societate, ca un proces unilateral, în care, de fapt, 
obliga iile erau numai de partea UE. Astfel, toate documentele de program, inclusiv 
Concep ia politicii externe, programele de guvernare etc., care au fost adoptate de la 
declararea independen ei con ineau fie apeluri adresate UE de a accepta Moldova ca 
viitor stat-membru, fie declara ii care nu aveau nici un suport intern, nici unul extern, 
mai ales din partea UE. No iunea de integrare european  a aparut relativ recent în 

                                                            
1 Gheorghiu V. Rela iile politice dintre Republica Moldova i Uniunea European … 
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vocabularul politicienilor autohtoni, mul i dintre care nu prea f ceau diferen  între 
integrarea european  ca un proces de aderare a Moldovei la structurile europene în 
general, sau numai la UE. Situa ia, în acest sens, de i se caracteriza printr-un grad 
avansat de confuzie, totu i evolua. Dac  guvern rile anilor ’90 nu prea cuno teau sau 
neglijau aceste probleme, la începutul primului deceniu al sec. XXI confuzia par ial se 
datoreaz  faptului c  nu se mai putea neglija necesitatea integr rii rii noastre în UE1.  
Totodat , un moment aparte în adoptarea orient rii rii spre UE este balansarea 
permanent , cel pu in la nivel de declara ii, între UE i CSI. Acest fapt denot  nu atât 
convingerea guvernan ilor c  este posibil  integrarea concomitent  i colaborarea în 
cadrul celor dou  structuri, ci mai ales faptul c  în realitate CSI, asa cum func ioneaz  
i acum, nu deschide nicio perspectiv  pentru viitor. Dac  colaborarea în CSI ar 

promite m car ceva similar cu UE în sensul cre terii bun st rii popula iei, guvernele ce 
s-au perindat pâna acum demult ar fi optat definitiv pentru CSI, m car în virtutea 
faptului c  integrarea în UE este un proces de mult mai lung  durat . În plus, toate 
guvernarile vedeau procesul de integrare a Moldovei în UE doar pe plan extern, 
aceasta fiind sarcina exclusiv  a Ministerului Afacerilor Externe2. 
 
Doar Guvernul ADR (Guvernul I. Sturza), considerat cel mai pro-european 

guvern, în programul s u „Suprema ia legii, revitalizare economic , integrare 
european ” avea stipulat c  „.... integrarea rii în Uniunea European  este obiectivul 
strategic principal al politicii externe a Republicii Moldova”. Astfel, Guvernul ADR 
era concentrat într-o singur  direc ie – integrarea european . Iar subcapitolul dedicat 
acestei probleme, chiar în titlul s u, men ioneaz  în mod expres acest lucru: Priorit ile 
principale ale Guvernului în domeniul politicii externe în perioada 1999–2002 sunt 
urm toarele: consolidarea independen ei rii, integrarea Republicii Moldova în 
Uniunea European , cooperarea bilateral  (referin a la rela iile cu Federa ia Rus  este 
f cut  în contextul „reglement rii situa iei conflictuale din raioanele de Est ale 
republicii” i în contextul conformit ii serviciilor de mediere din partea rilor 
                                                            
1 Gheorghiu V. Cadrul institu ional al ader rii Republicii Moldova la Uniunea European . [on-
line] http://www.ipp. md/libview.php?l=ro&id=102&idc=169 (vizitat 27.03.2003).  
2 Cojocaru Gh.E. Politica extern  a Republicii Moldova: Studii. Chi in u: Civitas, 2001; 
Cebotari Sv., Saca V., Coropcean I. Politica extern  a Republicii Moldova în contextul 
proceselor integra ioniste. Monografie. Chi in u, 2008; Juc V., Cojocaru Gh. Politica extern . 
În: Republica Moldova pe calea moderniz rii. Studiu enciclopedic…, p. 228-256; Juc V., 
Cojocaru Gh. Politica extern . În: Republica Moldova. Enciclopedie / Edi ie consacrat  
anivers rii a 25-a de la proclamarea independen ei Republicii Moldova. Chi in u: 
Biblioteca tiin ific  Central  „A. Lupan” (Institut), 2016 (F.E.-P. „Tipografia Central ”), 
p. 761-788. [on-line] https://shop.eastview.com/results/item?sku=5137490B (vizitat 
09.05.2017); Solomon C. Cadrul normativ-legislativ de realizare a politicii externe a Republicii 
Moldova. În: Studii interna ionale. Viziuni din Moldova. 2008, nr. 2-3, p. 95-101; C ldare Gh., 
Gorincioi R. Politica extern : aspecte teoretice i practice. În: Politologie / Coord. Mosneaga 
V., Rusnac G., Sacovici V. Chi in u: CEP USM, 2007, p. 346-357; Burian Al., Talp  V. 
Evolu ia istoric  a politicii externe. În: Legea i Via a, 2004, mai, p. 4-6; Saca V., Cebotari Sv. 
Identific ri conceptuale în cadrul sintagmei „proces integra ionist – interes na ional – politic  
extern ”. În: Revista de Filosofie i Drept, 2006, nr. 3, p. 57-66.  
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mediatoare, inclusiv a Rusiei, cu normele interna ionale) i cooperarea multilateral . 
Toate aceste elemente – coeren a discursului politic, consisten a ac iunilor politice 
combinat  cu un mod inteligibil în uzan a no iunilor în mesajele politice – au favorizat 
ameliorarea imaginii rii i au contribuit la animarea rela iilor cu UE. În mod 
simbolic, destituirea Guvernului ADR s-a produs în ajunul reuniunii Comitetului 
Guvernamental – moment care p rea a fi favorabil pentru acceptarea Moldovei cu 
drepturi depline în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est1. 

 
Odat  cu demiterea Guvernului ADR i apari ia, prin votarea Guvernului Braghi , a 
unei coali ii guvernamentale i parlamentare noi (neformalizate) – PPCD–PCRM se 
schimb  i priorit ile politice. Spre deosebire de Guvernul ADR, Guvernul PPCD–
PCRM, prin programul s u de activitatea „Legalitate, Consolidare i Reforme – întru 
Bun starea Na iunii”2, a reorientat activitatea pe un t râm mai vechi „al pragmaticului 
i profesionismului”, distan ându-se astfel de formulele „politizate” i, prin consecin , 

de prioritatea integr rii europene. Textul programului de politic  extern  devine 
oarecum misterizat: „În acela i timp, priorit ile politicii externe vor fi nuan ate i 
adoptate în func ie de evolu iile interna ionale, cu impact direct sau indirect asupra 
Republicii Moldova i în concordan  cu interesele rii în vederea edific rii unui stat 
prosper i democratic”. Titlul subparagrafului readuce problema integr rii europene în 
albia chestiunilor generale – „integrarea european ”, spre deosebire de programul 
precedent. Prin consecin , UE nu mai prezint  un cadru de stabilitate i securitate, 
pierzând caracterul s u strategic. Acest rol este transferat din nou în CSI: „Pentru 
asigurarea intereselor economice ale rii, Guvernul va sprijini eforturile orientate spre 
aprofundarea i diversificarea rela iilor derulate în cadrul CSI în domeniul economico-
comercial, în special, pe plan bilateral”3. 

 
Dac  în anii 1994–1998 politica extern  a statului era orientat  exclusiv spre 

l rgirea i consolidarea rela iilor de colaborare / cooperare cu Rusia i deci spre CSI 
(odat  cu semnarea acordurilor repective), în anii 1998–2000 ea ob ine noi valen e de 
dezvoltare cu partenerii externi, având în vedere mai întâi de toate intrarea în vigoare a 
APC (1998). Începutul anului 1994 este marcat de o activizare a rela iilor Republicii 
Moldova cu UE, care culmineaz  cu semnarea la 28 noiembrie 1994 a Acordului de 
Parteneriat i Cooperare dintre Comunit ile Europene i Statele lor membre, pe de 

                                                            
1 Klipii I. Evolu ia cadrului politic al integr rii europene. [on-line] www.ipp.md/public/ 
files/Publicatii/ 2001/integrarea_europeana/Klipii.doc (vizitat 10.07.2017).  
2 Hot râre nr. 20 din 11.01.2000 cu privire la aprobarea Programului de activitate al 
Guvernului  
Republicii Moldova „Legalitate, Consolidare i Reforme – întru Bun starea Na iunii”. [on-line] 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=300061 (vizitat 
13.03.2000). 
3 Klipii I. Op. cit.  
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o parte, i Republica Moldova, pe de alt  parte1. APC reprezenta baza juridic  a 
rela iilor dintre Republica Moldova i UE. Acordul, semnat la 28 noiembrie 1994, a 
intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o durat  ini ial  de 10 ani cu posibilitatea 
prelungirii tacite. Acest aranjament asigura baza colabor rii cu UE în domeniul 
politic, comercial, economic, juridic, cultural- tiin ific. Totodat , dialogul politic întrre 
Moldova i UE era asigurat prin intermediul reuniunilor în formatul Dialogului Politic 
UE-Moldova (COEST, COPS, Directorii Politice), în cadrul c rora se discuta parcursul 
reformelor în Moldova, rela iile Republica Moldova – UE i subiecte de interes comun 
în domeniul politicii externe i de securitate. Pe parcursul anilor sunt organizate vizite 
reciproce, întâlniri i consult ri la toate nivelele. Documentul stabilea cadrul juridic al 
rela iilor între Moldova i UE în câteva domenii-cheie i avea ca obiective majore 
sus inerea rii noastre pentru: consolidarea democra iei i statului de drept cu 
respectarea drepturilor omului i a minorit ilor prin asigurarea cadrului corespunz tor 
al dialogului politic; dezvoltarea durabil  a economiei i finalizarea procesului de 
tranzi ie spre economia de pia  prin promovarea schimburilor comerciale, investi iilor 
i rela iilor economice armonioase.  

 
Pân  la intrarea în vigoare a APC-ului, rela iile dintre Republica Moldova i UE (pe 
atunci Comunit ile Europene) au fost promovate în baza Acordului interimar privind 
comer ul între Republica Moldova i Uniunea European , semnat la 2 octombrie 
1995 i intrat în vigoare la 1 mai 1996. Dat fiind faptul c  acest Acord a avut ca efect 
intrarea imediat  în vigoare a unor dispozi ii ale APC, printre care art. 2 al titlului I 
„Principii generale”, putem considera c  Acordul interimar a avut o inciden  i asupra 
dialogului politic. Conform articolului men ionat, politicile p r ilor trebuie s  respecte 
trei principii: principiul democratic, principiul dreptului interna ional i principiul 
drepturilor omului, a a cum sunt ele definite în Actul final de la Helsinki i Carta  de la 
Paris pentru o nou  Europ , precum i principiile economiei de pia , a a cum au fost 
ele enun ate în documentele Conferin ei CSCE de la Bonn2. 
Dup  intrarea în vigoare a APC, are loc o activizare v dit  a autorit ilor politice pe 
vectorul european, în special, în vederea ader rii rii noastre la unele organisme 
regionale i interna ionale, rela iile Republicii Moldova cu UE fiind plasate într-un 
cadru legislativ oficial, care a pus i baza juridic  a aplic rii programului TACIS de 
asisten  (Technical Assistance for the Commonwealth of the Independent States) în 
Republica Moldova. Cadrul institu ional pentru implementarea APC a inclus 
Consiliul de Cooperare, Comitetul de Cooperare i Comitetul Parlamentar de 
Cooperare.  

                                                            
1 Acord de Parteneriat i Cooperare între comunit ile europene i statele lor membre, de o 
parte, i Republica Moldova, de alt  parte Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica 
Federal  Germania, Republica Elen , Regatul Spaniei, Republica Francez , Irlanda, Republica 
Italian , Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul rilor de Jos, Republica Portughez , 
Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord. [on-line] www.mfa.gov.md/ 
img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf (vizitat 02.05.2017).  
2 Gheorghiu V. Rela iile politice dintre Republica Moldova i Uniunea European … 
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Tocmai la începutul anilor 2000 procesul de integrare european  a prins contur real, 
atunci când autorit ile politice ale statului încep crearea cadrului institu ional intern 
privind integrarea european  a rii. De altfel, în anul 2001, când Republica Moldova a 
devenit membr  a OMC i a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, ara 
noastr  a fost invitat  s  participle la activit ile Conferin ei Europene, care este un for 
consultativ la nivel de mini tri ai afacerilor externe ai rilor candidate la aderare în 
UE. 
Totu i, în perioada 1998–2001 rela iile Moldovei cu UE au evoluat foarte lent. APC a 
fost similar cu acordurile încheiate între UE i celelalte state din spa iul postsovietic 
(de altfel, UE a încheiat zece APC-uri cu Rusia, cu rile din Europa de Est, din 
Caucazul de Sud i din Asia Central , acorduri având ca obiectiv consolidarea 
democra iilor i dezvoltarea economiilor acestor ri, printr-o cooperare într-o gam  
larg  de domenii, precum i prin dialog politic). El a fost semnat la sfârsitul anului 
1994, iar, pentru ca acest Acord s  intre în vigoare, au fost necesari aproape 4 ani 
(1994–1998). Chiar i dup  intrarea în vigoare a APC-ului, 1 iulie 1998, evolu ii 
serioase în implementarea acestuia n-au fost înregistrate. Cu toate acestea, Acordul a 
constituit pu in mai târziu un cadru important pentru punerea în aplicare a Politicii 
Europene de Vecin tate, la care Republica Moldova este parte începând cu anul 2004. 
 
Per ansamblu, perioada de referin  caracterizat , 1994–2000, este etapa când 

guvernan ii considerau c  Republica Moldova poate reu i s  dezvolte rela ii simetrice 
cu ambele centre integra ioniste (cu CSI i cu UE), iar factorii istoric, politic, economic 
i geografic fundamentau i sprijineau aceast  opinie. Îns  situa ia a suferit schimb ri 

calitative tocmai în anii 2002–2003, când partidul de guvern mânt (PCRM) în pofida 
pozi ion rii sale politice de stânga, a început s  creeze cadrul institu ional intern în 
direc ia apropierii de structurile spa iului comunitar, iar în anii 2004–2005 PCRM se 
pronun  tot mai deschis în favoarea integr rii europene a Republicii Moldova.  
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COMPARTIMENTUL III. 
REFORMAREA SISTEMULUI POLITIC I INSTITU IONAL  

ÎN ANII 2001–2009 ÎN CONTEXTUL FORMULEI POLITICE NOI  
DE GUVERNARE A PCRM 

 
TEMA VII. ALEGERILE PARLAMENTARE DIN PERIOADA  

25 FEBRUARIE 2001 – 5 APRILIE 2009 I NOUA POLITIC  DE STAT 
 

1. Rezultatele scrutinelor parlamentare din 2001 i din 2005  
i semnifica ia „parteneriatului politic” din 24 martie 2005 

Alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 20011 au fost organizate ca 
urmare a incapacit ii Parlamentului de a alege eful statului în decembrie 2000. 
Parlamentul a ob inut dreptul de a alege eful statului la 5 iulie 2000, dup  amendarea 
articolului din Constitu ie cu referire la procedura de alegere a efului statului, anterior 
ales prin vot direct. Scrutinul din 25 februarie 2001 pentru alegerea Parlamentului a 
fost cel de-al doilea scrutin parlamentar anticipat din scurta istorie electoral  a 
Republicii Moldova i cea de-a treia competi ie electoral  pentru Parlament de la 
declararea independen ei rii. Aceste alegeri s-au desf urat în baza sistemului 
electoral propor ional absolut, întreg teritoriul rii constituind o circumscrip ie 
electoral , în care au fost ale i cei 101 de deputa i. 

Campania electoral  a fost redus  în timp, alegerile fiind considerate 
anticipate, iar c tre alegerile în cauz  au fost operate unele modific ri ale legisla iei 
electorale: în Codul Electoral a fost introdus  no iunea „alegeri anticipate”. În cazul 
încet rii înainte de termen sau a dizolv rii Parlamentului (altui organ electiv), alegerile 
anticipate urmeaz  s  aib  loc în termen de cel mult 45 de zile de la data intr rii în 
vigoare a decretului de dizolvare a Parlamentului. Pragul electoral pentru partide i 
blocuri electorale a fost majorat de la 4% la 6%, iar pentru candida ii independen i – a 
fost redus de la 4% la 3% din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ar . A fost 
stabilit  posibilitatea acredit rii observatorilor pentru monitorizarea alegerilor în 
sec iile de votare constituite în afara Republicii Moldova etc. 

La scrutin au participat 12 partide, 5 blocuri electorale i 10 candida i 
independen i. Rata particip rii la alegeri a cet enilor cu drept de vot a fost de 67,52%. 
În urma alegerilor, PCRM, Blocul Electoral „Alian a Braghi ” i PPCD au reu it s  
dep easc  pragul electoral de 6%. Din cei 10 candida i independen i niciunul nu a 

                                                            
1 Rezultatele tuturor scrutinelor parlamentare pot fi consultate pe urm toarele dou  link-uri: 
Alegeri parlamentare în Republica Moldova (1994–2019). [on-line] https://cec.md/ro/alegeri-si-
referendumuri-2830.html ; http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/#info (vizitat 
01.03.2019). 
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întrunit 3% din sufragiile valabil exprimate pentru a putea accede în Parlament. PCRM 
a acumulat 794 808 voturi (50,07%), Blocul Electoral „Alian a Braghi ” – 212 071 
voturi (13,36%), iar PPCD – 130 810 voturi (8,24%). Respectiv, conform formulei 
d’Hondt, cele 101 mandate de deputat au fost distribuite dup  cum urmeaz : PCRM – 
71 mandate; Blocul Electoral „Alian a Braghi ” – 19 mandate i PPCD – 11 mandate. 

 
Comparând maratonul electoral din 1998 i alegerile parlamentare ulterioare, vom 
specifica doar faptul c  în urma scrutinului legislativ din 25 februarie 2001, PCRM, 
care a câ tigat necondi ionat aceste alegeri, posedând o majoritate nu numai 
confortant , dar i absolut  pentru a guverna ara de sine st t tor, nu mai avea nevoie 
de a formaliza vreo alian  de guvern mânt cu alte partide, a a cum s-a procedat dup  
alegerile parlamentare din 6 martie 2005, alegeri câ tigate, de asemenea, de partidul 
puterii, PCRM. 
 
Alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au fost cea de a IV-a competi ie 

electoral  de acest fel dup  proclamarea independen ei Republicii Moldova. La aceste 
alegeri au participat 23 de concuren i electorali, inclusiv 2 blocuri electorale, 9 partide 
sau mi c ri social-politice i 12 candida i independen i. În urma modific rii Codului 
Electoral în 2002, la alegerile parlamentare din 2005, pentru prima dat  în istoria 
electoral  a Republicii Moldova, a fost aplicat pragul electoral succesiv de 6% pentru 
o forma iune politic , de 9% pentru un bloc electoral format din dou  forma iuni i de 
12% pentru o alian  electoral  din trei i mai multe forma iuni. Pentru candida ii 
independen i a fost men inut acela i prag electoral de 3%, utilizat i la alegerile 
parlamentare din 2001. La scrutinul parlamentar au participat 64,84% din aleg torii 
inclu i în listele electorale. Cea mai mare rat  de participare la alegeri a fost 
înregistrat  în raionul Basarabeasca, iar cea mai mic  rat  de participare – în 
municipiul Chi in u. În urma alegerilor, doar PCRM, Blocul Electoral „Moldova 
Democrat ” (BMD) – compus din AMN, PDM, PSL – i PPCD au reu it s  acumuleze 
suficiente voturi pentru dep irea pragului de reprezentare în Parlament. Astfel, PCRM 
a întrunit 45,98% din voturile valabil exprimate, BMD – 28,53%, iar PPCD – 9,07%. 
Drept urmare, dup  distribuirea propor ional  a celor 16,42% din sufragiile exprimate 
pentru ceilal i 20 de concuren i electorali, PCRM a intrat în posesia a 56 mandate de 
parlamentar, BMD – 34 mandate (AMN – 23, PDM – 8 i PSL – 3), iar PPCD – 11 
mandate. 

 
Portretul sociologic al noii componen e a Parlamentului are câteva particularit i 
demne de men ionat. În primul rând, forma iunile politice care au dep it pragul 
electoral au promovat pe listele lor de candida i 18 deputa i care nu erau membri de 
partid. Este un semnal pozitiv pentru sus inerea intereselor a a-zi ilor candida i 
independen i. În al doilea rând, num rul de femei reprezentate în noul Parlament a 
atins cifra de 21. În al treilea rând, recentele alegeri au confirmat unele tendin e 
observate i în alegerile precedente: a) 1/3 din componen a Parlamentului a r mas 
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acelea i i b) 2/3 din deputa i erau din municipiul Chi in u, regiunile rii r mânând 
foarte slab reprezentate în Legislativ1. 
 
Semnifica ia coali iei de guvern mânt „Parteneriatul politic pentru 

realizarea obiectivelor integr rii europene” din 24 martie 2005. Formarea coali iei 
de guvernare în cauz  a fost invocat , în opinia unor cercet tori occidentali, de opozi ia 
politic  parlamentar  prin diverse motive (evitarea unei „revolu ii” pe care o puneau la 
cale unele for e din exterior2, nevoia men inerii stabilit ii politico-sociale în ar , a 
continu rii reformelor democratice i, nu în ultimul rând, a cursului de integrare 
european ). 

 Este de men ionat faptul c  a a-zisul „consens na ional” a fost atins prin 
adoptarea unanim  de c tre deputa i a Declara iei Parlamentului Republicii Moldova 
cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor integr rii europene 
din 24 martie 2005, care stipula consensul tuturor frac iunilor parlamentare în ceea ce 
prive te promovarea treptat  i ireversibil  a cursului strategic de integrare european  a 

rii noastre3. Acest parteneriat a fost respectat în cadrul unui alt vot de semnifica ie – 
adoptarea la 22 iulie 2005 a Legii cu privire la prevederile de baza ale statutului 
juridic special al localit ilor din stânga Nistrului (Transnistria), având drept scop 
stabilirea unor prevederi-cadru privind statutul juridic special al localit ilor din stânga 
Nistrului i trasând astfel principiile i modalit ile de solu ionare a conflictului 
transnistrean în baza reglement rilor constitu ionale respective4.  

 
Legea cu privire la prevederile de baz  ale statutului juridic special al localit ilor din 
stânga Nistrului (Transnistria) se refer  la: „reglementarea politic  a problemei 
transnistrene în baza unei solu ii pa nice, precum i a principiilor democratiz rii i 
demilitariz rii Transnistriei”. „Dup  îndeplinirea condi iilor privind demilitarizarea, în 
special a celor referitoare la onorarea de c tre Federa ia Rus  a obliga iilor asumate la 
Summit-ul OSCE de la Istanbul (1999) privind evacuarea integral , urgent  i 
transparent  a trupelor i armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova, i dup  

                                                            
1 Bo an I. Constat ri postelectorale. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/ 
politics/comments/ 200503141/ (vizitat 11.05.2017).  
2 Fenger M. The Diffusion of Revolution: Comparing Recent Regime Turnovers in Five Post-
Communist Countries. În: Demokratizatsiya, Washington, 2007, Vol. 15, No. 1, p. 16-22. [on-
line] https://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/gwashu_ 
demo_151/d1j20j5wq234r625/d1j20j5wq234r625.pdf (vizitat 24.03.2013).  
3 Declara ia Parlamentului Republicii Moldova cu privire la parteneriatul politic pentru 
realizarea obiectivelor integr rii europene. [on-line] http://old.parlament.md/news/25.03.2005/ 
(vizitat 24.03.2013).  
4 Lege nr. 173 din 22.07.2005 cu privire la prevederile de baz  ale statutului juridic special al 
localit ilor din stânga Nistrului (Transnistria). [on-line] http://lex.justice.md/index.php? 
action=view&view=doc&lang=1&id=313004 (vizitat 24.03.2013); Sp taru D. Una dintre cele 
mai importante legi ale Republicii Moldova – uitat  i ignorat  de to i. [on-line] 
http://curentul.md/politica/una-dintre-cele-mai-importante-legi-ale-republicii-moldova-uitata-si-
ignorata-de-toti.html (vizitat 27.07.2014). 
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formarea, în Transnistria, a unui sistem al puterii alese în mod democratic, procesul de 
negocieri se desf oar  pentru elaborarea în comun i adoptarea Legii organice a 
Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al Transnistriei. În componen a 
Republicii Moldova se va constitui unitatea teritorial  autonom  cu statut juridic 
special Transnistria”, se spune în document. Desigur, legea se refer  i la alte aspecte 
importante. Întru executarea legii nominalizate, care stabile te necesitatea acord rii de 
asisten  umanitar , politic , social-economic  i juridic  popula iei Transnistriei i în 
vederea dep irii consecin elor conflictului, Guvernul a adoptat Hot rârea nr. 184 din 
02.08.2005 privind confirmarea garan iilor principale pentru popula ia Transnistriei1. 
 
A adar, clauzele „Declara iei cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea 

obiectivelor integr rii europene”, votat  unanim de to i deputa ii noului Parlament în 
prima edin  la 24 martie 2005 prevedea: implementarea Planului de Ac iuni 
Moldova-UE în vederea asigur rii integr rii europene a Republicii Moldova, semnat la 
22 februarie 2005; îmbun t irea situa iei social-economice în baza Strategiei de 
Cre tere Economic  i Reducere a S r ciei care a fost votat  în calitate de lege a 
Republicii Moldova la 12 decembrie 2004; democratizarea societ ii în conformitate cu 
primul criteriu de la Copenhaga privind integrarea în UE – stabilitatea institu iilor care 
garanteaz  democra ia, statul de drept, drepturile omului i respectul pentru protec ia 
minorit ilor (principalul domeniu de neîn elegeri cu opozi ia în care a fost nevoie de 
consens); solu ionarea conflictului transnistrean cu sprijinul SUA, UE, României, 
Ucrainei i „realizarea poten ialului rela iilor bilaterale dintre Moldova i Federa ia 
Rus ” etc. 

La data de 4 aprilie 2001, Vladimir Voronin a fost ales Pre edinte al Republicii 
Moldova. Acesta promitea, în acela i an, c  va preface ara în „Cuba Europei de Est”2. 
Realegerea pre edintelui Republicii Moldova din 4 aprilie 2005 a constituit cea de-a 
doua competi ie electoral  în cadrul c reia Parlamentul a ales eful statului, ca urmare 
a modific rii Constitu iei Republicii Moldova din 5 iulie 2000. V. Voronin a fost reales 
în func ia de ef al statului de deputa ii comuni ti, cu sprijinul celor din partea PPCD, 
PDM i PSL. Îns  în acest proces de realegere unii anali ti politici nu au exclus i 
influen a factorului extern, care s-a manifestat prin contribuirea la medierea unui 
consens între Pre edintele V. Voronin i o parte a opozi iei politice de atunci. Acest 
lucru a fost recunoscut i de I. Ro ca, liderul PPCD, care a explicat suportul acordat 
candidaturii lui V. Voronin3. A vorbi despre un larg consens nu ar fi tocmai corect, dat 

                                                            
1 Hot râre nr. 184 din 02.08.2005 privind confirmarea garan iilor principale pentru popula ia 
Transnistriei. [on-line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang= 
1&id=304892 (vizitat 24.03.2013).  
2 The Economist: Moldova e o republic  preziden ial  tipic birocratic  i autoritar . [on-line] 
http://www.interlic. md/2007-05-17/739-739.html (vizitat 17.05.2007).  
3 Bo an I. Realegerea lui Vladimir Voronin în func ia de ef al statului. [on-line] http://www.e-
democracy.md/ monitoring/politics/comments/200504071/ (vizitat 11.05.2017).  
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fiind faptul c  AMN, cea mai important  forma iune a fostului bloc centrist BMD, a 
boicotat alegerile preziden iale. 
 

Condi iile negociate de Pre edintele Voronin i liderii opozi iei care l-au votat. În 
discursul s u adresat deputa ilor înainte de procedura de vot, V. Voronin a recunoscut 
c  în ultimii 4 ani de guvernare a comis un ir de gre eli generate de a tept ri 
exagerate. Oferta pentru ob inerea unui nou mandat preziden ial s-a rezumat la 
„realizarea intereselor na ionale în baza principiilor suveranit ii i integrit ii 
teritoriale”. În acest sens, el a propus ca în cadrul noului s u mandat s  realizeze 
clauzele „Declara iei cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor 
integr rii europene”. Totodat , în linii mari, propunerile care ar fi fost acceptate 
integral de c tre V. Voronin se refereau la: asigurarea independen ei mass-media; 
asigurarea independen ei justi iei prin adoptarea unei noi legi; asigurarea autonomiei 
locale; modificarea Codului Electoral; perfec ionarea legisla iei privind serviciile 
secrete; formarea unei comisii speciale pentru modificarea i completarea Constitu iei. 
Rela iile putere-opozi ie au fost etichetate fie ca a a-zisa „opozi ie constructiv ” 
(PPCD, numit i „ve nic  opozi ie” sau „partidul celor 9%”), fie ca a a-zisa „opozi ie 
obstruc ionist ” (AMN, iar liderului ei, S. Urechean, i s-au imputat înaintarea c tre 
Pre edintele V. Voronin a a a-ziselor „22 de condi ii” printre care i denun area 
Acordului dintre Republica Moldova i Federa ia Rusa din 1992 privind solu ionarea 
problemei nistrene), a a încât conflictul dintre „scopul strategic” i „alegerea istoric ”, 
amplificat de conflictul personal dintre S. Urechean i Pre edintele V. Voronin, au 
f cut ca BMD s  se destrame imediat dup  alegeri, având drept efect apari ia 
opozi iilor „constructiv ” i „obstruc ionist ”. 
 
Prin urmare, în alegerile anticipate din 25 februarie 2001 i în alegerile 

parlamentare ordinare din 6 martie 2005, PCRM în frunte cu liderul V. Voronin a 
ob inut dou  victorii marcante (una „zdrobitoare” – ini ial cu o majoritate 
constitu ional  în 2001, devenind astfel primul i unicul partid din istoria politic  a 
Republicii Moldova care a ob inut majoritatea constitu ional , iar cea de-a doua – 
confortabil  – cu o majoritate simpl  în 2005). În cazul scrutinului din 2001 partidul 
puterii, PCRM, nu a avut nevoie de a crea vreo alian  cu oponen ii politici pentru a 
guverna ara pentru un mandat de 4 ani i pentru a alege pre edintele de c tre 
Parlament (majoritatea parlamentar  – frac iunea PCRM, fiind cea mai numeroas  în 
cadrul Legislativului ales, num ra 71 de deputa i), iar în cazul alegerilor din 2005 
situa ia pu in s-a schimbat, în sensul c , în pofida victoriei PCRM (a intrat în posesia a 
56 mandate de parlamentar), acesta era constrâns s  formeze o coali ie cu alte frac iuni 
parlamentare pentru a guverna i pentru a alege eful statului cu 61 de voturi. 
Negocierile politice purtate între liderii partidelor politice câ tig toare la ultimul 
scrutin parlamentar au i condus la constituirea coali iei de guvern mânt „Parteneriatul 
Politic pentru realizarea obiectivelor integr rii europene” din 24 martie 2005. 
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2. Alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 i „Dosarul 7 aprilie 2009”  
sau „Revolu ia Twitter” 

Alegerile parlamentare din 5 aprilie 20091 au fost cea de-a cincea competi ie 
electoral  de acest fel dup  proclamarea independen ei Republicii Moldova. Pentru 
desf urarea alegerilor au fost constituite 1 977 sec ii de votare, 33 dintre care au fost 
deschise pe lâng  misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Republicii Moldova 
peste hotare. Pentru participare la scrutin au fost înregistra i ini ial 21 de concuren i 
electorali (15 partide politice i 6 candida i independen i), iar mai târziu 4 dintre ace tia 
(3 partide i un candidat independent) s-au retras din campanie, decalrându- i sprijinul 
pentru al i concuren i. 

Legalitatea alegerilor din 5 aprilie a fost contestat  de mai mul i subiec i 
electorali, iar rezultatele alegerilor au generat proteste de mas , soldate pe data de  
7 aprilie 2009 cu alterca ii între protestatari i for ele de ordine, iar ulterior – cu 
ocuparea de c tre manifestan i a sediilor Parlamentului i Pre edin iei, distrugerea 
interioar  a acestora i incendierea unor birouri din sediul Parlamentului. 

Conform rezultatelor finale ale alegerilor din 5 aprilie 2009, pragul electroal 
de 6% a fost trecut de 4 partide, care au ob inut i un num r corespunz tor de mandate 
de deputat: PCRM a acumulat 49,48% (60 mandate, era necesar doar „votul de aur” 
pentru realegerea lui V. Voronin în func ia de Pre edinte al rii); PL – 13,13%  
(15 mandate); PLDM –12,43% (15 mandate) i AMN – 9,77% (11 mandate). În func ia 
de pre edinte al Parlamentului a fost ales V. Voronin (PCRM), care a cumulat func ia 
respectiv  cu cea de pre edinte al Republicii Moldova, iar în func iile de vicepre edin i 
au fost ale i al i doi exponen i ai PCRM, deputa ii Vladimir urcan i Grigori 
Petrenco. O func ie de vicepre edinte al Parlamentului a r mas vacant , frac iunile de 
opozi ie refuzând s  înainteze candidaturi. La 11 septembrie 2009, conform 
prevederilor constitu ionale, V. Voronin a depus mandatul de Pre edinte al Republicii 
Moldova. Dup  alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, partidul pe care îl 
conduce trece în opozi ie. 

Acest Parlament s-a întrunit doar într-o singur  sesiune, în cadrul c reia au 
fost adoptate un num r restrâns de legi i hot râri. Deputa ii au modificat o serie de 
prevederi ale Codului Electoral. Astfel, a fost mic orat pragul electoral de la 6 la 5%, s-
a stipulat c  alegerile parlamentare sunt valabile, dac  la ele au participat mai mult de o 
treime din aleg tori, iar pentru votarea repetat  ori ice prag a fost exclus. 

 
Dou  dispute (crize institu ionale) constitu ionale (de nealegere a efului statului):  
1) Parlamentul alege eful statului din anul 2000, dup  ce în vara acelui an, 5 iulie, a 
fost modificat  Constitu ia i primele trei tentative de alegere a pre edintelui, în 

                                                            
1 Rezultatele tuturor scrutinelor parlamentare pot fi consultate pe urm toarele dou  link-uri: 
Alegeri parlamentare în Republica Moldova (1994–2019). [on-line] https://cec.md/ro/alegeri-si-
referendumuri-2830.html ; http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/#info (vizitat 
01.03.2019). 
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decembrie 2000, au e uat, fiind declan ate alegeri parlamentare anticipate la  
25 februarie 2001. Pe 4 aprilie 2001 în calitate de pre edinte al republicii a fost ales, cu 
71 de voturi ale PCRM, liderul acestei forma iuni, V. Voronin. Exact 4 ani mai târziu, 
pe 4 aprilie 2005, V. Voronin este reales în aceea i func ie cu 75 de voturi ale 
comuni tilor, cre tin-democra ilor, democra ilor i social-liberalilor. 2) La data de  
9 aprilie 2009 mandatul de pre edinte i-a expirat. La 12 mai 2009 V. Voronin a fost 
ales Pre edinte al Parlamentului Republicii Moldova, cu votul a celor 60 de deputa i 
PCRM. În acela i timp, V. Voronin cumuleaz  i postul de pre edinte în exerci iu al 
Republicii Moldova pân  la 7 iunie (de ine func ia de pre edinte: 4 aprilie 2001 –  
11 septembrie 2009). Dac  pân  la aceast  dat  nu se reu ea alegerea pre edintelui, 
fiind necesare 61 de voturi, urma s  fie anun ate alegeri anticipate pentru toamn . 
Opozi ia democratic  de inea 41 de mandate (PL – 15, PLDM – 15, AMN – 11), iar 
liderii acestora, M. Ghimpu, V. Filat i, respectiv, S. Urechean, au declarat de 
numeroase ori c  nu vor vota un pre edinte propus de comuni ti nici chiar dac  acesta 
„ar avea accent dâmbovi ean” (declara ia îi apar ine lui V. Filat i face aluzie la M. 
Lupu, fostul Pre edinte al Parlamentului între 2005 i 2009). 
 
În circumstan ele create, procedura alegerii de c tre Parlament a noului 

pre edinte al rii s-a desf urat în cadrul a trei edin e i dup  dou  încerc ri nereu ite 
(20 mai i 3 iunie 2009)1 niciunul dintre candida ii PCRM nu a reu it s  acumuleze 
majoritatea necesar  – 61 de voturi. edin ele de alegere au fost declarate nevalabile 
din lipsa cvorumului (deputa ii din opozi ie nu au participat la alegeri). În consecin , 
la 12 iunie 2009, Curtea Constitu ional  a constatat c  nealegerea Pre edintelui 
Republicii Moldova constituie circumstan  ce justific  dizolvarea Parlamentului 
Republicii Moldova de legislatura a XVII-a. La 10 iunie 2009 deputa ii PCRM au 
acordat vot de încredere Cabinetului de Mini tri Greceanâi-2, iar la 15 iunie 
Pre edintele în exerci iu al rii a emis Decretul privind dizolvarea Parlamentului i 
stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate în ziua de 29 iulie 2009. 

Ulterior, spre sfâr itul anului 2009, s-au desf urat i alte proceduri de alegere 
a efului statului (10 noiembrie i 7 decembrie 2009). Singurul candidat propus din 
partea unui grup de deputa i ai AIE – M. Lupu, liderul PDM, nu a acumulat 61 de 
voturi, ceea ce însemna c  Pre edintele Republicii Moldova nu a fost ales. Ca urmare, 
s-au creat circumstan e pentru dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a i 
organizarea alegerilor parlamentare anticipate2.  

 
                                                            
1 Alegerile Pre edintelui Republicii Moldova din 20 mai i 3 iunie 2009. [on-line] 
http://www.e-democracy.md/elections/presidential/2009/ (vizitat 11.05.2017); Bo an I. 
Alegerile preziden iale 2009. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/ 
comments/20090519/ (vizitat 12.05.2017).  
2 Alegerile Pre edintelui Republicii Moldova din 10 noiembrie i 7 decembrie 2009. [on-line] 
http://www.e-democracy.md/elections/presidential/20092/ (vizitat 12.05.2017); Bo an I. 
Deznod mântul: normalitate vs. boicot i revan . [on-line] http://www.e-democracy.md/ 
monitoring/politics/comments/outcome-normality-vs-boycott-revanche/ (vizitat 12.05.2017).  
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Fenomenul „7 aprilie 2009” sau „Revolu ia Twitter”. În seara de 6 aprilie 
2009 mii de tineri s-au adunat în centrul Chi in ului, nemul umi i de rezultatele 
alegerilor parlamentare din 5 aprilie. Ei s-au mobilizat prin intermediul re elelor de 
socializare, iar protestul lor a fost numit „Revolu ia Twitter” i a fost scânteia lui  
7 aprilie (peste 5 mii de tineri erau în PMAN – cereau repetarea alegerilor). Peste 30 de 
mii de oameni scandau lozinci anticomuniste în centrul capitalei i, în scurt timp, 
protestele pa nice au degenerat în violen e. Cl direa Parlamentului i cea a 
Pre edin iei au fost distruse. Poli i tii au intervenit în for . În noaptea de 7 spre 8 
aprilie au folosit arme cu gloan e oarbe i au arestat sute de studen i. Unica victim  
oficial  a revoltelor din aprilie 2009 este Valeriu Boboc (o expertiz  interna ional  a 
confirmat c  tân rul a murit din cauza loviturilor aplicate de poli i ti în apropierea 
Arcului de Triumf; al i 4 tineri au fost g si i mor i în condi ii suspecte, iar câteva sute 
au fost maltrata i de poli i ti în comisariate). Multe victime î i caut  i acum dreptatea 
la CEDO. 

 
Proteste izbucnesc la B l i i Ungheni, iar la Chi in u politicienii cad de acord s  fie 
renum rate voturile. Reprezentan ii opozi iei fac apel c tre tineri s  ias  din sediile 
devastate ale Parlamentului i Pre edin iei. În data de 8 aprilie, premierul Zinaida 
Greceanâi face un apel c tre mame s - i in  so ii i copiii acas , iar Pre edintele  
V. Voronin s-a adresat cu un mesaj c tre cet eni la postul de televiziune public  
„Moldova 1” i a calificat protestele din centrul capitalei drept o tentativ  de lovitur  
de stat i i-a acuzat de organizare pe liderii PLDM, PL i AMN. La 8 aprilie 2009, la 
edin a Guvernului, la care particip  i Pre edintele V. Voronin, se ia decizia c  

cet enii României vor putea c l tori în Moldova doar cu vize. În hot râre se spunea c  
regimul de vize se instituie ca urmare a evenimentelor care au avut loc în ar , prin 
care se pune în pericol ordinea constitu ional  a Republicii Moldova. Guvernarea 
formuleaz  acuza ii privind presupuse implic ri ale României în afacerile interne ale 
Moldovei. Ambasadorul român la Chi in u, Filip Teodorescu, i ministrul-consilier al 
Ambasadei, Ioan Gaborean, sunt declara i personae non gratae i urmeaz  s  
p r seasc  teritoriul Republicii Moldova în decurs de 24 de ore. Manifesta iile au 
continuat pân  în data de 10 aprilie, de data aceasta îns , f r  violen e i vandaliz ri. 
 
Primele rezultate ale investiga iilor independente au fost realizate imediat 

dup  evenimentele tragice din aprilie 20091. Ini ial, în „Dosarul 7 aprilie 2009” a fost 
g sit vinovat doar fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc (condamnat la 4 ani de 
închisoare) i poli istul Ion Perju (i-a aplicat lovitura fatal  lui Valeriu Boboc, fiind 
condamnat la 10 ani de deten ie), îns  niciunul nu este dup  gratii – amândoi au 
disp rut înainte de pronun area sentin ei. În 2015, scriitorul i bloggerul rus Eduard 

                                                            
1 Sub acoperirea impunit ii: Raport despre reac ia autorit ilor moldovene ti la violen a poli iei 
în timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009 / Întocmit de Cl. Bencomo / Funda ia 
Soros-Moldova. Chi in u: Ed. Cartier, 2009. 170 p. [on-line] https://www.soros.md/ 
files/publications/documents/Publication_1_en_ro.pdf (vizitat 13.05.2017).  
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Baghirov a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru organizarea 
tulbur rilor în mas  la 7 aprilie 20091. Per ansamblu, au fost constituite câteva comisii 
speciale (de anchet ) ale autorit ilor publice (comisii parlamentare, comisia 
guvernamental  etc.), iar procurorii au pornit mai multe cauze penale (în 2017 pe rol se 
aflau 102 cauze penale) în privin a persoanelor care au participat activ la dezordinile, 
înso ite de devastarea sediilor edificiilor puterii centrale ale Republicii Moldova – 
Pre edin ia i Parlamentul, la comiterea actelor de huliganism i la sustrageri deschise 
a bunurilor din aceste edificii2. 

 
În 2012, organiza ia neguvernamental  interna ional  Amensty International într-un 
raport „O problem  nerezolvat : combaterea torturii i a relelor tratamente în 
Republica Moldova” lansat la Chi in u cu prilejul împlinirii a 3 ani de la evenimentele 
din 7 aprilie 2009 subliniaz : „E ecul continuu al autorit ilor de a face dreptate în 
cazul înc lc rilor flagrante din aprilie 2009 prezint  o dovad  clar  c  problema 
fundamendal  a impunit ii pentru tortur  i alte rele tratamente nu a fost rezolvat ”, 
reiterind problemele de sistem eviden iate de evenimentele din 7 aprilie 20093. 
Analistul politic occidental Wim van Meurs noteaz  c  „...a a numitele revolu ii de 
culoare din fostele republici sovietice au preg tit calea pentru Revolu ia Twitter din 
Moldova: Revolu ia Trandafirilor de la Tbilisi din noiembrie 2003 i Revolu ia 
Portocalie de la Kiev de la sfâr itul anului 2004 i începutul anului 2005 (încurajat  i 
asistat  de revolu ia sârb  împotriva lui Milo evici). Aceste trei revolu ii au stabilit un 
model i o strategie pe termen lung a campaniei politice de mas  i au construit o 
coali ie între partidele eterogene aflate în opozi ie”4. 
 
În aprilie 2009, în Republica Moldova s-a derulat doar episodul întâi. Serialul 

revolu iilor Twitter continu : revolu ia din Iran împotriva regimului ayatollahului 
Khamenei din iunie 2009, iar mai nou, cele din Tunisia, Egipt i Iordania. În opinia 
analistului politic Petru Bogatu, metafora „Revolu ia Twitter”, care a fost atribuit  
revoltelor din aprilie 2009, ar explica modul în care s-au desf urat protestele: „Primul 
– sunt proteste sincere. Protestatarii s-au mobilizat datorit  noilor tehnologii ale 
                                                            
1 Procuratura General : Eduard Baghirov este autorul „Revolu iei Twitter”. [on-line] 
http://www.inprofunzime.md/stiri/politic/pg-eduard-baghirov-este-autorul-revolutiei-twitter-
din-7-aprilie.html (vizitat 12.10.2011).  
2 Evenimentele de pe 7 aprilie 2009. Ce a fost i ce a urmat! Noi date privind gestionarea 
dosarelor ofer  Procuratura. [on-line] http://www.realitatea.md/evenimentele-de-pe-7-aprilie-
2009--ce-a-fost-si-ce-a-urmat--noi-date-privind-gestionarea-dosarelor-ofera-
procuratura_55358.html (vizitat 07.05.2017).  
3 Rotaru A. Ce trebuie s  fac  autorit ile pentru a rezolva cazul 7 aprilie, 2009. Recomand ri 
Amnesty International. [on-line] http://www.arena.md/?go=news&n=11745&t=Ce_trebuie_ 
s _fac _autorit ile_pentru_a_rezolva_cazul_7_aprilie,_2009_Recomand ri_Amnesty_Internati
onal (vizitat 03.04.2012).  
4 Revolu ia Twitter. Episodul Întâi: Republica Moldova / Coord. A. Ciubotaru. Chi in u: 

tiin a, 2010. 132 p. [on-line] https://www.bestseller.md/revolu-ia-twitter-episodul-intai-
republica-moldova-coord-adrian-ciubotaru.html (vizitat 13.05.2017).  
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comunic rii, m  refer la Twitter i alte re ele de socializare – asta este a doua 
certitudine. A treia este reac ia dispropor ionat  i ciudat  a autorit ilor comuniste. O 
alt  certitudine este faptul c  vandalizarea sediilor Parlamentului i Pre edin iei a fost 
provocat ”1 (nu vom uita i de „arderea” originalului cu semn turile Declara iei de 
Independen  a Republicii Moldova, document ulterior restabilit, în 2010). A adar, 
evenimentele din 7 aprilie 2009, numite i „Revolu ia Twitter”, au dus la c derea 
Partidului Comuni tilor de la guvernare, dar care s-au soldat cu pagube morale, 
materiale i o via  pierdut  (Valeriu Boboc).  
 

TEMA VIII. POLITICA INTERN  I EXTERN  A STATULUI 
REPUBLICA MOLDOVA ÎN ANII 2001–2009: CSI VS. UE 

 
1. Formula politic  nou  de guvernare a PCRM  

i delurarea unor reforme modernizatoare 
Formula politic  nou  de guvernare a PCRM presupunea schimbarea 

verticalei puterii de stat. Verticala puterii a fost schimbat  pentru a doua oar  (în 
2001) în istoria politic  recent  a statului Republica Moldova (prima – în 1990–1991, a 
treia – în 2009–2012, iar ultima schimbare – în anii 2014–2016), în sensul accederii la 
putere a noilor elite politice, demont rii vechii puteri de stat i instal rii noilor 
elemente ale verticalei puterii în baza alegerilor libere i democratice.  

 
La începutul anilor ’90 ai secolului trecut a avut loc preluarea puterii politice de c tre 
for ele democratice, avându-se în vedere crearea institu iilor democratice, începutul 
tranzi iei democratice pe trei direc ii – politic , economic  i de integrare regional , o 
acumulare de experien , dar i un set de experimente în mai multe domenii sociale 
mai mult sau mai pu in reu ite; la începutul anului 2001 reformele au fost continuate 
de c tre guvernarea comunist  i din a doua jum tate a anului 2009 – de c tre a a-
numitele alian e de guvernare democratic , care, în ultima instan , au provocat 
transform ri democratice i modernizatoare radicale în toate institu iile puterii de stat. 
Cu alte cuvinte, principiul alternan ei democratice la guvernare, ca unul din 
principiile statului de drept, care î i exercit  puterea în conformitate cu legea i care 
vizeaz  toate organismele puterii de stat, prevede schimbarea componen ei 
Parlamentului, Guvernului i a efului de stat2. Aplicarea acestui principiu în via a 
politic  a societ ii democratice este impus  de mai multe considerente, principalul 

                                                            
1 Restabilirea Declara iei de Independen : mai mult decât un gest simbolic, o repara ie moral . 
[on-line] https://www.europalibera.org/a/2025140.html (vizitat 26.04.2010); PCRM responsabil 
de distrugerea Declara iei de Independen . [on-line] http://www.moldova.org/pcmr-
responsabil-de-distrugerea-declaratiei-de-independenta-208466-rom/ (vizitat 26.04.2010). 
2 Nicolaev I. Stabilitatea i alternan a guvernamental  în Republica Moldova prin prisma 
activit ii partidelor politice. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 2011, nr. 4 
(LV), p. 137-149. [on-line] http://uspee.md/wp-content/uploads/2016/10/moldoscopie_ 
probleme_de_analiza_politica_partea-55.pdf (vizitat 15.05.2017).  
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constând în necesitatea maturiz rii democratice a elitei politice guvernante i a celei de 
opozi ie.  
 
Noua formul  politic  de guvernare presupunea nu numai schimbarea 

verticalei puterii de stat, dar i o nou  paradigm  de ac iuni politice, în sensul c  
noile structuri ale puterii de stat modific  i procesul de activitate politic  al actorilor 
politici, stimuleaz  actul guvern rii sau chiar remodeleaz  comportamentul actorilor 
politici în func ie de circumstan ele create.  

 
Cercet torul A. Ro ca specific  faptul c  dup  alegerile parlamentare anticipate din  
25 februarie 2001 a avut loc rea ezarea rela iilor i normelor nu numai din cadrul 
fiec rei ramuri ale puterii de stat, dar i între aceste ramuri1. Altfel spus, au fost 
schimbate / resetate toate componentele sistemului politic (prin sistem politic se 
în elege, de regul , acel sistem par ial al societ ii  – ca parte, subsistem, a sistemului 
social global – ce cuprinde ansamblul rela iilor, institu iilor, concep iilor, 
comunica iilor de natur  politic , prin care se asigur  organizarea, func ionarea i 
conducerea / guvernarea societ ii, iar sub aspectul dimensiunii structurale a 
sistemului politic, cele mai multe p reri converg spre acceptarea urm toarelor 
componente: rela iile politice, institu iile politice, concep iile politice, con tiin a i 
cultura politic , precum normele i comportamentul politic, comunica ia politic , 
ac iunea politic 2).  
 
Ca element constitutiv al sistemului politic, noua elit  politic  guvernant , 

care s-a instalat la putere dup  alegerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001, 
se pare a con tientizat necesitatea elabor rii i promov rii unui model nou (vector) de 
dezvoltare a societ i, avându-se în vedere reorientarea vectorului politicii interne i a 
politicii externe a Republicii Moldova de la Est spre Vest (începând cu anii 2002–
2003), curs mai mult confirmat în discursuri retorice ale liderilor PCRM decât în 
ac iuni practice pentru aplicarea modelului vestic, liberal, de dezvoltare a societ ii. 
Cât prive te for ele politice care au format noua componen  a elitei parlamentare 
dup  scrutinul parlamentar din 6 martie 2005, acestea, de asemenea, i-au stabilit 
priorit ile prooccidentale de dezvoltare a rii, renun ând la dublele standarde 
referitoare la op iunea european  a societ ii.  

Îns  formarea coali iei parlamentare cu ocazia alegerilor preziden iale la  
4 aprilie 2005 a fost doar primul pas important în determinarea formulei productive de 
guvernare în perioada 2005–2007 (perioada activit ii a a-numitului „parteneriat politic 
pentru interesele rii”). Acum retorica prooccidental  a guvern rii comuniste nu a 

                                                            
1 Ro ca A. Algoritmi ai tranzi iei: aspecte social-filozofice. Chi in u: Tipografia A. .M., 2007, 
p. 9.  
2 Sistemul politic. [on-line] http://cis01.central.ucv.ro/csv/curs/isp/c2.html (vizitat 15.05.2017); 
Con inutul, structura i func ionalitatea sistemului politic. [on-line] http://www.rasfoiesc.com/ 
legal/administratie/stiinte-politice/ continutul-structura-si-functi39.php (vizitat 02.06.2017).  
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fost legiferat  în acte politico-juridice reformatoare. Fosta guvernare în frunte cu 
PCRM nu a fructificat pe deplin sus inerea societ ii pe calea democra iei i integr rii 
europene a rii, excelând doar pe discursul politic al vectorului european, al retoricii 
europene. În plus, lipsa voin ei politice reale, imixtiunile nejustificate ale statului în 
economie i neîncrederea popula iei fa  de autorit ile publice în ceea ce prive te 
derularea reformelor democratice au alimentat cel pu in nostalgii politice ale 
electoratului s u. 

 
În perioada activit ii Parlamentului ales în 2001 (Pre edinte al Parlamentului 
Eugenia Ostapciuc) a continuat elaborarea cadrului legal pentru realizarea obiectivelor 
economice i sociale, consolidarea institu iilor statului. Parlamentul a adoptat i o serie 
de coduri: Codul Civil i Codul de Procedur  Civil , Codul Penal i Codul de 
Procedur  Penal , Codul Muncii .a. Parlamentul -a exercitat atribu iile pe întreaga 
durat  a mandatului de 4 ani.  
Pe durata activit ii Parlamentului ales în 2005 (Pre edinte al Parlamentului Marian 
Lupu) s-a continuat crearea cadrului legal respectiv pentru realizarea unor reforme 
economice i sociale, în administra ia public  local , în sistemul judec toresc, 
medicin , tiin  .a. A fost schi at cursul spre integrarea european  prin semnarea i 
realizarea Planului de Ac iuni UE – Republica Moldova (PAUERM). i aceast  
componen  a Parlamentului i-a desf urat activitatea pe durata întregului termen 
stabilit de legisla ie. 
 
Pe plan intern, au fost adoptate i realizate, mai mult sau mai pu in reu it, 

anumite reforme modernizatoare ale societ ii din Republica Moldova. În continuare, 
vom nominaliza i caracteriza succint unele dintre acestea.  

Reforma administrativ-teritorial . În procesul de institu ionalizare i evolu ie 
a statului în Republica Moldova au avut loc trei organiz ri administrative ale 
teritoriului1, excluzând preconizata reform  a administra iei publice pentru anii 2016–
2020. 

  

                                                            
1 Varzari P. Unele considerente privind reorganizarea sistemului administrativ-teritorial 
na ional. În: Conferin a na ional  cu participare interna ional  „ tiin a în nordul Republicii 
Moldova: realiz ri, probleme, perspective”, B l i, 25-26 septembrie 2015. B l i, 2015, p. 171-
174. [on-line] http://tinread.usarb.md:8888/tinread/fulltext/capcelea/stiinta.pdf (vizitat 
15.05.2017); Sâmboteanu A. Administra ia public : prin reformare spre modernizare. Culegere 
de studii. Chi in u: CEP USM, 2013. 327 p.; Sâmboteanu A. Probleme ale organiz rii 
teritoriului în procesul de institu ionalizare i evolu ie statal  a Moldovei. În: MOLDOSCOPIE 
(Probleme de analiz  politic ), 2008, nr. 4 (XLIII), p. 5-22. [on-line] http://uspee.md/wp-
content/uploads/2016/10/moldoscopie_probleme_de_analiza_politica_partea-43.pdf (vizitat 
15.05.2017); Cornea S. Organizarea teritorial  a puterii locale în Republica Moldova: abordare 
politologic  i oportunit i de reformare / Autoreferatul tezei de doctor habilitat în tiin e 
politice. Chi in u, 2019, p. 28-29. [on-line] http://www.cnaa.md/thesis/54281/ (vizitat 
31.01.2019).  
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Prima s-a produs prin implementarea Legii privind organizarea administrativ-
teritorial  a Republicii Moldova din 7 decembrie 1994, prin care, de fapt, a fost 
reconfirmat sistemul precedent de organizare administrativ  a teritoriului, format din 
40 de raioane, i care era raportat la condi iile unei economii de planificare centralizat  
i a mecanismului de repartizare, caracteristic pentru aceast  economie. A doua 

organizare administrativ-teritorial  a avut loc prin adoptarea Legii privind 
organizarea administrativ-teritorial  a Republicii Moldova din 12 noiembrie 1998, în 
conformitate cu care, în locul celor 40 de raioane, au fost create 12 unit i 
administr riv-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv 10 jude e (B l i; Cahul; 
Chi in u; Edine ; L pu na – centru de re edin  Hânce ti; Orhei; Soroca; Taraclia; 
Tighina – centru de re edin  C u eni; Ungheni). Num rul unit ilor administrativ-
teritoriale de primul nivel (cu exep ia celora din stânga Nistrului) s-a mic orat de la 
826 pân  la 644 unit i, din ele: 12 municipii, 43 ora e i 589 de sate (comune) care 
înglobau 1 533 de localit i. În noile dimensiuni teritoriale, comensurabile cu cele 
europene, au început s  se implementeze i noi mecanisme de administrare. Aceasta a 
fost o încercare de ajustare a organiz rii administrative a teritoriului la rigorile 
europene i de creare a condi iilor favorabile de eficientizare a sistemului administrativ 
din Republica Moldova. A treia organizare administrativ-teritorial  a avut loc în 
conformitate cu Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001, implementat  în anul 2003, 
prin care, mai mult din considerente politice, au fost lichidate jude ele i s-au format 
34 unit i administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, inclusiv 32 de raioane, 
municipiul Chi in u i UTA G g uzia. S-a m rit i num rul unit ilor administrativ-
teritoriale de nivelul întâi, de la 644 pân  la 915 unit i. Conform prevederilor Legii 
nominalizate, cu modific rile ulterioare, divizarea teritoriului în unit i administrativ-
teritoriale era chemat  s  asigure realizarea principiilor autonomiei locale, 
descentraliz rii serviciilor publice, eligibilit ii autorit ilor administra iei publice, 
asigur rii accesului cet enilor la organele puterii i consult rii lor în problemele locale 
de interes deosebit.  
 
Noile politici economice lansate de c tre Guvern i adoptate de c tre 

Parlamentul Republicii Moldova în anii 2001–2009. Dat fiind c  reformele economico-
sociale din societate trebuiau racordate la cerin ele economiei europene, apare inerent 
urm toarea întrebare: Cum de folosit principiile eficiente ale economiei de pia  
liber ? R spunsul rezid  în remodelarea economiei na ionale, a c rei modernizare s-ar 
baza pe un sistem complex de reformare radical  a acestei sfere a vie ii sociale.  

  
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) în Republica Moldova (2000–2015). 
Republica Moldova a adoptat Declara ia Mileniului la Summit-ul Milenar, care a avut 
loc în 2000 la New York i  a întrunit 189 de ri. Astfel, Moldova s-a angajat s  
ating  opt obiective de dezvoltare – de la reducerea în jum tate a s r ciei extreme la 
stoparea r spândirii HIV/SIDA i asigurarea accesului universal la educa ie primar , 
pân  în anul  2015. Aceste obiective, care trebuiau realizate pân  în 2015, erau 
urm toarele: Eradicarea s r ciei i foamei; Asigurarea accesului universal la 
înv mântul general obligatoriu; Promovarea egalit ii genurilor i abilitarea 
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femeilor; Reducerea mortalit ii infantile; Îmbun t irea s n t ii materne; 
Combaterea HIV/SIDA i a tuberculozei; Asigurarea unui mediu durabil i Crearea 
parteneriatului global pentru dezvoltare1. La nivel na ional, obiectivele ODM-ului au 
fost reflectate în Strategia de Cre tere Economic  i Reducere a S r ciei (SCERS), 
aceasta reprezentând o aspira ie comun  de reducere a s r ciei prin crearea condi iilor 
adecvate pentru dezvoltarea economic  i prin oferirea asisten ei persoanelor afectate 
acut de s r cie, asigurând, în acest fel, dezvoltarea durabil  în conformitate cu Agenda 
ODM.  
Strategia de Cre tere Economic  i Reducere a S r ciei (SCERS). Ea a fost aprobat  
de Guvern la 19 mai 20042, iar la 2 decembrie 2004 de c tre Parlament3, în care se 
men ioneaz  c  „SCERS reprezint  cadrul politic suprem pentru dezvoltarea durabil  a 
Republicii Moldova pe termen mediu”, iar acest document va servi drept baz  pentru 
elaborarea i implementarea noilor strategii de asisten  tehnic  ale organiza iilor 
financiare interna ionale i ale rilor donatoare, precum i pentru elaborarea bugetelor 
anuale ale rii pe perioada anilor 2005–2006. Deci, SCERS este un document de 
politici economice i ac iuni ce urma s  fie implementate în anii 2004–2006 pentru a 
realiza o cre tere economic  durabil  i o reducere de peste dou  ori a nivelului 
s r ciei. Totodat , SCERS prevedea în mod expres c  „integrarea european  este 
stabilit  în calitate de obiectiv fundamental al dezvolt rii rii, fapt ce impune 
implementarea consecvent  a valorilor democratice, a modelului de dezvoltare 
economic  i a standardelor de via  europene”. Este, de fapt, singura lege a rii care 
afirm  acest lucru în mod explicit. 
Strategia Na ional  de Dezvoltare (SND) era un document de planificare strategic  
pentru ani 2008–20114 i stabilea o list  restrâns  de priorit i cu impact maxim asupra 
dezvolt rii economice i sociale, fixând, totodat , costurile pentru fiecare ac iune i 
identificând sursele de finan are, iar Planul de Ac iuni al SND, fiind o parte 
component  a  SND, reprezenta instrumentul tehnic de realizare a priorit ilor i 
obiectivelor acestuia, un instrument de planificare continu , iar mai multe clauze 
repeta scopurile i punctele de referin  ale SCERS i ale PAUERM.  

                                                            
1 Rolul PNUD în realizarea ODM în Moldova. [on-line] http://www.md.undp.org/content/ 
moldova/ro/home/post-2015/mdgoverview.html (vizitat 15.05.2017); Obiectivele de Dezvoltare 
ale Mileniului (Suport de curs pentru profesori pentru abordarea problematicii ajutorului 
interna ional pentru dezvoltare la nivelul înv mântului preuniversitar i universitar) / 
Asocia ia Pro-democra ie, martie 2009. [on-line] http://www.apd.ro/files/proiecte/ 
Suport_de_curs-Lumea_mea_creste.pdf (vizitat 15.05.2017).  
2 Strategia de Cre tere Economic  i Reducere a S r ciei (2004–2006) / Guvernul Republicii 
Moldova, mai 2004. [on-line] http://siteresources.worldbank.org/INTMOLDOVA/Resources/ 
EGPRSPro.pdf (vizitat 15.05.2017).  
3 Lege nr. 398 din 02.12.2004 privind aprobarea Strategiei de Cre tere Economic  i Reducere a 
S r ciei (2004–2006). [on-line] http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view= 
doc&id=313156&lang=1 (vizitat 15.05.2017).  
4 Lege nr. 295 din 21.12.2007 pentru aprobarea Strategiei na ionale de dezvoltare pe anii 2008–
2011. [on-line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326734 
(vizitat 16.05.2017); Hot râre nr. 191 din 25.02.2008 pentru aprobarea Planului de ac iuni 
privind implementarea Strategiei na ionale de dezvoltare pe anii 2008–2011. [on-line] http://lex. 
justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327071 (vizitat 16.05.2017). 
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Planul Na ional de Dezvoltare (PND)1, fiind prima experien  comun  de lucru a 
puterii, a businessului i a societ ii civile (cuprindea toate cele trei sectoare ale 
societ ii), reprezenta un document de planificare strategic  care stabilea obiectivele 
fundamentale de dezvoltare a rii pentru 4 ani (2008–2011). El prevedea o list  
restrâns  de priorit i (consolidarea unui stat democratic modern, bazat pe principiul 
suprema iei legii i pe respectarea drepturilor omului; reglementarea conflictului 
transnistrian i reintregrarea rii; sporirea competitivit ii economiei na ionale; 
dezvoltarea resurselor umane, încadrarea în câmpul muncii i promovarea incluziunii 
sociale; dezvoltarea regional ) cu impact maxim asupra dezvolt rii economice i 
sociale a rii, precum i costurile pentru fiecare ac iune i identifica cursele de 
finan are pentru acestea. Este important i faptul c  toate direc iile prioritare de 
dezvoltare ale PND, document elaborat într-un mod „european”, erau orientate spre 
armonizarea celor mai importante politici na ionale cu cele europene. De aceea 
principiul fundamental al documentului în cauz  inea cont de obiectivul strategic al 
apropierii rii noastre de standardele europene i al integr rii europene. 
Programul Na ional „Satul Moldovenesc” (2005–2015) este un alt document de 
politic  economic , lansat la ini iativa Pre edintelui V. Voronin în martie 2005, care 
reprezenta cadrul politic suprem pentru dezvoltarea rural  durabil  a rii2. Acest 
document a fost elaborat întru implementarea SCERS, servind drept baz  pentru 
realizarea obiectivelor prioritare ale acesteia în mediul rural. El con inea o 
fundamentare a necesit ii elabor rii i adopt rii unui program aparte (cu obiective i 
priorit i pentru 10 ani de zile), principiile elabor rii i implement rii acestuia, 
caracteristica teritoriului na ional, politici de dezvoltare economic  i a infrastructurii 
rurale, planul de ac iuni pentru implementarea lui etc. Costul estimativ al 
implement rii acestui program na ional pentru anii 2005–2006 a fost de 7 miliarde lei3. 
Ca i în cazul altor strategii i programe elaborate, Programul Na ional „Satul 
Moldovenesc” s-a confruntat cu mai multe dificult i de implementare, inclusiv 
financiare i de alt  natur . În Moldova sunt implementate sute de proiecte de 
dezvoltare rural  în domeniul turismului, aprovizion rii cu ap  potabil , infrastructura 
drumurilor, în sus inerea business-ului, dar i pentru modernizarea agriculturii. 
Administra ia public  local  duce povara acestei moderniz ri a satului moldovenesc4. 
Din cauza multitudinii de probleme ap rute în realizarea Programului Na ional, 
ministrul Oc. Calmâc din Guvernul P. Filip men iona la începutul anului 2017 c  
Guvernul sprijin  orice ini iative ale autorit ilor publice locale de dezvoltare a 
mediului rural. Totodat , el considera c  autorit ile nu trebuie s  revin  la Programul 

                                                            
1 Planul Na ional de Dezvoltare – împreun  spre o via  mai bun . [on-line] http://web.archive. 
org/web/ 20080913231141/http://scers.md:80/ (vizitat 18.02.2008).  
2 Programul Na ional „Satul Moldovenesc” (2005–2015). [on-line] file:///D:/IIESP/Downloads/ 
704271_md_3_md%20(1).pdf (vizitat 16.05.2017).  
3 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova în 2007 / IDIS „Viitorul”. [on-line] 
http://www.lhr.md/rapoarte/general/100.probleme.idis.2007.pdf (vizitat 27.07.2013).  
4 Ursu V. Povara moderniz rii satului moldovenesc. [on-line] https://www.europalibera.org/a/ 
25058252.html (vizitat 27.07.2013).  
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Na ional „Satul Moldovenesc”, care „a fost doar o euforie în multe privin e”, ci trebuie 
s  se concentreze pe solu ii concrete1 . 
 
Realizarea ideii de reform  politic , economic  i politico-administrativ  nu 

poate fi proiectat  în afara contextului societ ii informa ionale, care ast zi cuprinde 
toate sferele activit ii umane, a a încât sintagma „banii înseamn  putere” e dublat , 
sau chiar înlocuit , din ce în ce mai des de „informa ia înseamn  putere” (J. Naisbitt). 
Societatea informa ional  încearc  s  devin  un concept despre noua lume care se 
prefigureaz , în care am început deja s  tr im. Ceea ce la un moment dat p rea un 
proiect utopic, ast zi societatea informa ional , scria A. Toffler, a devenit o realitate, o 
practopie i o suprasolicitare informa ional 2. 

 
În condi iile reformelor modernizatoare ini iate, a informatiz rii societ ii i a unei 
societ i bazate pe cunoa tere, deciden ii politici în perioada de referin  au adoptat 
acte normative ce au impulsionat via a social-economic  a societ ii. În Hot rârea 
Guvernului nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Na ional  de edificare a 
societ ii informa ionale – „Moldova electronica” i în „Planul de ac iuni pentru 
realizarea Strategiei Na ionale de edificare a societ ii informa ionale – „Moldova 
electronic ”3 se men iona c  societatea informa ional  este o form  nou  a civiliza iei 
umane, mult mai perfect , în care accesul egal i universal la informa ie, în corela ie cu 
o infrastructur  informa ional  i de comunica ii dezvoltat , contribuie la o dezvoltare 
social-economic  durabil , reducerea gradului de s r cie, îmbun t irea calit ii vie ii, 
la integrarea în UE. Ulterior, în 2013, Hot rârea de Guvern din 2005 este abrogat  i 
se adopt  o alt  Hot târe de Guvern nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia 
na ional  de dezvoltare a societ ii informa ionale „Moldova Digital  2020”4. 
 
În contextul ini ierii noilor reforme economice, este de subliniat i ini iativa 

Pre edintelui V. Voronin din 2006 i din 2007 referitoare la „accelerarea dezvolt rii 
economice” prin liberalizarea ei i declarat  drept „etap  esen ial  în stabilirea 
rela iilor dintre business i putere”. Este de men ionat c  elaborarea i adoptarea în 
2007 a Legii pentru modificarea i completarea unor acte legislative (Legea 
liberaliz rii economice i amnistiei fiscale), care includea pachetul de ac iuni cu 
                                                            
1 Calmâc: Nu trebuie s  revenim la Programul „Satul moldovenesc”. [on-line] http://www.noi. 
md/md/news_id/204706 (vizitat 20.01.2017).  
2 Toffler A. Al treilea val. Bucure ti: Ed. Politic , 1983, p. 484-486; Toffler A. ocul viitorului. 
Bucure ti: Ed. Z, 1995, p. 243-247.  
3 Hot rârea Guvernului nr. 255 din 09.03.2005 privind Strategia Na ional  de edificare a 
societ ii informa ionale – „Moldova electronica”. [on-line] http://lex.justice.md/index. 
php?action=view&view=doc&lang=1&id=294638 (vizitat 17.05.2017); Planul de ac iuni pentru 
realizarea Strategiei Na ionale de edificare a societ ii informa ionale – „Moldova electronic ”. 
[on-line] file:///D:/IIESP/Downloads/706271_md_7 md%20(2).pdf (vizitat 17.05.2017). 
4 Hot târe nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia na ional  de dezvoltare a societ ii 
informa ionale „Moldova Digital  2020”. [on-line] http://lex.justice.md/md/350246/ (vizitat 
17.05.2017).  
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privire la liberalizarea economiei, viza trei compartimente esen iale menite s  se 
completeze una pe alta – legalizarea capitalului, amnistierea fiscal  i reformarea 
sistemului de impunere a veniturilor persoanelor juridice (instituirea cotei „zero” la 
impozitul pe beneficiu)1. 

 
În mediul exper ilor, aceast  ini iativ  a Pre edintelui V. Voronin a provocat ini ial „un 
oc”. Dac  unii au început s  vorbeasc  despre transformarea rii noastre într-o zon  

off-shore, dup  modelul Ciprului, Gibraltarului sau Monaco, al ii considerau c  
liberalizarea economiei în formula propus  constituia o adev rat  revolu ie în 
economia na ional  i, aplicat  corect, va spori fluxul de investi ii str ine, va reduce 
nivelul infla iei i, cel mai important, va scoate din umbr  i va atrage în circuitul 
economic mijloace care, la momentul respectiv, se aflau într-un câmp ilegal. Mul i 
politicieni, economi ti i antreprenori erau sceptici în ceea ce prive te modul i 
mecanismele de realizare a propunerilor lansate i materializate prin actele legislative 
respective2. 
 
Potrivit evalu rii exper ilor economici, una dintre cele mai presante probleme 

economice în peroada respectiv  era amestecul nechibzuit al statului în economie. 
Prin interven iile sale nejustificate (reglement ri, subsidii, licen e, taxe etc.) statul 
distorsiona pia a3. Sus inerea anumitor industrii sau anumitor ramuri leza dreptul 
agen ilor economici la o concuren  s n toas  pe pia , atr gea irosirea banilor publici. 
Reglementarea nejustificat  a statului înc lca principiile de baz  ale unei economii de 
pia  libere, ceea ce afecta agen ii economici care suportau pierderi de profit sau 
cheltuieli suplimentare. Suprareglementarea mediului de afaceri considerat  una din 
primele zece probleme cu cea mai mare intensitate în anul 2007, potrivit studiului 
analitic „100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova în 2007”, realizat de 
c tre exper ii Institutului pentru Dezvoltare i Ini iative Sociale (IDIS) „Viitorul”4, a 
devenit un subiect sensibil i critic ce a dominat agenda public  în ace ti ani.  

Interven ia statului în economie era determinat  de motive obiective i 
subiective (compensarea unor e ecuri ale economiei de pia , realizarea unor interese 
de c tre unii actori politici i agen i economici etc.). Practica modific rii legisla iei 
ca urmare a unor abuzuri izolate împiedica orice încerc ri de modernizare a 
economiei, inclusiv ini iativele efului statului privind liberalizarea economiei 
na ionale. În sfâr it, au r mas neschimba i factorii de risc: vulnerabilitatea extern , 
                                                            
1 Legalizarea capitalului, reformarea impozit rii i amnistierea fiscal . [on-line] http://www. 
ambasadamoldova.cz/docs/buletin2008-1.pdf (vizitat 15.02.2008).  
2 Varzari P. Elita politic  din Republica Moldova: realit i i perspective. Chi in u: CEP USM, 
2008, p. 81-82.  
3 Infla ia mare i interven ia excesiv  a statului în economie – cele mai presante probleme economice 
în 2007. [on-line] http://www.europa.mdd (vizitat 19.01.2008); Statul intervine excesiv i 
nemotivat în economia Republicii Moldova. [on-line] http://www.azi.mdd (vizitat 17.01.2008).  
4 Salt semnificativ al investi iilor str ine în Moldova. [on-line] http://www.europa.mm (vizitat 
18.02.2008).  
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dependen a energetic , baza de export îngust , divizarea rii, s r cia i noile 
inegalit i sociale.  

Reforma economic , ca i cea politic , este un proces continuu, dar devine 
imperativ ca statul s - i defineasc  adecvat priorit ile, s - i identifice polii de 
competitivitate a sectoarelor economiei i s - i determine o succesiune logic  a 
etapelor de parcurs a formulei func ionale de activitate politic  a sa. 

 
2. Institu ionalizarea procesului de integrare european  

în perioada guvern rii comuniste 
Dilema CSI-UE pentru Republica Moldova. Indiscutabil, alegerea viitorului 

nu este un lucru u or, îns , pe lâng  lipsa tradi iilor de organizare statal  i lipsa, în 
acest context, a unei elite politice func ionale, ara noastr  a mai mo tenit i un set de 
probleme particulare. Modul pa nic în care s-a produs dezintegrarea URSS a indus în 
eroare nu numai elitele politice din fostele republici sovietice, dar i elitele occidentale, 
care au salutat cu mult  speran  „parada suveranit ilor”. Foarte curând îns  a devenit 
clar c  optimismul noilor state independente de a avea suportul necondi ionat al 
Occidentului nu se adevere te, deoarece Occidentul, la rândul s u, sperase s  ob in  
parteneri noi i nicidecum o povar  nou . Aceast  situa ie a scos pe prim-plan o 
problem  important  pentru societate: compatibilitatea afl rii concomitente (în „dou  
luntri”) a Republicii Moldova în UE i în CSI.  

Examinând pozi ia guvern ri comuniste referitoare la integrarea economic  
regional  (CSI vs. UE) în anii 2001–2009, trebuie s  men ion m un moment pozitiv în 
abordarea problemei integr rii în UE. Astfel, toate guvern rile precedente vedeau 
procesul de integrare a Republicii Moldova în UE doar pe plan extern, aceasta fiind 
sarcina exclusiv  a MAE. Îns  guvernarea comunist , vorbind despre procesul 
integra ionist european, punea accentul principal pe activitatea pe plan intern – 
adaptarea legisla iei na ionale la cea comunitar , crearea cadrului institu ional necesar, 
promovarea comer ului cu rile UE i a Europei de Sud-Est în baza reglement rilor 
UE i ale OMC, ridicarea nivelului dezvolt rii economice etc. De fapt, aceasta însemna 
promovarea coerent  a reformelor, pe care aceea i guvernare le stopa în unele domenii, 
asupra intensific rii c rora st ruiau UE, BERD, FMI, Banca Mondial  i alte structuri 
interna ionale i regionale.  

Pân  la începutul anilor 2000, Republica Moldova continua s  se afle la 
aceea i frontier  între doi poli de atrac ie opu i, între deschidere i închistare, între 
tradi ia istoric  i modernitate, între Est i Vest, între CSI i UE. Începând cu anii 2000 
i, în special, cu 2003, Pre edintele V. Voronin a afirmat în repetate rânduri c  

prioritatea esen ial  a politicii externe a Moldovei este procesul de integrare 
european , scopul esen ial care trebuie atins fiind aderarea la UE. Mai mult chiar, 
Guvernul desemnat în frunte cu Z. Greceanâi, 2008–2009 (dup  demisia Guvernului 
condus de V. Tarlev, 2001–2008) avea i un cuvânt-cheie în Programul de activitate al 
Guvernului Republicii Moldova pentru anii 2008–2009 i anume – „integrare” 
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(european , bineîn eles), subliniindu-se c  „suntem patrio i ai rii, ne identific m cu 
Europa i sper m ca rolul nostru în structurile europene s  fie bine conturat i s  ob in  
o finalitate clar . Credem c  asigurarea suprema iei legii, consolidarea institu iilor 
democratice i respectarea regulilor economiei de pia  ne vor plasa în spa iul valorilor 
europene, caz în care integrarea european  se va reduce la un act firesc de 
recunoa tere. Astfel, vom transpune în via  spre binele rii principiile acquis-ului 
comunitar”1.  

 
Despre necesitatea integr rii Republicii Moldova la blocul comunitar nu o dat  a 
men ionat i Pre edintele V. Voronin. La cea de-a XV-a aniversare de la independen a 
Republicii Moldova, el a declarat urm toarele: nu exist  îndoieli c  „integrarea 
european  este ideea noastr  na ional ”2. Totu i i al i efii de stat, prin interviuri, 
discursuri i alte lu ri de pozi ii, au abordat în aceea i manier  integrarea european  
ca idee na ional . Astfel, cel de-al doilea Pre edinte al rii, Petru Lucinschi, men iona 
la începutul anului 2000 c  integrarea Republicii Moldova în Uniunea European  
trebuie s  devin  „o idee na ional , de consolidare a societ ii”3, iar cel de-al patrulea 
Pre edinte al rii, Nicolae Timofti, insistând pe obiectivul de integrare european  ca 
unic  alternativ  de viitor a Republicii Moldova, subliniaz  c  „trebuie s  avem o idee 
na ional , care ast zi este integrarea european ”4. Dimpotriv , liderul Partidului 
Sociali tilor din Republica Moldova, Igor Dodon, declara la mijlocul anului 2016 c  
„pentru Republica Moldova integrarea european  i aderarea la UE nu poate fi o idee 
na ional ”5. 
Vom aminti, de asemenea, ini iativa Pre edintelui rii referitoare la reformarea CSI 
în baza unui cadru legal ajustat la cel al UE. Ideea cre rii unei structuri speciale 
pentru integrarea în UE, lansat  de autorit ile politice în ajunul Summit-ului CSI 
desf urat la Chi in u în perioada 6-7 octombrie 2002, nu prea a avut sor i de izbând . 
Din acestea i alte motive, puterea oficial  de la Chi in u declar  schimbarea 
vectorului dezvolt rii Republicii Moldova de la Est spre Vest. Aceast  reorientare a 
vectorului dezvolt rii societ ii noastre prevede un proces de durat  al integr rii 
europene, precum i de apropiere gradual  a Republicii Moldova de institu iile NATO 
din perspectiva cooper rii mai intense a rii noastre cu aceast  structur  Nord-
Atlantic  în ceea ce prive te securitatea na ional . În acest sens, vom sublinia faptul c  
Parlamentul rii a adoptat la 16 mai 2008 Concep ia Securit ii Na ionale a 

                                                            
1 Progres i Integrare. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 
2008–2009. [on-line] http://www.e-democracy.md/files/parties/program-activitate-guvern-
moldova-2008-2009-ro.pdf (vizitat 17.05.2017).  
2 Voronin V. Ideea noastr  na ional  este integrarea european . În: Administrarea Public . 
Revist  Metodico- tiin ific  Trimestrial , 2006, nr. 3 (51), p. 7-13. [on-line] http://aap.gov.md/ 
files/publicatii/revista/6/3.pdf (vizitat 13.05.2013).  
3 Lucinschi P. Integrarea în UE trebuie s  devin  o idee na ional  a Moldovei. În: Moldova 
Suveran , 8 februarie 2000.  
4 Timofti N. Nu suntem uni i de o idee clar . În: Timpul, 21 martie 2012.  
5 Dodon despre Brexit: ideea de integrare european  pentru Moldova va fi schimbat . [on-line] 
https://sputnik.md/ moldova/20160624/7549944.html (vizitat 24.06.2016).  
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Republicii Moldova, ce stabile te statutul de neutralitate constitu ional  a rii, de 
neaderare la blocurile militare, precum i cursul european al rii. 
 
Cadrul institu ional al ader rii Republicii Moldova la UE a început, practic, 

cu semnarea, la 13 noiembrie 2002, de c tre eful statului a Decretului privind 
constituirea Comisiei Na ionale pentru Integrare European  (CNIE)1, menit s  
elaboreze i s  prezinte Parlamentului spre aprobare Strategia de Integrare European  
a Republicii Moldova, precum i s  elaboreze i s  aprobe Planul de Ac iuni pentru 
realizarea acestei strategii. La una din edin ele sale, la 28 februarie 2003, Parlamentul 
Republicii Moldova adopt  Hot rârea nr. 84-XV privind constituirea Comisiei 
Parlamentului Republicii Moldova pentru integrare european . Documentul stabile te 
componen a i atribu iile Comisiei. Ulterior îns  Pre edintele rii decreteaz , pe 16 
mai 2008, constituirea altei Comisii Na ionale pentru Integrare European  (CNIE-2), 
abrogând decretul anterior. Formarea acesteia era argumentat  prin necesitatea 
dezvolt rii „rela iilor dintre Republica Moldova i Uniunea European  în conformitate 
cu priorit ile i obiectivele rii noastre privind aprofundarea procesului de integrare 
european ”2. Comisia Na ional  era menit  s  asigure coordonarea realiz rii 
angajamentelor care deriv  din documentele i în elegerile moldo-comunitare. 

 
În pofida faptului c  institu ionalizarea procesului de integrare european  a început 
s  se extind   prin transformarea Ministerului Afacerilor Externe în Ministerul 
Afacerilor Externe i Integr rii Eurpene, iar în cadrul tuturor organelor puterii de stat 
se înfiin eaz  structuri specializate preocupate de procesul în cauz , Decretul 
preziden ial privind constituirea CNIE a provocat mai multe suspiciuni în cadrul 
societ ii civile, precum i unele reac ii din partea unor ONG-uri, obi niut  deja cu 
crearea comisiilor, a grupurilor de lucru, cu elaborarea diverselor concep ii, strategii, 
planuri, programe etc. Aceasta atitudine era îndrepta it  cu atât mai mult, cu cât 
Comisia de referin , în componen a c reia erau practic to i mini trii, viceprim-
mini trii, vice-pre edintele Parlamentului, al i func ionari de rang înalt, avea drept 
obiective de activitate elaborarea Strategiei de Integrare European  i a Planului de 
Ac iuni pentru realizarea ei. Conform celor declarate de Pre edintele rii în fa a 
corpului diplomatic (31 ianuarie 2003), Comisia trebuia s  elaboreze Concep ia 
Republicii Moldova privind aderarerea la UE (în ultima instan , Concep ia de 
Integrare European  a Republicii Moldova a fost prezentat  Comisiei Europene în 
septembrie 20033). În continuare, Comisia avea drept sarcin  s  coordoneze 

                                                            
1 Decret cu privire la crearea Comisiei Na ionale pentru Integrare European . [on-line] 
http://www.ue-moldova. info/istoricrelatii.shtml (vizitat 22.08.2008).  
2 Pre edintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat decretul privind constituirea 
Comisiei Na ionale pentru Integrare European . [on-line] http://www.president.md/press. 
php?p=1&s=6077&lang=rom (vizitat 22.08.2008).  
3 Cadrul politico-juridic al re atiilor Republicii Moldova cu Uniunea European . [on-line] 
https://biblioteca.regielive.ro/seminarii/stiinte-politice/cadrul-politico-juridic-al-relatiilor-
republicii-moldova-cu-uniunea-europeana-221490. pdf (vizitat 18.05.2017).  
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îndeplinirea Planului de Ac iuni men ionat, iar realizarea concret  a politicii de 
integrare european  era sarcina unui organ al administra iei publice, care urma s  fie 
instituit1. În acela i timp, o echip  de autori a propus propria structur  a Strategiei de 
Integrare European  a Republicii Moldova, fiind vorba despre Strategia European  
a Republicii Moldova (SERM), proiect de document elaborat în 2005 în urma studiilor 
efectuate de exper ii din structurile de stat i ONG-uri, coordonate de Ministerul 
Afacerilor Externe al rii i de Institutul de Politici Publice (IPP)2. 
 
Prezen e institu ionale ale UE în Republica Moldova. Pe 6 octombrie 2005 a 

fost instiuit  Delega ia UE în ara noastr , pentru a facilita mai mult rela iile moldo-
comunitare. Delega ia are statut de misiune diplomatic  i este reprezentan a oficial  a 
Comisiei Europene în Republica Moldova. Astfel de delega ii ca cea din Republica 
Moldova exist  în toat  lumea, iar în total num rul lor este de peste 120. Mandatul 
Delega iei presupune dezvoltarea rela iilor i parteneriatului dintre UE i Republica 
Moldova3. 

APC reprezenta baza juridic  a rela iilor dintre Republica Moldova i UE, 
fiind semnat la 28 noiembrie 1994 i intrând în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o durat  
ini ial  de 10 ani. În conformitate cu prevederile APC, dialogul institu ional dintre p r i 
se realiza ini ial prin intermediul anumitor structuri de cooperare: 1) Nivelul politic: 
Consiliul de Cooperare Moldova-UE; Comitetul de Cooperare Moldova-UE; 
Comitetul de Cooperare Parlamentar  Moldova-UE; 2) Nivelul de lucru: 
subcomitetele Moldova-UE – reuniuni sectoriale la nivel de exper i ce se organiza o 
dat  pe an (Subcomitetul în domeniul Comer ului i Investi ii; Subcomitetul în 
domeniul Finan elor, Economiei i Statisticii; Subcomitetul în domeniul V mii, 
Cooper rii Transfrontaliere, Justi iei i Afacerilor Interne; Subcomitetul în domeniul 
Energiei, Mediului, Transportului, Telecomunica ilor, tiin ei, Tehnologiilor, Instruirii 
i Educa iei); 3) Dialogul Politic UE-Moldova (COEST, COPS, Directori Politici), 

precum i apari ia noilor formate de cooperare multilateral , cum ar fi Politica 
European  de Vecin tate (PEV) i Parteneriatul Estic (PEs)4. 

În afar  de APC, un alt aranjament dintre UE i Republica Moldova a fost 
Planul de Ac iuni UE – Republica Moldova (PAUERM), semnat la 22 februarie 2005 
la Bruxelles. Planul prevedea, în linii mari, realizarea condi iilor înaintate de c tre 
opozi ia parlamentar , fapt subliniat anterior în leg tur  cu „parteneriatul politic” 
încheiat dintre PCRM i partidele de opozi ie la 24 martie 2005. Cadrul temporar de 

                                                            
1 Cadrul institutional al aderarii Republicii Moldova la Uniunea Europeana / IPP. [on-line] 
http://www.ipp.md/ libview.php?l=ro&idc=167&id=493 (vizitat 27.03.2003).  
2 Strategia European  a Republicii Moldova (proiect) / IPP. [on-line] http://www.ipp.md/ 
publications/strategia_ europeana_a_rm (vizitat 28.03.2008).  
3 Prezen e institu ionale. [on-line] http://infoeuropa.md/prezente-institutionale/ (vizitat 
17.05.2017).  
4 Cadrul institu ional al Republicii Moldova. [on-line] http://infoeuropa.md/cadru-institu-ional-
al-rm/ (vizitat 17.05.2017).  
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implementare a Planului de Ac iuni era de 3 ani i stabilea programul, obiectivele 
strategice i priorit ile rela iilor dintre UE i Republica Moldova pentru anii 2005–
20071. Necesitatea semn rii unui nou acord de cooperare cu UE consta în deteriorarea 
rela iilor politice cu Federa ia Rus  din ultimii ani, observat  în special în perioada 
campaniei electorale din martie 2005, cee ce a dus iminent la cre terea vulnerabilit ii 
economice a rii noastre, care era cvasidependent  de pia a de desfacere rus  i de 
agen ii energetici ru i.  

Stabilind programul, obiectivele i priorit ile rela iilor dintre UE i Republica 
Moldova, PAUERM nu înlocuie te APC, ci îl completeaz  i prevede intensificarea 
rela iilor politice, de securitate, economice i culturale cu structurile europene, 
atribuind mai mult  importan  i urgen  procesului de reforme economice i politice 
stipulate în APC. Astfel, PAUERM nu este doar o hart  de parcurs pentru apropierea 
Moldovei de UE i realizarea obiectivului strategic de integrare european , ci i un 
program de reforme politice i economice interne pe care autorit ile publice s-au 
angajat s  le realizeze.  

Dac  APC reprezenta baza juridic  a rela iilor dintre Republica Moldova i 
UE i asigura baza colabor rii cu UE în domeniul politic, comercial, economic, 
juridic, cultural- tiin ific, atunci PAUERM era un document politic care stabilea 
obiectivele strategice ale cooper rii dintre Moldova i UE. Implementarea PAUERM a 
avut ca scop s  contribuie la îndeplinirea prevederilor APC, s  avanseze semnificativ 
ajustarea legisla iei, normelor i standardelor Republicii Moldova la cele ale UE, s  
încurajeze i s  sus in  obiectivul rii noastre vizând integrarea de mai departe în 
structurile economice i sociale europene.  

PAUERM stipula c  nivelul rela iilor dintre UE i Republica Moldova va 
depinde de ata amentul rii noastre la valorile comune i de capacitatea acesteia de a 
implementa priorit ile stabilite. Fiind un document politic de mare anvergur , el 
intermedia realizarea PEV-ului i  prevedea implementarea a 80 de obiective i 294 
ac iuni ce cuprindeau multiple domenii de activitate. PAUERM prevedea, în calitate de 
ac iuni principale, consolidarea institu iilor democratice, asigurarea independen ei 
justi iei, cooperarea i solu ionarea dosarului transnistrian, dezvoltarea economic  i 
social , consolidarea capacit ii administrative, controlul frontierei i combaterea 
crimei organizate etc., iar rezolvarea acestora ar însemna deschiderea unei „ferestre de 
oportunit i” pentru realizarea aspira iilor europene ale societ ii i ancorarea ferm  a 
statului nostru în sistemul valoric, politic, economic i cultural european2. La fel, el 
proiecta intensificarea rela iilor politice, de securitate, economice i culturale i 
„imp rt irea responsabilit ii pentru prevenirea conflictelor i reglementarea 
                                                            
1 Planul de Ac iuni UE – Moldova. [on-line] http://www.gov.md/file/materiale utile/md/4-
md.pdf (vizitat 11.02.2008).  
2 Planul de Ac iuni Uniunea European  – Republica Moldova. Ghid / ADEPT, EXPERT-
GRUP. Chi in u: Ed. GUNIVAS, 2006. [on-line] http://www.e-democracy.md/files/ghid-ue-
rm-ro.pdf (vizitat 18.05.2017).  
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acestora”, unul din obiectivele principale ale c ruia fiind sprijinirea de c tre UE a 
eforturilor de solu ionare a conflictului transnistrean. În PAUERM sunt recunoscute 
aspira iile europene ale Moldovei i se face referin  la Concep ia de Integrare 
European  a Republicii Moldova pe care deciden ii politici au prezentat-o Comisiei 
Europene în septembrie 2003. PAUERM prevedea i o serie de perspective noi pentru 
dezvoltarea rela iilor de parteneriat dintre UE i Republica Moldova. Deci PAUERM 
ajusta cadrul de rela ii dintre p r i la cerin ele i conjunctura intern  i extern  a acestor 
rela ii pe diverse planuri, fiind incluse noi perspective de parteneriat. 

În contextul semn rii PAUERM, PEV, care împreun  cu PEs considerate noi 
formate de cooperare multilateral  dintre Republica Moldova i UE, a servit drept 
fundament solid în dezvoltarea rii. PEV, ini iat  din 2003, a ap rut ca urmare a 
ader rii la UE a 10 noi state membre în mai 2004. Obiectivul principal al PEV este de a 
împ rt i beneficiile acestei extinderi cu statele din vecin tatea apropiat , pentru care, 
pe termen mediu, nu exist  perspectiva de aderare la UE. PEV a fost conceput  în a a 
fel încât s  evite apari ia unor linii de diviziune dintre Europa extins  i vecinii 
acesteia, oferindu-le statelor vecine posibilitatea de a participa la activit ile UE prin 
intermediul unei colabor ri politice i economice mai strânse. În mai 2004, Republica 
Moldova a fost inclus  în PEV. Împreun  cu rile partenere mediteraneene, rile din 
Europa de Est i din Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova i 
Ucraina) constituie baza rilor partenere la PEV. În acest context, APC constituia 
cadrul pentru punerea în aplicare a PEV-ului cu fiecare ar  partener  din Europa de 
Est i din Caucazul de Sud. Precum se observ , PEV are anumite dimensiuni regionale, 
obiective bine determinate în domeniul politic i economic, precum i instrumente 
eficiente de realizare1.  

În concluzie, vom men iona c  spre finalul mandatului s u, guvernarea 
comunist , prin m surile i ac iunile pe care le-a promovat, a compromis rela iile 
(politice, economice – de cooperare, umanitare etc.) Republicii Moldova cu UE, cu 
România ca ar  membr  a UE, dar i cu Federa ia Rus . Per ansamblu, anul 2001 a 
fost începutul guvern rii comuniste, iar anul 2009 este sfâr itul pre edin iei lui V. 
Voronin2. 
 

                                                            
1 Mai detaliat vezi : Planul de Ac iuni Uniunea European  – Republica Moldova. Ghid…; Du a 
P. Politica European  de Vecin tate – o alternativ  la integrarea în UE. În: Sfera Politicii, 2005, 
nr. 116-117, p. 33-40. [on-line] http://www.sferapoliticii.ro/sfera/116-117/art5-duta.html 
(vizitat 10.05.2017); Cenu a D. Revizuirea Politicii Europene de Vecin tate, implica ii pentru 
Moldova i locul Rusiei. [on-line] http://ipn.md/ro/integrare-europeana/73117 (vizitat 
10.05.2017); Politica European  de Vecin tate. [on-line] http://www.europarl.europa.eu/ 
atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.5.4.html (vizitat 10.05.2017); Parteneriatul de 
Mobilitate. [on-line] http://www.mfa.gov.md/parteneriatul-de-mobilitate/ (vizitat 21.05.2017).  
2 Alt detalii vezi: Bo an I. Anul politic 2009. [on-line] http://www.e-democracy.md 
/monitoring/politics/comments/political-year-2009/ (vizitat 19.05.2017). 
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COMPARTIMENTUL IV. 
PROIECTUL PARADIGMEI NOI DE GUVERNARE DEMOCRATIC   

DIN A DOUA JUM TATE A ANULUI 2009  
PÂN  LA ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 2019 

 
TEMA IX. SCRUTINELE PARLAMENTARE DIN 29 IULIE 2009 I DIN  
28 NOIEMBRIE 2010: TEST PRIVIND ASCENSIUNEA DEMOCRATIC  

 
1. Rezultatele alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009 i din 28 noiembrie 2010  

i „instalarea ordinii economice noi” 
Contextul scrutinului parlamentar anticipat din 29 iulie 20091. Dup  câteva 

tentative nereu ite de alegere de c tre Parlament a noului pre edinte al rii (20 mai i  
3 iunie 2009), Curtea Constitu ional , la 12 iunie 2009, a constatat c  nealegerea 
Pre edintelui Republicii Moldova constituie circumstan  ce justific  dizolvarea 
Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVII-a, iar la 15 iunie Pre edintele 
statului în exerci iu a emis decretul privind dizolvarea Parlamentului i stabilirea datei 
alegerilor parlamentare anticipate pentru data de 29 iulie 2009. 

Alegerile din iulie 2009, în cadrul c rora a fost aleas  noua componen  a 
Parlamentului de legislatura a XVIII-a, au fost cea de-a asea competi ie electoral  de 
acest fel dup  proclamarea independen ei Republicii Moldova, la scrutin participând  
8 concuren i electorali (partide politice). Ca i anterior, alegerile parlamentare s-au 
desf urat în baza sistemului electoral propor ional absolut, întregul teritoriu al rii 
constituind o singur  circumscrip ie electoral  na ional  în care au fost ale i 101 
deputa i. Inova iile legislative cele mai importante pentru acest scrutin au fost: 
alegerile anticipate au avut loc miercuri, în mijlocul s pt mânii de lucru (ziua 
alegerilor a fost declarat  zi de odihn ); toate procedurile electorale s-au desf urat 
într-un termen mai restrâns, de 44 de zile (conform unei formule stabilite printr-o lege 
special ); pragul electoral pentru partide a fost redus de la 6% la 5%; pragul de 
participare la alegerile anticipate a fost redus de la 1/2 la 1/3 din num rul aleg torilor 
înscri i în listele electorale (prezen a la urne a fost peste a tept ri, dep ind chiar i rata 
particip rii din 5 aprilie 2009).  

Conform datelor finale, rata de participare a constituit 58,77%, iar rezultatele 
voturilor acumulate de partidele care au trecut pragul electoral se prezint  astfel2: 

                                                            
1 Rezultatele tuturor scrutinelor parlamentare pot fi consultate pe urm toarele dou  link-uri: 
Alegeri parlamentare în Republica Moldova (1994–2019). [on-line] https://cec.md/ro/alegeri-si-
referendumuri-2830.html ; http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/#info (vizitat 
01.03.2019). 
2 Informa ii generale despre alegerile parlamentare anticipate 2009 în Moldova. [on-line] 
http://www.e-democracy. md/elections/parliamentary/20092/info/ (vizitat 19.05.2017). 
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PCRM – 44,69% sau 48 mandate  (la alegerile din 5 aprilie – 49,48%); PLDM – 
16,57% sau 18 mandate (1,43%); PL – 14,68% sau 15 mandate (13,13%); PDM – 
12,54% sau 13 mandate (la 5 aprilie forma iunea nu trecuse pragul electoral, 
acumulând doar 2,97%) i AMN – 7,35% sau 7 mandate de deputat (9,77%). 

Pe 8 august 2009, patru din cele cinci partide care au trecut pragul electoral – 
PLDM, PL, PDM i AMN (aceste partide cumuleaz  53 de mandate parlamentare din 
cele 101) – au constituit Coali ia de guvernare „Alian a pentru Integrare European ”. 
Pe 14 august Curtea Constitu ional  a confirmat legalitatea alegerii Parlamentului i a 
validat mandatele deputa ilor ale i în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 
XVIII-a. Pre edinte al Parlamentului a fost ales M. Ghimpu, care a devenit i 
pre edinte-interimar al rii, dup  expirarea mandatului lui V. Voronin, iar V. Filat – 
prim-ministru, echipa c ruia elaboreaz  i prezint  Legislativului Programul de 
guvernare al AIE „Integrarea European : Libertate, Democra ie, Bun stare” pe 
anii 2009–20131, declarându-se ca guvern reformator pe plan intern i asumându- i 
responsabilitatea „instal rii unei noi ordini economice în ar ”. Guvernul desemnat 
a demarat i dialoguri cu UE pe trei probleme. În contextul elabor rii Acordului de 
Asociere cu UE, a fost ini iat  lansarea a trei procese de dialog – cu privire la 
liberalizarea regimului de vize, crearea Zonei de Comer  Liber i Aprofundat, precum 
i dialogul structurat privind drepturile omului. În acela i timp, liderul PCRM, V. 

Voronin, declara într-un interviu acordat pentru agen ia rus  ITAR-TASS c  „Moldova 
trebuie s - i îndrepte cursul spre integrarea în Uniunea Vamal  Rusia-Belarus-
Kazahstan”2. 

Corpul de deputa i a completat cadrul legal prin adoptarea unor acte legislative, 
care urmau s  reglementeze rela iile din domeniul economic, social, politic, juridic, din 
cultur  i mass-media .a. Au fost activizate rela iile bilaterale i multilaterale cu 
statele din regiune, cu organismele interna ionale la care Republica Moldova este parte. 
A fost consemnat  o nou  calitate a rela iilor cu UE, orientat  spre lansarea 
negocierilor privind elaborarea i semnarea Acordului de Asociere dintre Republica 
Moldova i UE (AARMUE), liberalizarea regimului de vize etc. De asemenea, 
legislatorii au operat o serie de modific ri la Codul Electoral etc.  

F r  a detalia, vom aminti doar faptul c  dup  scrutinul din 29 iulie 2009 au 
avut loc alte dou  tentative nereu ite de alegere a Pre edintelui Republicii Moldova 
(10 noiembrie 2009 i cele repetate la 7 decembrie 20093). Cu alte cuvinte, criza 

                                                            
1 Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea European : Libertate, 
Democra ie, Bun stare” 2009–2013. [on-line] http://www.moldpres.md/banner/filat/ro.html 
(vizitat 25.09.2009).  
2 Voronin nu mai vrea în UE, ci în Uniunea vamal  Rusia-Belarus. [on-line] 
http://www.timpul.md/articol/voronin-nu-mai-vrea-in-ue-ci-in-uniunea-vamala-rusia-belarus-
16035.html (vizitat 29.09.2010).  
3 Alegerile Pre edintelui Republicii Moldova din 10 noiembrie i 7 decembrie 2009. [on-line] 
http://www.e-democracy.md/elections/presidential/20092/ (vizitat 19.05.2017).  
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politic  (de guvernare) a intrat în alt  faz , mai profund , mai periculoas , din cauza 
p str rii situa iei politice tensionate i a perpetu rii blocajului institu ional1, fiind vorba 
i de o criz  constitu ional  – de nealegere a efului statului. 

 
În perioada ce a urmat (decembrie 2009 – iulie 2010) au fost întreprinse diverse 
tentative de solu ionare a situa iei politice create, inclusiv modific ri i interpret ri de 
legi; adres ri la Curtea Constitu ional  pentru solicitarea unor interpret ri i clarific ri; 
formarea unei Comisii Constitu ionale care trebuia s  elaboreze modific ri în 
Constitu ie; elaborarea unui nou text al Constitu iei (proiectul a fost publicat la  
24 martie 2010); elaborarea i înregistrarea unor proiecte de legi privind modificarea 
Constitu iei la capitolul modalit ii de alegere a efului statului (direct sau indirect, cu 
sc derea succesiv  a num rului minim de voturi necesar); implicarea structurilor 
interna ionale pentru mediere în conflict (Consiliul Europei, Comisia de la Vene ia, 
UE)2. 
 
Referendumul republican constitu ional din 5 septembrie 2010. Dat fiind 

prelungirea crizei constitu ionale (de nealegere a efului statului), ultima solu ie la care 
a ajuns Legislativul a fost organizarea unui referendum republican constitu ional, la 
care a fost propus  revizuirea art. 78 din Constitu ie i promovarea ideii alegerii directe 
a efului statului. Pentru prima dat  în Republica Moldova a avut loc referendumul 
constitu ional, în cadrul c ruia aleg torii s-au expus în problema alegerii directe a 
efului statului. Aleg torilor li s-a propus s  r spund  la întrebarea „Sunte i pentru 

modificarea Constitu iei care s  permit  alegerea Pre edintelui Republicii Moldova de 
c tre întreg poporul?”, votând pentru una din op iunile: „Pentru” sau „Contra”. 
Referendumul nu a fost validat din cauza prezen ei joase a aleg torilor. S-au prezentat 
la urne doar 30,29% de cet eni cu drept de vot din minimul necesar de 1/3 de persoane 
înscrise în listele electorale3. Ca urmare a e u rii referendumului constitu ional4, se 
poate constata c  efectele pozitive le echilibreaz  pe cele negative5.  

 
În realitate, motiva iile principalelor forma iuni politice pentru implicarea în 
referendum au fost diferite. Dou  din cele patru componente ale AIE (PLDM i PDM) 
au mizat pe modificarea prin referendum a art. 78 din Constitu ie pentru a gr bi 
trecerea la alegerea direct  a efului statului, întrucât erau încrez toare c  liderii 

                                                            
1 Bo an I. Patimi post-electorale. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/ 
comments/post-electoral-fervor/ (vizitat 31.08.2009). 
2 Alegerile parlamentare anticipate în Moldova din 28 noiembrie 2010. [on-line] http://www.e-
democracy.md/elections/parliamentary/2010/info/ (vizitat 19.05.2017).  
3 Referendum republican constitu ional din 5 septembrie 2010. [on-line] http://www.e-
democracy.md/elections/referendum/2010/ (vizitat 13.12.2013).  
4 Bo an I. Cauzele e ecului referendumului. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/ 
politics/comments/reasons-referendum-failure/ (vizitat 19.05.2017). 
5 Consecin ele referendumului e uat. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/ 
comments/consequences-failed-referendum/ (vizitat 19.05.2017).  
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acestora – Vlad Filat, pe de o parte, i Marian Lupu, pe de alt  parte, pot câ tiga 
competi ia preziden ial  în lipsa unui candidat pe potriv  din partea celei mai puternice 
forma iuni de opozi ie – PCRM. Alte dou  forma iuni din AIE – PL i AMN – s-au 
implicat în desf urarea referendumului spre sfâr itul campaniei, mai degrab , de 
dragul publicit ii. PCRM a participat la referendum pentru a promova 
„neparticiparea”, adic  boicotarea. Boicotul PCRM a vizat mai mult compromiterea 
legitimit ii referendumului, adic  asigurarea unei particip ri sub pragul de 50%. În 
consecin , absenteismul generat de varii motive a dep it cu mult efectele boicotului 
PCRM. Nevalabilitatea referendumului a f cut ca PCRM s  devin , de fapt, principalul 
beneficiar al efortului AIE de organizare a votului popular. Beneficiul propagandistic al 
PCRM de pe urma pr bu irii nea teptate a referendumului era enorm1. 
 
Alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Ca urmare a e u rii 

încerc rilor de alegere în Parlament a pre edintelui rii i dup  adresarea oficial  a 
pre edintelui în exerci iu, Curtea Constitu ional , la 21 septembrie 2010, a emis Avizul 
privind constatarea circumstan elor care justific  dizolvarea Parlamentului. La 28 
septembrie, pre edintele interimar al rii semneaz  decretul privind dizolvarea lui i 
stabe te data de 28 noiembrie 2010 pentru desf urarea alegerilor în noul Parlament.  

La scrutin au participat 40 de concuren i electorali (la finele campaniei au 
r mas 39 de subiec i electorali). Rata de participare a constituit 63,37%, iar mandatele 
de deputat au fost distribuite în felul urm tor: PCRM – 42 mandate, PLDM – 32, PDM 
– 15 i PL – 12. Pre edinte al Parlamentului a fost ales Marian Lupu, care asigura i 
interimatul func iei de Pre edinte al Republicii Moldova, pân  la alegerea noului ef al 
statului (martie 2012), Legislativul desemnând i Guvernul Filat-2. 

 
În ansamblu, în 2010 pe teritoriul Republicii Moldova s-au desf urat patru campanii 
electorale – dou  na ionale (un referendum republican i alegeri parlamentare 
anticipate) i dou  regionale (în G g uzia i Transnistria), rezultatele c rora nu au 
permis solu ionarea crizei institu ionale, dar care, în principiu, au creat premisele 
pentru înl turarea în 2011 a obstacolelor în vederea alegerii efului statului, evitând 
dizolvarea Parlamentului i organizarea în 2012 a alegerilor parlamentare anticipate.  
La modul general, instabilitatea politic  cauzat  de guvernarea provizorie a 
caracterizat anul 2010. Eforturile îndreptate spre înl turarea cauzelor care au generat 
incertitudine nu au avut succes. Îns , pornind de la contextul politic i economic 
regional, anul 2010 a fost unul relativ bun pentru Republica Moldova. Guvernul, chiar 
i în condi ii de provizorat, a reu it s  stopeze declinul i s  relanseze economia rii. 

Cel mai important succes în 2010 ine de redimensionarea rela iilor cu UE. În ianuarie 
2010 a demarat procesul de negocieri privind semnarea Acordui de Asociere cu UE, iar 

                                                            
1 Bo an I. Referendum nevalabil i inutil. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/ 
politics/comments/invalid-useless-referendum/ (vizitat 19.05.2017); Panfil N. Lec iile 
referendumului constitu ional din 5 septembrie 2010. Analiz  post-referendum. [on-line] 
http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/post-referendum-analysis/ (vizitat 
19.05.2017).  
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în martie a fost adoptat documentul strategic „Relans m Moldova / Rethink 
Moldova”1, care stabilea priorit ile de dezvoltare ale Republicii Moldova pentru 
perioada 2011–2013, priorit i ce urmau s  aib  un suport financiar solid din partea 
UE. În cadrul reuniunilor Consiliului de Cooperare Moldova-UE au fost lansate oficial 
dialogul privind crearea zonei de comer  liber dintre Republica Moldova i UE i 
liberalizarea regimului de vize. În sfâr it, raporturile speciale cu UE au deschis 
perspective noi în vederea reglement rii transnistrene2. 
 
Noua paradigm  de guvernare a for elor democratice, care au câ tigat 

alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 i din 28 noiembrie 2010, era 
expus  atât în acordurile alian elor de guvernare (la care vom reveni), cât i în 
programele de activitate ale guvernelor respective3), rezumându-se la ideea c  
prioritatea fundamental  a statului Republica Moldova consta în aplicarea vectorului 
integra ionist european cu integrarea ulterioar  a rii în blocul comunitar. Programul 
de guvernare al AIE – „Integrarea European : Libertate, Democra ie, Bun stare”, era 
pe cât de ambi ios, pe atât de dificil i de realizat.  

 
Instalarea for elor politice de orientare liberal-democratic  i proeuropene, a 
coali iei de guvernare a AIE, în urma alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 
2009, a avut menirea s  ofere aleg torilor misiunea de a solu iona problemele generate 
de clasa politic  precedent . Din partea elitei puterii (parlamentare i guvernamentale) 
se cereau mai multe ac iuni concrete legate de stabilizarea situa iei politice i 
economico-sociale. Aceasta în contextul în care se produc: reînnoirea verticalei 
puterii, restructurarea sociotehnologiei acesteia dup  schimbarea de abordare în 
formularea „interesului na ional”. Apoi au urmat mai multe ac iuni întru sus inerea 
politicii de consolidare a vectorului dezvolt rii rii noastre spre structurile europene 
(deschiderea, la 12 ianuarie 2010, a negocierilor privind semnarea AARMUE; 
semnarea, la 1 octombrie 2010, a Protocolului adi ional la Acordul de Parteneriat i 
Cooperare pentru participarea Republicii Moldova la programele comunitare4; 
intensificarea cooper rii rii cu Organiza ia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). 
De altfel, Guvernul Republicii Moldova a aprobat, la mijlocul lunii august 2010, 
Planul  Individual  de  Ac iuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO, 

                                                            
1 (DOC) Vezi aici documentul Rethink Moldova – un program în valoare de peste 3 miliarde 
euro! [on-line] http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://unimedia.info/ 
stiri/-17757.html&num=1&strip=1& vwsrc=0 (vizitat 19.07.2017). 
2 Bo an I. Anul politic 2010. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/ 
comments/political-year-2010/ (vizitat 19.05.2017).  
3 Programul de activitate a Guvernului „Integrare European : Libertate, Democra ie, Bun stare, 
2009–2013”. [on-line] file:///D:/IIESP/Downloads/693271_md_programde_guve.pdf (vizitat 
19.05.2017).  
4 30 septembrie 2010 – eveniment simbolic în procesul de integrare european  a Republicii 
Moldova. [on-line] http://politicom.moldova.org/news/30-septembrieeveniment-simbolic-in-
procesul-de-integrare-europeana-a-republicii-moldova-212783-rom.html (vizitat 01.10.2010).  
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document actualizat conform necesit ilor i priorit ilor statului Republica Moldova, 
urmare a finaliz rii primului ciclu de implementare a Planului1.  
La 20 martie 2012 încep negocierile asupra Acordului privind Zona de Liber Schimb 
Aprofundat i Cuprinz tor (DCFTA), parte component  a Acordului de Asociere cu 
UE. Urmeaz  negocierile dintre p r i pe marginea altor documente rela ionale (Legea 
privind egalitatea de anse, considerat  un simbol al procesului de modernizare; 
ini ierea reformei sectorului justi iei, precum i alte ac iuni în procesul de 
implementare a agendei de reforme, implicit cele prev zute de Planul de Ac iuni 
privind Liberalizarea Vizelor i cele care urmau din procesul de negocieri ale 
Acordului de Asociere). Se in discu ii în cadrul dialogului politic Moldova-UE asupra 
unor probleme de maxim  importan  (m surile anticorup ie, respectarea drepturilor 
omului, solu ionarea conflictului transnistrean .a.). Toate acestea denot  nu numai 
anumite progrese, dar, totodat , i unele aprecieri moderate din partea popula iei în 
ceea ce prive te procesul de realizare a planurilor de ac iuni i a strategiilor care aveau 
ca scop europenizarea societ ii din perspectiva de integrare european  a rii.  
 
Odat  cu permanentizarea diferitor crize (politice, constitu ionale, economice 

etc.) i cu marile a tept ri din partea popula iei s-au diminuat i ac iunile reformatoare 
generate de elita guvernant . Aceasta a condus la sc derea cererii sociale referitoare 
la ata amentul popula iei vizavi de poten ialul integr rii europene (conform datelor 
sociologice, începând cu anul 2009, adic  odat  cu preluarea puterii politice de c tre 
a a-zisele alian e pro-democratice i pro-europene, se observ  un euroscepticism din 
partea popula iei fa  de anii preceden i). „Fantoma” euroscepticismului fa  de bunele 
inten ii ale coali iei de guvernare liberal-democratice AIE (2009–2013) pare a fi un 
paradox, dac  se are în vedere descre terea num rului de adep i ai integr rii europene 
i mai multe ac iuni de vigoare în consolidarea vectorului strategic de dezvoltare a 
rii pe calea integr rii europene considerat  idee na ional . Analizând datele 

sociologice ob inute de mai mul i autori în ultimii ani, putem ajunge la concluzia c  
paradoxul în cauz  are mai multe motive serioase de îngrijorare pentru destinul 
actual i viitorul previzibil al Republicii Moldova. Unul dintre motivele 
euroscepticismului r mâne a fi prezen a continu  a clivajelor (sociale, economice i 
politice) i polarizarea valorilor politice care domin  i ast zi via a rii noastre de mai 
multe decenii la rând, dar i lipsa comunic rii eficiente dintre putere i societate, 
incoeren a i inconsisten a în promovarea reformelor democratice profunde de c tre 
elitele puterii. Îns  cel mai mare impediment în afirmarea i dezvoltarea statului pe 
calea democra iei r mâne lipsa consensului na ional, a viziunii acceptate de 
majoritatea cet enilor asupra viitorului rii, fapt sesizat i de unii oficiali europeni. i 
aceasta pentru c , deocamdat , lipse te o concep ie strategic  de dezvoltare a societ ii 
i de modernizare a rii în toate aspectele vie ii ei – sociale, politice, economice etc., 

                                                            
1 Hot râre nr. 746 din 18.08.2010 cu privire la aprobarea Planului Individual de Ac iuni al 
Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat. [on-line] http://lex.justice.md/index.php 
?action=view&view=doc&lang=1&id=335977 (vizitat 01.10.2010).  
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care ar fi sus inut , spre exemplu, în cadrul unui plebiscit de c tre majoritatea 
popula iei1.  
 

2. Alian ele de guvernare din anii 2009–2014  
i mitul despre „povestea de succes” 

În perioada de referin , la guvernarea rii au participat trei coali ii de 
guvernare – AIE-1, AIE-2 i Coali ia Pro-European  de Guvernare (CPEG), fiecare 
bazându-se pe anumite „principii i valori”2. Dup  form  i con inut, diferitele coali ii, 
alian e, pacte, acorduri i alte instrumente de conlucrare întru respectarea jocului 
politic pot fi caracterizate drept aranjamente institu ionale, reflectând, în esen , 
dificult ile i deficien ele actului de guvernare în ara noastr . 

Perioada de activitate a tuturor coali iilor / alian elor de guvernare, care s-au 
perindat în ara noastr  din 1994 pân  în 2019 la guvernarea rii, a durat nu mai mult de 
2 ani (cu excep ia ultimei coali ii de guvernare PDM – Partidul Popular European din 
Moldova, 2016–2019): 1) Coali ia PDAM i a frac iunii parlamentare „Unitatea 
Socialist ” / Blocul Electoral „Partidul Socialist i Mi carea Unitate-Edinstvo”, 1994–
1996; 2) Alian a pentru Democra ie i Reforme, 1998–1999; 3) Coali ia de guvernare 
PPCD–PCRM, 1999–2001; 4) Parteneriat Politic pentru Interesele rii, 2005–2007; 
5) Alian a pentru Integrare European , 2009–2010; 6) Alian a pentru Integrare 
European -2, 2011–2013; 7) Coali ia Pro-European  de Guvernare, 2013–2014; 8) 
Alian a Politic  pentru Moldova European , 2015; 9) Alian a pentru Integrare 
European -3, 2015, i 10) Coali ia majoritar  de guvernare, 2016–2019 (V. 
Plahotniuc, pre edintele PDM, a fost desemnat coordonatorul executiv al coali iei), 
neformalizat  oficial (vizavi de cele men ionate anterior, în afar  de coali ia agro-
socialist  din anii 1994–1996 i coali ia PPCD–PCRM din anii 1999–2001).  

În continuare, vom caracteriza succint cele trei alian e de guvernare din 
perioada de referin . 

1. Alian a pentru Integrare European , 8 august 2009 – 28 septembrie 2010. 
Pe 8 august 2009, patru din cele cinci partide care au dep it pragul electoral la 
alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 – PLDM, PL, PDM i AMN 
(PCRM a r mas în opozi ie) au semnat Declara ia de constituire a Coali iei de 
Guvernare „Alian a pentru Integrare European ” (AIE)3. Documentul de constiuire 
con inea cinci obiective majore pe care i le propunea s  le realizeze coali ia de 

                                                            
1 Alte detalii vezi: Varzari P. Elita politic  i birocra ia în contextul realiz rii reformelor 
democratice…, p. 206-210.  
2 Varzari P. Puterea elitist  i modernizarea politic  a Republicii Moldova: repere conceptuale 
i de con inut. În: Revista de Filosofie, Sociologie i tiin e Politice, 2015, nr. 1 (167), p. 41-52. 

[on-line] http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/revista_nr_1_167.pdf (vizitat 
13.05.2015).  
3 Declara ie privind constituirea Coali iei de guvernare „Alian a pentru Integrare European ”. 
[on-line] http://www.e-democracy.md/parties/docs/joint/200908081/ (vizitat 08.08.2009).  



119

guvernare: 1) restabilirea statului de drept; 2) dep irea crizei social-economice i 
asigurarea cre terii economice; 3) descentralizarea puterii i asigurarea autonomiei 
locale; 4) reintegrarea teritorial  a Republicii Moldova i 5) integrarea european  a 
Republicii Moldova i promovarea unei politici externe echilibrate, consecvente i 
responsabile. Semnarea Declara iei de constituire a AIE marcheaz  prima etap  a 
negocierilor dintre PLDM, PL, PDM i AMN în vederea form rii unei majorit i de 
guvernare. În cea de-a doua etap , partidele urmau s  negocieze viitoarele candidaturi 
la func iile de ef al statului, pre edinte al Parlamentului i prim-ministru. Ulterior, AIE 
a invitat PCRM la un dialog privind alegerea unui nou ef al statului1. Îns  demersul 
constructiv al AIE a fost respins de PCRM. AIE considera c , prin atitudinea sa care 
sfideaz  rezultatele alegerilor (PLDM, PL, PDM i AMN cumula 53 de mandate, ceea 
ce le permitea s  aleag  conducerea Parlamentului i prim-ministrul rii, dar nu i 
eful statului, pentru care era nevoie de 61 de voturi în Parlament), PCRM nu dorea s  

realizeze transferul legal, democratic i civilizat al puterii c tre AIE. 
 

În istoria politic  recent  a rii, a mai existat o alian  a for elor democratice (ADR), 
structur  ce s-a destr mat spre sfâr itul anului 1999, fiind „asasinat ”, potrivit 
exper ilor, de pre edintele de atunci, Petru Lucinschi, de comuni ti i de Iurie Ro ca, 
precum i din cauza altor disensiuni din cadrul Alian ei2, despre care s-a vorbit mai sus. 
În cazul AIE, s-a repetat, aproximativ, acela i scenariu de destr mare, avându-se în 
vedere problemele care au ap rut în actul guvern rii, dar i implic ri din afara alian ei 
– din partea unor actori politici na ionali i din str in tate. Iat  principalele ase 
probleme (disensiuni, divergen e, discordan e) care au ap rut în cadrul coali iei de 
guvernare AIE: 1) Raportul despre fenomenul  „7 aprilie 2009”; 2) Participarea rii la 
Parada militar  de 9 mai la Moscova; 3) Raportul „Comisiei Cojocaru” privind 
aprecierea crimelor comunismului; 4) Decretul Pre edintelui interimar al rii  
M. Ghimpu despre ocuparea Basarabiei de c tre o tirile sovietice dup  28 iunie 1940; 
5) Decretul privind desfiin area judec toriilor economice i 6) Majorarea pensiilor de 
c tre Guvernul V. Filat. În plus, guvernarea AIE era constituit  pe baza unui a a-zis 
algoritm – o regul  de calcul matematic potrivit c reia, atunci când ea este aplicat  la 
formarea guvernului, num rul de func ii ce-i revin unui partid în executiv depinde de 
num rul de mandate pe care acesta le-a acumulat în alegeri. Este o practic  blamat  de 
mul i, alta mai bun  îns , deocamdat , nu a fost inventat .  
La 28 septembrie 2010, odat  cu Decretul Pre edintelui interimar al Republicii 
Moldova M. Ghimpu privind dizolvarea Parlamentului i fixarea datei pentru alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, dar i „lovitura de gra ie” a Prim-

                                                            
1 Invita ia la dialog adresat  de Alian a pentru Integrare European  lui Vladimir Voronin. [on-
line] http://www.e-democracy.md/parties/docs/joint/200908211/ (vizitat 21.08.2009).  
2 De la Alian a pentru Democra ie i Reforme la Alian a pentru Integrarea European . [on-line] 
http://www.politik.md/articles/politic/de-la-alianta-pentru-democratie-si-reforme-la-alianta-
pentru-integrarea-europeana/1445/ (vizitat 10.08.2009).  
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ministrului V. Filat, care a început „campania electoral  prin modificarea bugetului 
pentru 2010…”, a determinat faptul c  AIE devine nefunc ional , inoperant 1. 
 
2. Alian a pentru Integrare European -2, 30 decembrie 2010 – 13 februarie 

2013. În urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010, a fost constituit  AIE-2 (din 
trei componente – PLDM, PDM i PL), Acordul privind constituirea i func ionarea 
Alian ei pentru Integrare European  fiind semnat la 30 decembrie 2010. El prevedea 
în mod expres modalitatea form rii organelor de conducere a statului, organelor de 
conducere a Legislativului i Guvernului, precum i partajarea altor responsabilit i.  

 
În Acord au fost specificate i apte priorit i de guvernare: 1) integrarea european , 
2) reintegrarea rii; 3) polilic  extern  eficient  i echilibrat ; 4) suprema ia legii;  
5) cre tere economic  sustenabil ; 6) combaterea s r ciei i servicii publice de calitate 
i 7) descentralizarea puterii. Au fost indicate valorile alian ei: integrarea european  ca 

vector de baz  ce va ghida ac iunile de politic  intern  i extern  ale institu iilor 
statului; consolidarea societ ii în vederea ob inerii unit ii na ionale; respectul pentru 
partenerii de coali ie; încrederea reciproc  i colegialitate în toate ac iunile, ini iativele 
i declara iile acestora, cu respectarea principiului transparen ei, consensului i 

spiritului consultativ în luarea deciziilor; solidaritateaa ac iunilor în vederea asum rii 
colective a actului de guvernare. Au fost consemnate principiile de activitate ale AIE, 
inclusiv continuitatea ac iunilor i reformelor ini iate de Alian  în perioada 2009–
2010; responsabilitatea colectiv  i individual  pentru performan a Guvernului, 
Parlamentului i Pre edin iei; consensualitate, transparen  i spirit consultativ în 
luarea deciziilor; asigurarea unei comunic ri eficiente în procesul de realizare a actului 
de guvernare între componentele AIE, în raport cu societatea i partenerii externi; 
corelarea ac iunilor i mesajelor în politica extern  i intern ; asigurarea echilibrului în 
realizarea actului de guvernare2. Creându-se Consiliul AIE-2 cu atribu iile sale, 
componentele ei se angajau s  contribuie în mod egal, asumat i solidar la alegerea 
pre edintelui Republicii Moldova, dând curs ini iativelor rezonabile i consensual 
acceptate, menite s  contribuie la atingerea acestui obiectiv3.  
„Anexele secrete” la Acordul de constituire AIE-2 i „începutul sfâr itului”. 
Destr marea alian ei în cea de-a doua formil  (AIE-2) a început cu discu iile privind 
lipsa anexelor la documentul de constituire a coali iei, care se refereau la partajarea 
func iilor pe responsabilit i i domenii între cele trei componente ale AIE-24. Modul în 

                                                            
1 Bo an I. Trei „C” pentru refacerea AIE. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/ 
politics/comments/3-conditions-restoring-aei/ (vizitat 17.12.2010).  
2 Acord privind constituirea i func ionarea Alian ei pentru Integrare European . [on-line] 
http://www.e-democracy. md/files/parties/acord-constituire-aie-2010.pdf (vizitat 13.01.2011).  
3 Bo an I. Alegerea efului statului: hazard versus consecin . [on-line] http://www.e-
democracy.md/monitoring/ politics/comments/election-president-hazard-vs-consistency/ (vizitat 
13.01.2011).  
4 Bo an I. „Anexele secrete” i transparen a decizional . [on-line] http://www.e-democracy.md 
/monitoring/politics/comments/secret-annexes-decision-making-transparency/ (vizitat 
01.10.2011); Bo an I. Pas rea Phoenix i Harbuzul. [on-line] http://www.e-
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care componentele AIE au împ r it func iile la nivel de demnit i i func ii publice, dar 
i competi ia lor pentru influen a i controlul asupra sectoarelor economice, precum i 

asupra agen iilor de reglementare în domeniile respective, denot  foarte clar 
cartelizarea forma iunilor membre ale AIE. Ca i în cazul AIE-1, conflictele din 
interiorul AIE-2 nu au avut la baz  incompatibilitatea principiilor i valorilor. Este 
vorba despre interese, care reconfirm  un lucru banal – în Republica Moldova, la fel ca 
i în alte ri aflate în proces de tranzi ie, cel mai profitabil business este politica. În 

aceste circumstan e, PCRM î i juca perfect rolul de opozi ie, îndreptat inclusiv spre 
subminarea rela iilor din cadrul AIE1. 
 
Totu i guvernarea AIE-2 avea i unele merite i aici ar fi de men ionat, în 

special, dep irea precedentei crize economice i înregistrarea unei cre teri 
economice considerabile, progresele pe calea integr rii europene (avansarea în 
negocierile pe marginea Acordului de Asociere, Acordului de Comer  Liber, 
Aprofundat i Cuprinz tor (DCFTA), Acordului privind liberalizarea regimului de 
vize), deblocarea activit ii institu iilor democratice, asigurarea unei libert i a presei 
mult mai mari etc. Dar toate aceste realiz ri sunt de „macronivel” i nu sunt de natur  
s  dea un rezultat imediat, în sensul îmbun t irii calit ii vie ii oamenilor.  

 
Pe lâng  toate acestea, din cauza unor probleme de principiu i a punctelor de vedere 
diferite asupra proceselor ce ineau de actul guvern rii, reformarea AIE-2 era 
imposibil , iar politologii, anali tii i comentatorii politici i atunci, i ast zi sus in, pe 
bun  dreptate, c  tragedia Moldovei este c  avem o societate profund polarizat  i o 
clas  politic  dezbinat , c  reformele au devenit marea provocare a tuturor alian elor 
/ coali iilor de guvernare, care au determinat marile probleme ale guvern rii. 
Majoritatea cet enilor, conform unor sondaje na ionale, consider  c  vectorul evolu iei 
economice din ar  are o direc ie gre it , iar majoritatea tinerilor sunt gata s  
p r seasc  ara imediat. Interesul pentru integrarea rii în UE scade din cauza lipsei 
unei comunic ri eficiente. Cele dou  comisii parlamentare create pentru elucidarea 
Dosarului „7 aprilie 2009” n-au clarificat situa ia real  asupra evenimentelor 
desf urate (prima comisie, condus  de fostul deputat comunist V. urcan, a avut o 
singur  edin  i nu a adoptat nicio decizie, iar cea de-a doua comisie, sub conducerea 
fostului liberal-democrat V. Nagacevschi, i-a început activitatea în octombrie 2009, 
angajându-se ca, în 60 de zile, s  prezinte un raport, care a fost, îns , f cut public, 
jum tate de an mai târziu, pe 7 mai 2010 (potrivit documentului prezentat, în aprilie 
2009 nu a avut loc o lovitur  de stat, iar fostul Pre edinte al rii, V. Voronin, i-a 

                                                                                                                                                              
democracy.md/monitoring/politics/comments/phoenix-harbuzul/ (vizitat 17.10.2011); Bo an I. 
AIE în zeitnot. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/aie-zeitnot/ 
(vizitat 01.11.2011).  
1 Bo an I. Alian  debusolat . [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/ 
comments/embarrassed-alliance/ (vizitat 28.02.2011).  
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dep it atribu iile, atunci când a dat ordine directe poli i tilor1). Lipseau transparen a 
în actul guvern rii (tragedia din rezerva ia P durea Domneasc  din decembrie 2012) i 
consensul politic (plecarea lui Al. T nas  la Curtea Constitu ional , M. Godea i V. 
Nagacevschi i-au dat demisia din PLDM etc.). Mai pot fi amintite i alte cauze ale 
disensiunilor din cadrul Alian ei (desemnarea vicemini trilor, neîn elegeri i acuza ii 
reciproce asupra unor chestiuni de procedur  etc.)2. 
Ca i în cazul AIE-1, Prim-ministrul V. Filat, liderul PLDM, vine cu o alt  „lovitur  de 
gra ie” (una „de palat”), cea de-a doua, care în Declara ia sa din 13 februarie 2013 
anun a despre „… ie irea forma iunii sale din Acordul de constituire al AIE”3, dorindu-
i, probabil, realizarea cunoscutului principiu: „Pentru ca s  ne (re)unim, trebuie s  ne 

desp r im”. Denun area de c tre V. Filat a Acordului constitutiv al AIE-2 a însemnat de 
facto sfâr itul coali iei de guvern mânt, iar dup  5 martie 2013 (cu votul PCRM, PDM 
i o parte din deputa ii neafilia i, Guvernul Filat-2 este demis prin mo iune de cenzur  

pentru suspiciuni de corup ie) AIE-2 i-a încetat existen a (destr marea ei de jure). 
Astfel, criza politic  a devenit atotcuprinz toare i a generat riscuri sporite de alegeri 
parlamentare anticipate, mai ales dup  revocarea din func ie a Pre edintelui 
Parlamentului, M. Lupu, din 25 aprilie 2013.  
 
Dup  demisia Guvernului Vlad Filat-2, la 5 martie 2013, Guvernul Iurie 

Leanc  a guvernat Republica Moldova din 31 mai 2013 pân  în 10 decembrie 2014, 
îns , conform legii, a r mas în exerci iu (guvern tehnic) pân  la învestirea noului 
Guvern al rii (dup  validarea alegerilor noului Parlament ales la 30 noiembrie 2014), 
din 18 februarie 2015. 

Mitul despre „povestea de succes” a Republicii Moldova în cadrul PEs. 
Destr marea AIE-2 a risipit cu totul „istoria de succes” a Parteneriatului Estic. UE prin 
PEs a dorit s  fac  din Moldova o „poveste de succes”, oferind i suporturi financiare 
care, cu timpul, au disp rut „ca apa în nisip”4.  

                                                            
1 Comisiile, create de Parlament pentru a scoate la iveal  adev rul, îns  au fost compromise. 
[on-line] http://www.publika.md/comisiile--create-de-parlament-pentru-a-scoate-la-iveala-
adevarul--insa-au-fost-compromise1222891. html (vizitat 22.01.2013).  
2 Afl  cauza disensiunilor din AIE. [on-line] http://www.publika.md/afla-cauza-disensiunilor-
din-aie_249741.html (vizitat 09.03.2011).  
3 Declara ia Prim-ministrului Vlad Filat, pre edintele PLDM. [on-line] http://pldm.md/index. 
php?option=com_content&view=article&id=5904:declaraia-prim-ministrului-vlad-filat-
preedintele-pldm&catid=4:dep-stiri&Itemid= 61 (vizitat 15.02.2013).  
4 Bo an I. Mitul despre poveste… [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/ 
politics/comments/myth-about-story/ (vizitat 15.03.2011); Bo an I. Sfâr itul jalnic al „pove tii 
de succes”. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/comments/miserable-
end-success-story/ (vizitat 06.08.2011); Bo an I., Prohni chi E. Republica Moldova – „o poveste 
de succes” pentru Uniunea European ? În: Guvernare i Democra ie. Revist  de Analiz  i 
Sintez  / Asocia ia pentru Democra ie Participativ  „ADEPT”, 2011, nr. 1 (7), p. 5-11; Rotaru 
V. Republica Moldova – povestea de succes a Parteneriatului Estic. În: Sfera Politicii. Revist  
de tiin e Politice, Bucure ti, 2012, nr. 1 (167), p. 70-74. [on-line] http://www.sferapoliticii.ro/ 
sfera/pdf/Sfera_167-Rev1.pdf (vizitat 13.12.2012); Trei ani de guvernare democratic  la 
Chi in u: „Poveste de succes” pe banii str inilor. [on-line] http://www.adevarul.ro/moldova/ 
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Alegerea Pre edintelui Republica Moldova din 16 martie 2012 a fost 
precedat  de mai multe dialoguri i discu ii în cadrul AIE-2, liderii c reia au ajuns la o 
în elegere pentru semnarea unei anexe (document suplimentar) la Acordul de 
constituire a AIE-2. Ini ial, anexa elaborat  de liberal-democra i prevedea ca 
Guvernul s  nu fie demis în urm tori 3 ani. De asemenea, se propunea ca mandatul 
pre edintelui s  expire odat  cu cel al Legislativului. PLDM mai cerea ca partidele din 
Alian  s  nu negocieze separat i s  nu coalizeze cu PCRM, depolitizarea institu iilor, 
dar i prevederi referitoare la mandatul pre edintelui. Documentul con inea ase puncte 
i a fost semnat la ini iativa PLDM, pe 16 decembrie 2011 (în ziua alegerilor efului 

statului). Semnarea acestui supliment a fost condi ia PLDM pentru a-l vota pe Marian 
Lupu la func ia de pre edinte, pe 16 decembrie 2011. Primul tur al alegerilor 
preziden iale a e uat, pentru c  M. Lupu, candidatul AIE-2, a acumulat doar 58 de 
voturi din 61 necesare1. 

Pentru ie irea din impasul politic, în sensul solu ion rii crizei constitu ionale în 
care se afla Republica Moldova mai bine de 2 ani i jum tate, a fost luat  decizia de a 
vota un candidat apartinic la func ia de ef al statului. Aceast  idee a luat via  atunci 
când trei membri ai PCRM în frunte cu Igor Dodon au p r sit PCRM i au creat 
propriul partid – PSRM. A a cum AIE-2 totaliza doar 58 de mandate, iar pentru 
alegerea pre edintelui era nevoie de 61 voturi, noul partid, PSRM, cu cei trei deputa i 
puteau juca un rol decisiv în „soarta” rii. Pre edintele PSRM, I. Dodon, a acceptat s  
participe la alegerea efului statului cu condi ia c  candidatul trebuie s  nu reprezinte 
interesele niciunui partid din Parlament. Din multitudinea de candida i propu i, care 
uneori nu g seau nici m car sus inerea întregii Alian e, judec torul Nicolae Timofti 
(fost pre edinte al Consiliului Suprem al Magistraturii) a fost acea solu ie de 
compromis care a împ cat toate p r ile. Pe data de 16 martie 2012, N. Timofti a fost 

                                                                                                                                                              
economie/Poveste_de_succes-pe_banii_strainilor_0780521980.html (vizitat 25.09.2012); Jatras 
J.G. Destr marea AIE risipe te „istoria de succes” a Parteneriatului Estic. [on-line] 
http://www.noi.md/md/news_ id/19608 (vizitat 07.03.2013); Chiril  V. 9 mai 2013 – Povestea 
de Succes a fost petrecut  pe ultimul s u drum / OPINIE. [on-line] http://www.moldova.org/9-
mai-2013-povestea-de-succes-a-fost-petrecuta-pe-ultimul-sau-drum-opinie-236865-rom/ 
(vizitat 16 mai 2013); C lug reanu V. De la „povestea de succes a UE”, la stat capturat, f r  
bani, ajuns pe marginea pr pastiei. [on-line] http://www.dw.com/ro/de-la-povestea-de-succes-a-
ue-la-stat-capturat-f%C4%83r%C4%83-bani-ajuns-pe-marginea-pr%C4%83pastiei/a-18741438 
(vizitat 25.09.2015).  
1 Anexa Acordului AIE a fost publicat . Vezi ce prevederi con ine (DOC). [on-line] 
http://www.publika.md/anexa-acordului-aie-a-fost-publicata-vezi-ce-prevederi-contine-
doc_618811.html (vizitat 17.12.2011); Suplimentul la Acordul de constituire a AIE a fost f cut 
public. [on-line] http://www.moldpres.md/News.aspx?NewsCod=11164&NewsDate= 
17.12.2011 (vizitat 17.12.2011); Bo an I. Inciden a incapacit ii alegerii efului statului asupra 
procesului integr rii europene (Partea I) (Partea II). [on-line] http://www.e-democracy.md/ 
monitoring/politics/comments/presidential-elections-vs-constitutionality/; http://www.e-
democracy.md/monitoring/politics/comments/presidential-elections-vs-constitutionality-2/ 
(vizitat 03.02.2012).  
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ales în func ia de pre edinte cu toate cele 62 voturi disponibile (înc  un vot de la 
deputatul neafiliat Mihai Godea, fost membru al PLDM). PCRM a refuzat s  participe 
la vot. Potrivit art. 80 din Constitu ie, „Mandatul Pre edintelui Republicii Moldova 
dureaz  4 ani i se exercit  de la data depunerii jur mântului”. În func ia de pre edinte 
al rii, N. Timofti, s-a angajat s  respecte 10 angajamente înaintate de PSRM, pentru a 
fi sus inut la alegerile din 16 martie 2012. I. Dodon a f cut publice condi iile din 
„testul statalit ii” pe care, în opinia sa, eful statului trebuia s -l treac  pe durata 
mandatului. Altfel spus, cea de-a doua criz  constitu ional  – nealegerea efului 
statului (prima criz  – 1999–2000) – declan at  în aprilie 2009 este solu ionat  tocmai 
în martie 2012. 

3. Constituirea i func ionarea „Coali iei Pro-Europeane de Guvernare”, 30 
mai 2013 – 30 noiembrie 2014. Coali ia în cauz  a fost format  din trei componente: 
PLDM (lider V. Filat), PDM (lider M. Lupu) i Partidul Liberal Reformator din 
Moldova (lider Ion Hadârc ; noua forma iune, PLRM, reprezenta reformatorii liberali 
care s-au desprins de PL condus de M. Ghimpu, iar PL trece în opozi ie politic ; 
reformatorii au decis, la 1 august 2013, formarea noului partid în cadrul primei edin e 
cu reprezentare na ional  a Consiliului de Constituire1). C. Ashton i W. Martens, 
importan i emisari europeni care au sosit la Chi in u pentru a da înc  o ans  visului 
european al Moldovei, sunt considera i „na i de botez” ai CPEG-ului2. 

 
Priorit ile incluse în programul de guvernare al CPEG i deci al Guvernului  
I. Leanc  erau urm toarele: integrarea european  („r mâne nu doar un deziderat 
fundamental al politicii interne i externe a Republicii Moldova i al Guvernului, ci i 
for a major  de coeziune politic  i social ”); cre terea economic  durabil  i 
incluziv  („va fi ob inut  de Guvern prin accelerarea reformelor structurale necesare 
tranzi iei spre o economie modern  bazat  pe investi ii, inova ii i competitivitate”); 
reformarea sistemului judec toresc i a organelor de drept („element central al 
edific rii statului de drept i garant rii libert ilor fundamentale ale omului”); 
combaterea s r ciei („va r mâne un obiectiv primordial”); administra ie public  
eficient  („va sta la baza implement rii cu succes a prezentului Program de activitate al 
Guvernului”); dezvoltarea agriculturii i zonelor rurale („sectorul agro-industrial este 
de o importan  strategic  pentru economia na ional , având o contribu ie major  
asupra dezvolt rii altor sub-sectoare i servicii”) i ultimul obiectiv major din 
Programul de Guvernare era considerat reintegrarea rii (potrivit documentului, 
acesta „a fost, este i va r mâne o prioritate în activitatea Guvernului”)3. În opinia 

                                                            
1 Reformatorii au decis! Forma iunea se va numi Partidul Liberal Reformator din Moldova. [on-
line] http://www.politik.md/?view=articlefull&viewarticle=19797 (vizitat 02.08.2013). 
2 Sp taru D. (Comentariu) Moldova european  – a doua i ultima ans . [on-line] 
http://tribuna.md/2013/07/13/comentariu-moldova-europeana-%e2%80%93-a-doua-si-ultima-
sansa/ (vizitat 13.07.2013).  
3 Sp taru D. (Comentariu) Nota Guvernului Leanc  dup  un an de activitate. [on-line] 
http://tribuna.md/2014/05/31/comentariu-nota-guvernului-leanca-dupa-un-an-de-activitate/ 
(vizitat 31.05.2014).  
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anali tilor i comentatorilor politici, Coali ia Pro-European  a ob inut pe parcursul 
unui an i jum tate de aflare la guvernare multe realiz ri (spre exemplu, PIB-ul rii a 
crescut cu 5%), dar a comis i unele gre eli, care i-au tirbit imaginea1. 
 
Ca i în cazul altor coali ii de guvernare, CPEG s-a confruntat nu atât cu 

probleme externe (imaginea rii pe plan extern era favorabil  – Guvernul se preg tea 
intens pentru parafarea AARMUE, prima rund  de negocieri a avut loc la 12 ianuarie 
2012, iar ultima – la 14 martie 2013, parafare preconizat  pentru Summit-ul 
Parteneriatului Estic de la Vilnius din 28–29 noiembrie 2013), ci cu cele intene (în 
coali ie au ap rut probleme de comunicare, iar m rul discordiei era reaprobarea 
concesionarii aeroportului Chi in u de c tre Guvern; au devenit publice probleme noi 
ap rute – atacuri raider, acte de corup ie, delapid ri de fonduri, crime t inuite, 
contraband  de tot soiul i multe alte, inclusiv „megafurtul secolului” i sp l rile de 
bani). În plus, Comisia European  sugera autorit ilor rii pentru anul 2013 s  
continue cât mai insistent reformele în domeniile combaterii corup iei, justi iei i a 
sistemului de aplicare a legisla iei. 
 

3. Prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea European  
Integrarea european  este considerat  nu doar un deziderat fundamental al 

politicii interne i externe a Republicii Moldova, ci i o for  major  de coeziune 
politic  i social . Începând din septembrie 2009, au fost ob inute rezultate importante 
în realizarea acestui obiectiv, Republica Moldova fiind calificat  drept unul dintre 
liderii indiscutabili în întreaga regiune. Odat  cu semnarea i intrarea în vigoare a 
Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize i integrarea treptat  a rii în 
pia a intern  a UE, are loc integrarea de facto a Republicii Moldova în spa iul politic i 
economic european.  

Etapele evolu iei rela iilor Republicii Moldova – UE2: 1) Rela iile Republicii 
Moldova cu UE au fost formal consacrate prin semnarea, la 28 noiembrie 1994, a APC, 
care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioad  ini ial  de 10 ani cu 
posibilitatea prelungirii tacite. 2) Urm torul pas în apropierea rii noastre de UE a fost 
reprezentat de Planul de Ac iuni UE – Republica Moldova (PAUERM), elaborat în 
cadrul Politicii Europene de Vecin tate i adoptat la Consiliul de Cooperare din 
februarie 2005. PAUERM stabilea obiectivele strategice de cooperare ini ial pentru o 
perioad  de 3 ani care mai apoi a fost extins  repetat. Acest Plan a fost înlocuit în 

                                                            
1 Anali tii despre plusurile i minusurile coali iei de la guvernare. [on-line] http://www.ipn.md/ 
ro/special/62213 (vizitat 31.05.2014); E ecuri i progrese! Rezultatele Coali iei Pro-Europene 
discutate la Fabrika. [on-line] http://www.publika.md/esecuri-si-progrese-rezultatele-coalitiei-
pro-europene-discutate-la-fabrika_1951091.html (vizitat 30.05.2014).  
2 Evolu ii în rela iile RM – UE. [on-line] http://www.mfa.gov.md/din-istoria-rm-ue/ (vizitat 
13.12.2014); Din istoria rela iilor RM-UE. [on-line] http://library.usmf.md/ciesite/index.php/ 
republica-moldova-si-oms (vizitat 13.12.2011).  
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2014 de Agenda de Asociere, agreat  în baza AARMUE. În contextul PAUERM, 
dialogul politic între p r i era asigurat prin intermediul reuniunilor în formatul 
Dialogului Politic UE-Moldova (COEST, COPS, Directori Politici), în cadrul c rora se 
discuta parcursul reformelor în Republica Moldova, rela iile Moldova – UE i alte 
subiecte de interes comun în domeniul politicii externe i de securitate. 3) În fine, la  
27 iunie 2014, la Bruxelles, Belgia, are loc semnarea Acordului de Asociere.  

 
Dac  în perioada guvern rii comuniste, 2001–2009, PCRM devenise mai mult sau 
mai pu in un sus in tor al procesului de aderare a Republicii Moldova la UE (s-a creat 
CNIE, s-a semnat PAUERM etc., analizate mai sus), în timp ce dup  semnarea 
AARMUE, PCRM a pus la îndoial  chiar necesitatea acestuia1. Astfel, dup  dou  
s pt mâni de la semnarea AARMUE, la 14 iulie 2014, frac iunea parlamentar  a PCRM 
a depus o sesizare la  Curtea Constitu ional  a rii, autorii sesiz rii pretinzând, în 
special, c  prevederile Acordului de Asociere cu UE afecteaz  suveranitatea, 
independen a, neutralitatea, interesele economice i financiare ale Republicii Moldova, 
fiind contrare art. 1, 7, 8, 9, alin. (3), 11 i art. 126  din Constitu ie. La 9 octombrie 
2014 Curtea Constitu ional  a pronun at Hot rârea privind controlul 
constitu ionalit ii Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, i 
Uniunea European  i Comunitatea European  a Energiei Atomice i statele membre 
ale acestora, pe de alt  parte i a Legii nr. 112 din 2 iulie 2014 de ratificare a acestuia 
(Sesizarea nr. 44a/2014). Înalta Curte a constatat c  „orientarea spre spa iul valoric 
democratic european este un element definitoriu al identit ii constitu ionale a 
Republicii Moldova”. Astfel, „procesul de integrare european  a Republicii Moldova 
nu numai corespunde identit ii constitu ionale a Republicii Moldova, ci orice alt  
orientare contrar  este a priori neconstitu ional ”2. 
 
Negocierile unui nou acord dintre Republica Moldova i UE3. Dialogul cu 

UE privind viitorul cadrul juridic, care urma s  substituie APC semnat în 1994, au fost 
ini iate în anul 2008. În concluziile sale din 13 octombrie 2008, Consiliul pentru 
Afaceri Externe al UE men iona c  UE este preg tit  „s  negocieze în curând un nou 
acord ambi ios cu Moldova. Acest acord va dep i actualul Acord de Parteneriat i 
Cooperare i va cuprinde obiectivul unei zone de liber schimb aprofundate i 
comprehensive, care va fi stabilit  din momentul în care Republica Moldova va fi 

                                                            
1 Vezi mai detaliat: Voronin despre Acordul de Asociere cu UE. [on-line] 
https://noi.md/md/news_id/241059 (vizitat 24.08.2017); Voronin: Acordul de Asociere va 
distruge Moldova. [on-line] https://stiri.md/article/httpdeschidemd/voronin58-acordul-de-
asociere-va-distruge-moldova (vizitat 13.06.2014). 
2 Asocierea Republicii Moldova cu Uniunea European  este constitu ional . [on-line] 
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=583&t=/Media/Noutati/Asocierea-
Republicii-Moldova-cu-Uniunea-Europeana-este-constitutionala# (vizitat 09.10.2014).  
3 Negocierile privind Acordul de Asociere RM – UE. [on-line] http://infoeuropa.md/negocieri-
privind-acordul-de-asociere-republica-moldova-uniunea-europeana/ (vizitat 13.12.2014).  
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preg tit  s  suporte efectele liberaliz rii complete a schimburilor comerciale cu UE. 
Scopul acestui acord este apropierea gradual  a Republicii Moldova de UE”.  

 
Republica Moldova i UE au ini iat procedurile interne corespunz toare pentru 
negocierea viitorului Acord. La rândul s u, Consiliul pentru Afaceri Externe al UE a 
adoptat la 15 iunie 2009 directivele UE de negociere a noului acord cuprinz tor dintre 
Republica Moldova i UE, care s  dep easc  prevederile APC. În acela i timp, 
Consiliul i-a exprimat dorin a de a lansa negocierile îndat  ce circumstan ele vor 
permite acest fapt. Mandatul Republicii Moldova pentru negocierea cu UE a 
viitorului Acord de Asociere a fost aprobat prin Hot rârea Guvernului Republii 
Moldova nr. 680 din 13 noiembrie 2009. În baza respect rii tuturor procedurilor 
prev zute de legisla ia în vigoare, inclusiv consultarea Comisiei pentru politic  extern  
a Parlamentului Republicii Moldova, prin Decretul Pre edintelui interimar al rii nr. 
67 din 17.11.2009 au fost ini iate negocierile asupra proiectului Acordului dintre 
Moldova i Comunit ile Europene. 
 
Negocierile privind AARMUE au fost lansate la 12 ianuarie 2010, fiind 

încheiate provizoriu dup  15 runde plenare de negocieri în iunie 2013, iar cele privind 
Zona de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinz tor între Moldova i UE, ca parte a 
AARMUE, au fost ini iate în ianuarie 2012 i finalizate provizoriu dup  7 runde de 
negocieri, în iulie 2013. 

Parafarea AARMUE în cadrul Summit-ului de la Vilnius a Parteneriatului 
Estic, desf urat în perioada 28–29 noiembrie 2013, a marcat formal faptul încheierii 
negocierilor asupra textului Acordului. Parafarea a fost urmat  de procedura tehnic  de 
verificare a conformit ii juridice i traducerea Acordului în toate limbile p r ilor, i 
mai apoi de aprobarea pentru semnare de c tre Consiliul UE, care a avut loc pe data 
de 27 iunie 2014, la Bruxelles. 

Prevederile referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat i 
Cuprinz tor între Republica Moldova i UE constituie o parte important  a AARMUE 
i presupun nu doar deschiderea reciproc  a pie elor pentru comer ul cu bunuri i 

servicii, dar i preluarea treptat  a standardelor i normelor europene care 
reglementeaz  calitatea produselor i serviciilor respective1. 

 
Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, i Uniunea European  i 
Comunitatea European  a Energiei Atomice i statele membre ale acestora, pe de alt  
parte 2, fiind semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, a fost ratificat de 

                                                            
1 Negocierea unui nou acord. [on-line] http://www.mfa.gov.md/nou-acord/- (vizitat 
13.12.2014).  
2 Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, i Uniunea European  i 
Comunitatea European  a Energiei Atomice i statele membre ale acestora, pe de alt  parte. 
[on-line] http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf (vizitat 
13.12.2014).  
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Parlamentul Republicii Moldova pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe  
13 noiembrie 2014.  
El con ine prevederi cu caracter obligatoriu, norme regulatorii i aranjamente de 
cooperare mai extinse, în toate sectoarele de interes. O aten ie sporit  se confer  
implement rii i aplic rii prevederilor Acordului, inclusiv prin stipularea termenelor 
clare i stabilirea unui cadru institu ional i administrativ adecvat, creând astfel 
premisele necesare pentru o implementare eficient 1.  
Documentul con ine 7 capitole, câteva anexe, dar i protocoale. În Preambul se 
reprezint  o declara ie introductiv  a Acordului, ce stabile te scopul i filosofia 
acestuia. Prin  Acordul de Asociere cu UE, Republica Moldova i-a asumat un num r 
mare de angajamente – 1 784. Acest document con ine 395 de directive i regulamente, 
care, odat  puse în aplicare în legisla ia na ional , va face Moldova o ar  cu un acquis 
comunitar integrat în UE. Totusi, acordurile negociate cu rile PEs nu ofer  ca atare 
perspectiva de aderare. În timp ce documentele de asociere devin mai cuprinz toare i 
mai mari, perspectiva european  pentru membrii de Est se bazeaz  numai pe art. 49 din 
Tratatul privind Uniunea European , care se refer  la aderare. 
Principalul punct de divergen  l-a constituit textul Preambulului Acordului de 
Asociere. Republica Moldova dorea ca în preambul s  fie stipulat c  finalitatea 
procesului de apropiere a ei de UE s  fie integrarea european , îns  UE a respins o 
asemenea men iune.  
 
În conformitate cu notificarea Secretariatului General al Consiliului Uniunii 

Europene, în calitate de depozitar al AARMUE, se comunic  faptul c  Acordul în 
cauz  intr  în vigoare la 1 iulie 2016. Conform prevederilor art. 456 din Acordul de 
Asociere, începând cu 1 iulie 2016, acesta abrog  i înlocuie te în totalitate Acordul 
de Parteneriat i Cooperare dintre Comunit ile Europene i statele lor membre, pe 
de o parte, i Republica Moldova, pe de alt  parte, semnat la Bruxelles la  
28 noiembrie 1994, intrat în vigoare la 1 iulie 1998. La fel, începând cu 1 iulie 2016, 
AARMUE înlocuie te Acordul dintre UE i Republica Moldova cu privire la protec ia 
indica iilor geografice ale produselor agricole i alimentare, semnat la 26 iunie 2012 
la Bruxelles, intrat în vigoare la 1 aprilie 2013. 

Cu referire la aplicarea teritorial  a AARMUE, se informeaz  c  urmare a 
Deciziei nr. 1/2015 din 18 decembrie 2015 a Consiliului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea European , Titlul V (Comer  i aspecte legate de comer ) din 
AARMUE, se aplic  întregului teritoriu al Republicii Moldova. Conform aceleia i 
Decizii, Titlul VII (Dispozi ii institu ionale, generale i finale) se aplic  întregului 
teritoriu al Moldovei în m sura în care este aplicat în leg tur  cu titlul V (Comer  i 
aspecte legate de comer ) din Acord.  

Ratificarea, intrarea în vigoare i aplicarea provizorie a AARMUE. Pentru 
intrarea în vigoare a Acordului era necesar ca acesta s  fie ratificat de c tre toate 

                                                            
1 Con inutul Acordului de Asociere dintre RM i UE. [on-line] http://dcfta.md/continutul-
acordului-de-asociere-dintre-rm-si-ue (vizitat 13.09.2015).  
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p r ile semnatare (Republica Moldova, Parlamentul European i cele 28 de state 
membre ale UE), conform procedurilor interne ale fiec rei entit i în parte, astfel 
AARMUE intrând în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data depunerii 
ultimului instrument de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Uniunii 
Europene. Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acest Acord prin Legea nr. 112 
din 2 iulie 2014, promulgat  prin Decretul Pre edintelui nr. 1237 din 8 iulie 2014, 
astfel încheindu-se procedura intern  de ratificare a AARMUE. Parlamentul European a 
ratificat Acordul de Asociere pe 13 noiembrie 2014. Având în vedere c  ratificarea este 
un proces îndelungat, s-a hot rât aplicarea cu titlu provizoriu, din 1 septembrie 2014, a 
unor p r i din Acord, conform Deciziei Consiliului UE 2014/492/EU1. 

Implicarea societ ii civile în rela iile UE – Republica Moldova a fost extrem 
de important  pe parcursul întregii perioade de negocieri, iar Acordul prevede explicit 
necesitatea de a spori participarea societ ii civile în procesul decizional public, prin 
stabilirea unui dialog deschis, transparent i permanent între institu iile publice i 
asocia iile reprezentative i societatea civil . 

Acordul de Asociere urm re te s  contribuie la dezvoltarea politic  i social-
economic  a Republicii Moldova, prin cooperarea cât mai ampl  într-un ir vast de 
domenii de interes comun, inclusiv în domeniile de bun  guvernare, justi ie, libertate i 
securitate, integrare comercial  i cooperare economic  sporit , politica de încadrare în 
câmpul muncii i social , management financiar, administrare public  i reforma 
serviciului public, participarea societ ii civile, dezvoltarea institu ional , reducerea 
s r ciei i dezvoltarea durabil . Acordul are scopul de a accelera aprofundarea rela iilor 
politice i economice, precum i integrarea gradual  a Republicii Moldova pe pia a 
comunitar . 

Acordul stipuleaz  clar c  dialogul politic între p r i în toate domeniile de 
interes reciproc, inclusiv în chestiunile externe i de securitate, precum i cele legate 
de reforma intern  va fi în continuare dezvoltat i consolidat. Aceasta va spori 
eficacitatea cooper rii politice i va promova convergen a pe probleme externe i de 
securitate. 

În  cooperarea lor în domeniul libert ii, securit ii i justi iei, în conformitate 
cu  Cap. III al Acordului, UE i Moldova vor acorda o importan  deosebit  promov rii 
suprema iei legii, inclusiv independen ei sistemului judiciar, accesului la justi ie i 
dreptului la un proces echitabil. Acelasi capitol se refer  i la protec ia datelor cu 
caracter personal, cooperarea cu privire la migra ie, azil i gestionarea frontierelor, 
circula ia persoanelor, prevenirea crimei organizate i combaterea drogurilor, sp larea 
banilor etc. 

Cooperarea în sectorul economic i alte sectoare (Cap. IV) ale Acordului, pe 
lânga reforma administra iei publice, vizeaz  o serie de subiecte cum ar fi: dialogul în 

                                                            
1 Ratificare, intrarea în vigoare i aplicarea provizorie. [on-line] http://www.mfa.gov.md/ 
ratificare-provizorie/- (vizitat 13.12.2014).  
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domeniul economic, dreptul societ ilor comerciale, contabilitate i audit, for a de 
munc  i politica social , protec ia consumatorilor, statistica, finan ele publice, 
impozitarea, politica cu privire la industrie i întreprinderi, agricultura i dezvoltare 
rural , cooperarea în domeniul energetic, transportul, mediu, societatea informa ional , 
turism, cultura, educa ie, s n tate public  etc. Un rol aparte îi este atribuit societ ii 
civile i mass-media. 

Cum func ioneaz  asocierea Moldova – UE? În esen , AARMUE însumeaz  
o serie de angajamente pe care Republica Moldova i UE i statele membre i le-au 
asumat cu scopul de a aprofunda i consolida leg turile existente. Astfel, pentru a 
asigura îndeplinirea acestor angajamente, prin Acord p r ile au consemnat s  
stabileasc  un mecanism institu ional de monitorizare a implement rii lui, dar i luare a 
deciziilor asupra aspectelor ce cad sub inciden a prevederilor Acordului1.  

Asisten a UE pentru implementarea AARMUE: A) Programul de 
Consolidare a Capacit ilor Institu ionale (CIB); B) Proiectele Twinning; C) Programe 
i agen ii ale UE (ORIZONT 2020; Europa creativ ; Erasmus+ etc.);  D) Parteneriatul 

Estic (ofer  patru platforme: Democra ie, bun  guvernare i stabilitate; Integrare 
economic  i armonizarea cu politicile UE; Securitatea energetic ; Contacte 
interumane); E) Politica European  de Ap rare i Securitate Comun ; F) Liberalizarea 
regimului de vize; G) Parteneriatul de Mobilitate; H) Cooperare sectorial  (Justi ie i 
Afaceri Interne; Energie; Transport)2. 

Implementarea Acordului de Asociere. Instrumentul principal de 
implementare a AARMUE îl constituie Agenda de Asociere, negociat  cu Comisia 
European . Agenda de Asociere înlocuie te PAUERM în cadrul PEV a UE. Ea 

                                                            
1 Cum va func iona asocierea RM – UE? [on-line] http://www.mfa.gov.md/functionarea-
asocierea/- (vizitat 13.12.2014); Acordul de Asociere UE-Moldova „Ghidul Acordului de 
Asociere”. [on-line] http://www.mec.gov.md/sites/default/files/eu_moldova_aa_quick_guide_ 
ro_updated_march_2014.pdf (vizitat 13.10.2015) ; Bo an I. Prevederile Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea European . Ghid. Chi in u: Ed. Arc, 2014. 96 p. [on-line] 
http://www.e-democracy.md/files/ghid-acord-asociere-igor-botan.pdf (vizitat 13.09.2015); 
Cenu a D. Acordul de Asociere dintre R. Moldova i UE, explicat într-un manual. [on-line] 
http://www.hotnews.md/articles/view.hot?id=38322 (vizitat 29.11.2016).  
2 Puncte de reper. [on-line] http://infoeuropa.md/uniunea-europeana-si-moldova/ (vizitat 
13.12.2014); Cadrul institu ional al RM. [on-line] http://infoeuropa.md/cadru-institu-ional-al-
rm/ (vizitat 13.12.2014); Negocierile privind Acordul de Asociere RM – UE. [on-line] 
http://infoeuropa.md/negocieri-privind-acordul-de-asociere-republica-moldova-uniunea-
europeana/ (vizitat 13.12.2014); Zona de Liber Schimb Aprofundat i Cuprinz tor. [on-line] 
http://infoeuropa.md/zona-de-liber-schimb-aprofundat-si-cuprinzator/ (vizitat 13.12.2014); 
Liberalizarea Regimului de Vize. [on-line] http://infoeuropa.md/liberalizarea-regimului-de-
vize/ (vizitat 13.12.2014); UE în Moldova. [on-line] http://infoeuropa.md/ue-in-moldova/ 
(vizitat 13.12.2014); Moldova în UE / Reprezentarea în institu ii europene. [on-line] 
http://infoeuropa.md/reprezentarea-in-institutii-europene/ (vizitat 13.12.2014).  
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identific  domeniile prioritare de implementare a prevederilor Acordului de Asociere în 
primii 3 ani de la intrarea în vigoare a acestuia1.  

Planul Na ional de implementare a AARMUE include priorit ile-cheie de 
cooperare în vederea asigur rii asocierii politice i integr rii economice cu UE i 
reprezint  instrumentul de baz  pentru monitorizarea la nivel intern a procesului de 
integrare european  în perioada 2014–2016. În acest context, Planul Na ional include 
ac iunile necesare de a fi realizate de c tre institu iile responsabile conform fiec rui 
articol/prevedere, precum i Anexe ale AARMUE, inclusiv a p r ii privind Zona de 
Comer  Liber Aprofundat i Cuprinz tor în termenii indica i i cu specificarea 
resurselor financiare necesare în acest sens. Planul a fost elaborat în baza propunerilor 
autorit ilor publice vizate i a consult rilor publice organizate de c tre MAEIE (în 
parteneriat cu Funda ia Est-European ) în perioada 16-19 iunie 2014 pentru fiecare 
titlu/domeniu separat. Planul Na ional de Ac iuni a fost aprobat în cadrul reuniunii 
Guvernului din 25 iunie 2014 (în 2015, Planul Na ional a fost revizuit2), iar în cadrul 
edin ei Guvernului din 28 decembrie 2016 a fost aprobat Planul Na ional de Ac iuni 

privind implementarea AARMUE pentru anii 2017-20193, fiind ulterior revizuit în 
prima jum tate al anului 2018 ca urmare a reformei Guvernului. 

Rapoarte de Progres privind implementarea AARMUE4. În conformitate cu 
Hot rârea de Guvern nr. 808 din 7 octombrie 2014, modificat  prin Hot rârea nr. 713 
din 12 octombrie 2015, informa ia detaliat  privind realizarea fiec rei m suri poate fi 
accesat  pe platforma on-line de raportare PlanPro5. În plus, gradul de realizare a 
Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica 
Moldova – Uniunea European  poate fi urm rit pe platforma de monitorizare a 
implement rii DCFTA6. 

                                                            
1 Agenda de asociere. [on-line] http://www.mfa.gov.md/agenda-de-asociere/- (vizitat 
13.12.2014).  
2 Hot râre nr. 713 din 12.10.2015 cu privire la modificarea i completarea Hot rârii Guvernului 
nr. 808 din 7 octombrie 2014. [on-line] http://lex.justice.md/md/361471/ (vizitat 13.12.2015). 
3 Implementarea Acordului de Asociere. [on-line] http://www.mfa.gov.md/implementarea-aa/- 
(vizitat 13.12.2018); Guvernul a aprobat Planul Na ional de Ac iuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere RM-UE, în 2017–2019. [on-line] http://tribuna.md/2016/12/28/guvernul-
a-aprobat-planul-national-de-actiuni-pentru-implementarea-acordului-de-asociere-rm-ue-in-
2017-2019/ (vizitat 28.12.2016); Planul na ional de ac iuni pentru implementarea Acordului de 
Asociere Republica Moldova – Uniunea European  în perioada 2017–2019. [on-line] 
https://dcfta.md/planul-national-de-actiuni-pentru-implementarea-acordului-de-asociere-
republica-moldova-uniunea-europeana-in-perioada-2017-2019 (vizitat 13.03.2017).  
4 Rapoarte AA. [on-line] http://www.mfa.gov.md/rapoarte-aa/- (vizitat 13.12.2014).  
5 Vezi pagina web a MAEIE: https://monitorizare.gov. md/reports/Raport%20PNAAA.html 
(vizitat 13.04.2017). 
6 Publicul larg va putea accesa on-line informa ii actualizate despre progresele în implementarea 
Acordului de Asociere cu UE. [on-line] http://www.realitatea.md/publicul-larg-va-putea-
accesa-on-line-informa-ii-actualizate-despre-progresele-in-implementarea-acordului-se-
asociere-cu-ue_58586.html (vizitat 01.02.2017).  
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Portalul electornic AGORA, lansând la  23 iulie 2015 modulul Acordul de 
Asociere: guvernarea la raport, trece în revist  principalele ac iuni pe care Republica 
Moldova i le-a luat ca angajament în cadrul Acordului de Asociere cu UE1. 

Prin urmare, odat  cu semnarea Acordului de Asociere i ratificarea lui de c tre 
Parlamentul Republicii Moldova i de c tre Paramentul European, dialogul politic 
capat  valen e profunde pe toate dimensiunile de cooperare dintre p r i (politic , 
economic , comercial , umanitar  etc.). Pe de alt  parte, cele trei ri semnatare ale 
Acordului de Asociere cu UE (Republica Moldova, Ucraina i Georgia din cadrul PEs) 
au decis s  constituie o platform  comun  de comunicare cu UE2, iar apropierea de 
spa iul comunitar se asociaz  cu modernizarea rilor semnatare i aprofundarea 
reformelor democratice. 
 

TEMA X. ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 30 NOIEMBRIE 2014,  
DIN 24 FEBRUARIE 2019 I PREZIDEN IALELE-2016:  
REACTUALIZAREA CLIVAJELOR SOCIOPOLITICE 

 
1. Rezultatele scrutinului parlamentar din 30 noiembrie 2014,  

din 24 februarie 2019 i ale preziden ialelor din octombrie-noiembrie 2016 
Contextul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 20143. Scrutinul 

parlamentar din 30 noiembrie 2014 a fost cea de-a opta competi ie electoral  de acest 
fel dup  proclamarea independen ei Republicii Moldova, fiind ales Parlamentul de 
legislatura a XX-a. La 28 mai 2014, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 
Hot rârea nr. 81 privind stabilirea datei pentru alegerile parlamentare ordinare, data 
acestora fiind fixat  pentru 30 noiembrie 2014. Potrivit normei constitu ionale, 
alegerile ordinare pot fi desf urate în termen de trei luni din ziua expir rii mandatului 
Parlamentului, care începe în ziua alegerilor i expir  în aceia i zi, peste patru ani. 
Anun area alegerilor poate avea loc cel târziu cu dou  luni de zile pân  în ziua 
preconizat  pentru desf urarea acestora. Alegerile parlamentare s-au desf urat în 
baza sistemului electoral propor ional absolut, dup  formula: o ar  – o singur  
circumscrip ie electoral . 

 
La scrutinul parlamentar din 30 noiembrie 2014 s-au înregistrat ini ial 26 concuren i 
electorali, inclusiv 21 partide politice, 1 bloc electoral i 4 candida i independen i. 

                                                            
1 Ciorici D. AGORA lanseaz  modulul Acordul de Asociere: Guvernarea la Raport. [on-line] 
http://agora.md/stiri/11125/agora-lanseaza-modulul-acordul-de-asociere-guvernarea-la-raport 
(vizitat 23.07.2015).  
2 Moldova, Ucraina i Georgia constituie o platform  comun  de comunicare cu UE. [on-line] 
http://www.ipn.md/ ro/politica/84021 (vizitat 24.05.2017).  
3 Rezultatele tuturor scrutinelor parlamentare pot fi consultate pe urm toarele dou  link-uri: 
Alegeri parlamentare în Republica Moldova (1994–2019). [on-line] https://cec.md/ro/alegeri-si-
referendumuri-2830.html ; http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/#info (vizitat 
01.03.2019). 
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Mai târziu îns , un partid politic s-a retras din competi ia electoral , iar unui alt partid 
politic i-a fost anulat  înregistrarea în alegeri pentru abateri de la normele legale, 
fiind vorba despre Partidul Politic „Patria” (PPP), redenumit, ulterior, Partidul Nostru 
(PN). Curtea de Apel Chi in u a acceptat cererea CEC de a anula înregistrarea PPP în 
calitate de concurent electoral i a respins contensta ia forma iunii. Cererea CEC avea 
la baz  sesizarea Inspectoratului General al Poli iei, care informa despre faptul c  PPP 
a utilizat în campania electoral  fonduri electorale din str in tate în valoare de 8 
milioane de lei. Curtea de Apel a decis i confiscarea celor 8 milioane. Totodat ,  
R. Usatâi, capul de list  al PPP, a catalogat aceast  decizie drept un „circ” i „o 
comand  politic ” i a anun at c  va contesta decizia Cur ii de Apel la Curtea Suprem  
de Justi ie. Totodat , el a declarat c  se a teapt  ca Curtea s  resping  contesta ia 
partidului din care face parte1. 
 
La scrutin au participat 57,28% din aleg torii inclu i în listele electorale. 

Potrivit rezultatelor oficiale ale alegerilor din 30 noiembrie 2014, pragul electoral a 
fost trecut de 5 partide, care au ob inut i un num r corespunz tor de mandate de 
deputat: PSRM a acumulat 20,51% dintre voturi (25 mandate); PLDM – 20,16%  
(23 mandate); PCRM – 17,48% (21 mandate) PDM –15,80% (19 mandate) i PL – 
9,67% (13 mandate de deputat). Rata de participare la vot a fost de 57,28%. Ulterior, 
PDM avea o frac iune compus  oficial din 42 de deputa i (+23, fa  de rezultatele 
alegerilor din 30 noiembrie 2014), PSRM a r mas cu 24 de mandate (-1), PL – 10 
deputa i (-3), PCRM – 7 (-14) i PLDM – 5 (-18). În plus, în Parlament a ap rut 
Grupul parlamentar Popular European, compus din 9 deputa i, ale i pe lista PLDM, 
precum i câ iva deputa i neafilia i. 

În legislatura precedent  Parlamentul a adoptat un ir de modific ri esen iale 
la Codul Electoral, care au fost aplicate în campania electoral  din 2014. Aceste alegeri 
au fost marcate de mai multe evenimente memorabile, inclusiv implicarea ma inii 
fostului premier i lider al PLDM, V. Filat, într-un accident minor în ajunul zilei 
alegerilor, eliminarea din cursa electoral  a PPP, lider al c ruia era la acea vreme 
politicianul R. Usatâi, admiterea în cursa electoral  a unui partid (Partidul Comunist 
Reformator din Moldova, lider R. Popa) care avea logo-ul i numele similar cu cel al 
unui alt concurent (PCRM, lider V. Voronin), precum i, dup  cum s-a aflat mai târziu, 
câteva decizii importante ale Guvernului condus atunci de I. Leanc  care au dus la a a-
numitul „furt al miliardului” sau „jaf al secolului”, deciziile fiind luate în ultima 
s pt mân  dinainte de scrutin. Aceste dou  cazuri controversate înregistrate în 
campania electoral  (legate de PPP, forma iunea fiind cotat , conform sondajelor, cu 
anse reale de a accede în Parlament, i de Partidul Comunist Reformator, dar cu foarte 

                                                            
1 Informa ii generale despre alegerile parlamentare 2014 în Moldova. [on-line] http://www.e-
democracy.md/elections/parliamentary/2014/info/ (vizitat 13.01.2015); Solomon C., Rusnac 
Gh. Alegerile parlamentare din 2014 în Republica Moldova. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiz  politic ), 2015, nr. 4 (LXXI), p. 77-92. [on-line] http://uspee.md/wp-content/ 
uploads/2016/08/M71.pdf (vizitat 13.12.2015). 
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pu ine anse de a trece pragul electoral) au ridicat semne de întrebare despre aplicarea 
selectiv  a justi iei1. 

 
Declara ia comun  a misiunii interna ionale de monitorizare a alegerilor, semnat  de 
reprezentan ii OSCE/BIDDO, Adun rii Parlamentare a OSCE (AP OSCE), Adun rii 
Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) i Parlamentului European (PE), a 
constatat: campania pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 a fost 
influen at  de aspira iile geopolitice. În acest sens, se manifesta o îngrijorare fa  de 
„anularea întârziat  a înregistr rii unui concurent electoral, fapt ce a ridicat întreb ri 
referitoare la timp i circumstan e”. Într-adev r, în cele apte campanii electorale 
precedente, desf urate dup  declararea independen ei Republicii Moldova i care nu 
aveau vreo extra-semnifica ie, cum este cazul alegerilor din 2014, nu s-a recurs 
vreodat  la eliminarea vreunui concurent electoral, mai cu seam  a unui concurent 
creditat de sondajele de opinie cu anse reale de trecere a pragului electoral. 
De-a lungul întregului an 2014, for ele politice de opozi ie cu viziuni pro-eurasiatice 
au pledat în favoarea desf ur rii unui referendum privind proiectul integra ionist al 
Republicii Moldova – european sau eurasiatic. În acest sens, for ele politice pro-
eurasiatice au sus inut referendumul din G g uzia. For ele politice pro-europene, 
aflate la guvernare2, au respins în mod constant ideea organiz rii unui referendum, 
invocând drept argument faptul c  alegerile parlamentare ordinare, stabilite pentru 30 
noiembrie 2014, vor servi, deopotriv  cu alegerea deputa ilor, i drept referendum 
privind stabilirea vectorului integra ionist (est sau vest). 
 
Revenind la dimensiunea plebiscitar , concuren ii electorali ce au pledat 

pentru integrarea european  au ob inut în total 50,24%, iar cele care au pledat 
integrarea eurasiatic  – 46,62%. Este o diferen  nesemnificativ  pentru a vorbi 
despre un suport popular larg în favoare vectorului european, mai ales pe fundalul 
excluderii din campania electoral  a unui concurent, promotor al integr rii eurasiatice. 
Mai degrab , scorul invocat arat  ruptura / clivajul din societate. De fapt, motivele de 
îngrijorare sunt mai profunde decât par a fi la prima vedere. Comentatorii politici au 
realizat i un clasament conven ional al unor situa ii stranii, anormale, nefire ti pentru 
un stat democratic înregistrate în legislatura aleas  la 30 noiembrie 20143. Portalul 

                                                            
1 Acum trei ani în Moldova aveau loc alegeri parlamentare. Ast zi Parlamentul este de 
nerecunoscut, iar Moldova intr  în ultimul an înainte de un nou scrutin. [on-line] 
http://independent.md/acum-trei-ani-moldova-aveau-loc-alegeri-parlamentare-astazi-
parlamentul-este-de-nerecunoscut-iar-moldova-intra-ultimul-inainte-de-un-nou-scrutin/#. 
Wh_J5 LaRrcs (vizitat 30.11.2017). 
2 Diferen ele între cele trei partide proeuropene din Moldova. [on-line] http://infomoldova.net/ 
diferentele-intre-cele-trei-partide-proeuropene-din-moldova/ (vizitat 02.12.2014). 
3 Pendea Cr. Lucrurile stranii din Parlamentul Republicii Moldova. [on-line] http://tribuna.md/ 
2017/04/24/lucrurile-stranii-din-parlamentul-republicii-moldova/ (vizitat 24.04.2017).  
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electronic „Tribuna” a publicat „Top-10 anomalii politice în actualul Parlament”1, un 
clasament al „anomaliilor” politice. 

Astfel, se constat , pe de o parte, c  nu putem afirma nici c  alegerile 
parlamentare au fost libere i nici c  au fost corecte2. Pe de alt  parte, spun al ii, 
Republica Moldova are o nou  politic  de stat, pentru c   „Moldova a stabilit clar 
vectorul politicii externe i nu mai accept  s  i se fac  „sugestii” când i cum s  
procedeze; Moldova a declan at un amplu proces îndreptat spre solu ionarea problemei 
transnistrene, care ia în calcul toate aspectele ce in de aceasta; Moldova a demarat o 
adev rat  lupt  cu corup ia i un veritabil proces de reforme interne. i toate acestea au 
loc în paralel. Cu alte cuvinte, putem vorbi în premier  despre o nou  politic  de stat, o 
politic  bazat  pe o abordare hot rât  a tuturor problemelor i a provoc rilor cu care ne 
confrunt m”3. 

Parlamentul de legislatura a XX-a a supravie uit doi pre edin i, trei cabinete de 
mini tri i a stabilit un ir de „recorduri”: a avut loc o migrare intern  a deputa ilor – 38 
de deputa i-transfugi, sau 40% din num rul total al deputa ilor. Dup  alegerile din  
30 noiembrie 2014, în Legislativ cea mai numeroas  era frac iunea PSRM – 25 
mandate. Ceva mai pu in aveau liberal-democra ii – 23 mandate. PCRM a luat atunci  
21 mandate, PDM – 19, PL – 13. În urma mai multor perturb ri, spre finele mandatului 
(2018) repartizarea locurilor în Parlamentul ar ta în felul urm tor: frac iunea PDM a 
devenit cea mai mare frac iune, de la 19 a ajuns la 42 de parlamentari. Cel mai pu in a 
avut de suferit în urma migra iei ale ilor poporului PSRM, care a pierdut doar un 
singur deputat. În frac iunea PLDM, din 23 de deputa i au r mas doar 5. Frac iunea 
PCRM a „sl bit”  de la 21 la 6 deputa i. În frac iunea PL, care alt  dat  avea  
13 membri, au r mas  9. Cei 9 deputa i pleca i din PLDM au format Grupul 
parlamentar al Partidului Popular European, al i 6 membri ai parlamentului 
pretindeau s  fie numi i deputa i independen i)4. 

Contextul parlamentarelor-2019. Potrivit Codului Electoral al Republicii 
Moldova, alegerile parlamentare ordinare se desf oar  o dat  la 4 ani. Hot rârea 
privind stabilirea datei alegerii noului Parlament a fost aprobat  de Legislativul rii în 
edin a din 27 iulie 2018, data fiind fixat  pentru 24 februarie 20195. Dup   

                                                            
1 Top-10 anomalii politice în actualul Parlament. [on-line] http://tribuna.md/2017/04/23/top-10-
anomalii-politice-in-actualul-parlament/ (vizitat 23.04.2017).  
2 A se vedea mai detaliat: Bo an I. Alegeri geopolitice – scopul scuz  mijloacele? [on-line] 
http://www.e-democracy. md/monitoring/politics/ comments/alegeri-geopolitice-2014/ (vizitat 
08.12.2014).  
3 Pendea Cr. Oficial: Republica Moldova are o nou  politic  de stat. [on-line] http://tribuna.md/ 
2017/04/12/oficial-republica-moldova-are-o-noua-politica-de-stat/ (vizitat 12.04.2017).  
4 Florea X. Un parlament cu termenul de valabilitate expirat. [on-line] https://noi.md/md/ 
analitica/un-parlament-cu-termenul-de-valabilitate-expirat (vizitat 03.12.2018).  
5 Legislativul a stabilit data alegerilor parlamentare. [on-line] http://www.parlament.md/ 
Actualitate/Comunicate depresa/tabid/90/ContentId/4478/Page/44/language/ro-RO/Default.aspx 
(vizitat 27.07.2018).  
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30 noiembrie 2018, când a expirat mandatul Legislativului ales la 30 noiembrie 2014, 
Parlamentul a intrat în perioada de interimat, iar deputa ii sunt convoca i doar în 
edin e extraordinare. Conform prevederilor Constitu iei, mandatul Parlamentului se 

prelunge te pân  la întrunirea legal  a noii componen e. Începând cu data de  
30 noiembrie 2018, împuternicirile lui s-au redus considerabil: acum deputa ii pot 
adopta doar legi i decizii obi nuite, dar amendarea Constitu iei sau adoptarea unor legi  
organice (adoptate în conformitate cu stipul rile Constitu iei) în perioada r mas  pân  
la alegeri este strict interzis .  

Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 se desf oar  într-un context 
politic tensionat, marcat de rela ii antagoniste dintre putere i o parte a opozi iei 
politice, o încredere sc zut  a cet enilor în institu iile statului, o continu  degradare a 
standardelor democratice i ca urmare, o r cire a rela iilor cu partenerii de dezvoltare, 
în special UE. Invalidarea alegerilor locale din municipiul Chi in u în iunie 2018 pe 
motive neconcludente, suprimarea independen ei sistemului judiciar, dar i neregulile 
admise la constituirea circumscrip iilor uninominale au generat un înalt grad de 
neîncredere în rândul opozi iei i a popula iei cu privire la corectitudinea alegerilor 
parlamentare.  

Actualul context preelectoral a fost marcat substan ial i de consecin ele 
devaliz rii sistemului bancar din 2014 i a crizei social-economice i politice care au 
urmat1. Frauda bancar  din 2014 a exacerbat disensiunile existente dintre fostele 
componente ale alian ei de guvernare i a generat o stare de instabilitate politic , care 
s-a încheiat în ianuarie 2016 cu preluarea guvern rii de c tre PDM. Eforturile 
guvern rii PDM de redresare a situa iei social-economice au fost înso ite de un proces 
continuu de consolidare a puterii politice la nivel central i local i de subminare a 
institu iilor statului intereselor politice. Stagnarea principalelor reforme i derapajele 
antidemocratice care s-au produs în perioada 2016–2018 au determinat UE s  sisteze în 
2017 finan area reformelor din sectorul justi iei, iar în 2018 s  înghe e acordarea 
asisten ei macrofinanciare. 

Inova ii legislative pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 20192: 
Modific rile recent introduse în legisla ia electoral  fac ca alegerile parlamentare din 
24 februarie 2019 s  se desf oare în alte condi ii decât alegerile precedente. 
Principalele deosebiri fa  de alegerile din 2014 sunt urm toarele: sistem electoral 
mixt în locul celui propor ional; referendum consultativ în ziua alegerilor; votarea cu  
4 buletine de vot; independen ii doar în circumscrip iile uninominale; lipsa pragului de 
validare a alegerilor; agita ie electoral  permis  în ziua alegerilor; certificat de 

                                                            
1 Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova. [on-line] http://alegeri.md/w/ 
Alegerile_parlamentare_din_2019_%C3%AEn_Republica_Moldova (vizitat 03.03.2019). 
2 Diferen e esen iale dintre alegerile parlamentare 2019 i 2014. [on-line] http://alegeri.md/w/ 
Diferen e_esen iale_dintre_alegerile_parlamentare_2019_ i_2014 (vizitat 15.03.2019). 
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integritate obligatoriu; interzicerea vot rii cu acte de identitate expirate; minimum 40% 
femei pe listele partidelor; prezen a personal  a candida ilor la înregistrare. 

În aceea i ordine de idei, vom remarca i alte inova ii ce apar in CEC-ului, 
pentru scrutinul parlamentar i referendumul republican consultativ din 24 februarie 
2019. Astfel, CEC a aprobat, în cadrul edin ei din 8 februarie 2019, Regulamentul 
privind func ionarea Sistemului de înregistrare video în sec iile de votare1. La fel, 
Comisia a anun at i despre lansarea campaniei de informare i educa ie electoral  prin 
intermediul echipelor mobile „Voteaz . Alegerea ta conteaz ”2, inclusiv dou  
instrumente noi de informare a cet enilor cu privire la organizarea i desf urarea 
alegerilor parlamentare i a referendumului republican consultativ din 24 februarie 
2019, fiind vorba despre aplica ia web – Diaspora.Voteaz .md, ce va permite fiec rui 
cet ean, aflat în ziua alegerii în afara rii, s  vad  care sunt cele mai apropiate sec ii 
de votare de el, precum i noua interfa  care va reflecta prezen a la vot în ziua 
alegerilor i rezultatele preliminare ale acestora3. În acela i timp, peste 52 de mii de 
tineri, care au împlinit sau vor împlini în ziua alegerilor parlamentare din 24 februarie 
2019 vârsta de 18 ani, au primit o scrisoare din partea CEC care con ine o carte po tal  
cu un mesaj de încurajare pentru a- i exercita democratic dreptul la vot4.  

Configura ia Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a5. 
Alegerile parlamentare ordinare din 24 februarie 2019 reprezint  cel de-al nou lea 

                                                            
1 Cum vor fi amplasate camerele de supraveghere în sec iile de votare. [on-line] https://www. 
realitatea.md/cum-vor-fi-amplasate-camerele-de-supraveghere-in-sec-iile-de-votare_90640.html 
(vizitat 09.02.2019). 
2 În ar  a fost lansat  campania de educa ie electoral . [on-line] https://noi.md/md/societate/in-
tara-a-fost-lansata-campania-de-educatie-electorala (vizitat 03.02.2019). 
3 Electorala 2019: Dou  instrumente noi de informare pentru cet eni vor fi prezentate de CEC. 
[on-line] https://www.realitatea.md/electorala-2019--doua-instrumente-noi-de-informare-
pentru-cetateni-vor-fi-prezentate-de-cec_90620.html (vizitat 11.02.2019); CEC a lansat 
aplica ia care va u ura accesul la exercitarea dreptului de vot. [on-line] 
https://noi.md/md/hidden-news/cec-a-lansat-aplicatia-care-va-usura-accesul-la-exercitarea-
dreptului-de-vot (vizitat 13.02.2019). 
4 Tinerii, care vor vota prima dat  la alegerile parlamentare din februarie, vor primi o scrisoare 
din partea CEC. [on-line] https://www.realitatea.md/tineri-care-vor-vota-prima-data-la-
alegerile-parlamentare-din-februarie-vor-primi-o-scrisoare-din-p_88986.html (vizitat 
31.12.2018). 
5 Noul sistem de numerotare a legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova a fost instituit 
prin hot rârea Cur ii Constitu ionale din 9 martie 2019 i va fi aplicat începând cu actuala 
legislatur  a Parlamentului. Astfel, Parlamentul ales în urma alegerilor din 24 februarie 2019 va 
fi de legislatura a X-a. Men ion m c  num r toarea anterioar  data din perioada sovietic , fiind 
racordat  la legislaturile Sovietului Suprem al RSSM. Vezi: Numerotarea legislaturilor 
Parlamentului Republicii Moldova va începe de la independen a rii. [on-line] 
http://www.parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/5035/language/ 
ro-RO/Default.aspx (vizitat 11.03.2019); Ini iativ  liberal  respins  de Parlament în 2012, ast zi 
înaintat  de PD i acceptat  de Curtea Constitu ional . [on-line] 
https://www.moldova.org/initiativa-liberala-respinsa-de-parlament-2012-astazi-inaintata-de-pd-
si-acceptata-de-curtea-constitutionala/ (vizitat 10.03.2019). 
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scrutin parlamentar organizat de la declararea independen ei Republicii Moldova în 
1991, în urma c ruia a fost ales Parlamentul de legislatura a X-a1. În aceea i zi cu 
alegerile parlamentare a avut loc i un referendum republican consultativ referitor la 
mic orarea num rului deputa ilor în Parlament i caracterul mandatului acestora. 

CEC a dispus deschiderea a 2 141 de sec ii de votare, dintre care 2018 pe 
teritoriul rii i 123 peste hotare. În listele electorale de baz  au fost înscri i 2 802 148 
cet eni cu drept de vot. În circumscrip ia na ional  au fost înregistra i 15 concuren i 
electorali (partide politice2 i blocuri electorale), iar în circumscrip iile uninominale 
(51 la num r) – 325 de candida i din partea a 10 forma iuni politice (în calitate de 
candida i independen i – 56 sau desemna i de partide – 269). Pentru aceste alegeri au 
fost acredita i 3 389 de observatori na ionali i 776 – interna ionali.  

Validarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 n-a fost condi ionat  
de vreun prag minim de participare a cet enilor înscri i în lista aleg torilor. Rata de 
participare la votare a cet enilor a fost de 49,22% (la alegerile parlamentare din 2014 
– 57,28%), fiind cea mai joas  de la declararea independen ei Republicii Moldova. 
Potrivit rezultatelor oficiale ale alegerilor parlamentare, pragul electoral a fost trecut de 
patru concuren i electorali. Curtea Constitu ional  a confirmat, la 9 martie 2019, 
rezultatele alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 atât pe circumscrip ia 
na ional , cât i pe circumscrip iile uninominale, ceea ce înseamn  c  au fost validate 
mandatele deputa ilor ale i. PSRM a ob inut 35 de mandate de deputat, 17 dintre care 
în circumscrip ii uninominale. PDM a ob inut 30 de mandate, 17 dintre care în 
circumscrip ii uninominale. Blocul electoral „ACUM Platforma DA i PAS”3 a câ tigat 
26 de mandate, 12 dintre care în circumscrip ii uninominale, iar Partidul „ or” – 7, 2 
dintre care în circumscrip ii uninominale. Trei fotolii au fost ocupate de candida ii 
independen i4. 

                                                            
1 Alegeri parlamentare în Republica Moldova (1994–2019). [on-line]  
https://cec.md/ro/alegeri-si-referendumuri-2830.html; http://www.e-democracy.md/elections/ 
parliamentary/#info ; http://alegeri.md/w/Pagina_principal%C4%83 ; http://alegeri.md/w 
/Alegeri_parlamentare%C3%AEn_Republica_Moldova#Sistemul_electoral_propor.C8. 9Bional 
(vizitat 13.03.2019). 
2 Lista partidelor politice din Republica Moldova. [on-line] http://alegeri.md/w/Lista_partidelor_ 
politice_din_Republica_Moldova (vizitat 13.03.2019).  
3 Blocul pro-european e un brand politic în care s-a investit foarte mult, fiind alc tuit din trei 
forma iuni – PAS, PPDA i PLDM, iar în cazul unei diviz ri a blocului, PPDA (pre edinte – 
Andrei N stase) ar avea 7 mandate, PAS (lider – Maia Sandu) – 12 mandate, iar PLDM i 
candida ii independen i – 7 mandate. 
4 Confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 i validarea mandatelor 
de deputat de c tre Curtea Constitu ional  pentru Parlamentul de legislatura a X-a. [on-line] 
http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1417&t=/Media/Noutati/Confirmarea-
rezultatelor-alegerilor-parlamentare-din-24-februarie-2019-si-validarea-mandatelor-de-deputat-
de-catre-Curtea-Constitutionala-pentru-Parlamentul-de-legislatura-a-X-a (vizitat 09.03.2019); 
Scrutinul din 24 februarie 2019 a fost validat de Curtea Constitu ional . [on-line] 
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PCRM i PL, ca, de altfel, PDAM i PPCD la vermea lor (în urma alegerilor 
parlamentare din 22 martie 1998 i, respectiv, din 5 aprilie 2009), n-au trecut pragul 
electoral stabilit pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, pierzând astfel 
suportul aleg torilor de alt dat . 
Candida ii independen i sunt concuren i electorali neafilia i partidelor politice. În 
cadrul sistemului electoral propor ional, utilizat în perioada 1994–2014, candida ii 
independen i participau la alegerile parlamentare al turi de partidele politice, fiind 
introdu i în acela i buletin de vot. Pentru a deveni concuren i electorali, candida ii 
independen i trebuia s  colecteze, cel pu in, 2 000 semn turi pe întreg teritoriul rii. 
Dup  trecerea la sistemul electoral mixt, candida ii independen i pot concura doar în 
circumscrip iile electorale uninominale. Aceea i persoan  poate deveni candidat doar 
într-o singur  circumscrip ie uninominal . Pentru a fi înregistra i, candida ii 
independen i b rba i trebuie s  colecteze 500–1000 semn turi, iar candida ii 
independen i femei 250–500 semn turi ale aleg torilor din circumscrip ia respectiv . 
Acelea i reguli sunt valabile i pentru candida ii înainta i de partidele politice în 
circumscrip iile uninominale. Candida ii din cele dou  circumscrip ii din Transnistria 
i cele trei circumscrip ii de peste hotare pot colecta num rul necesar de semn turi pe 

întreg teritoriul rii. 
Portretul sociologic al noii componen e a Parlamentului are câteva particularit i 
necesare de semnalat. În primul rând, în Parlamentul de legislatura a X-a sunt 26 de 
femei deputate, ceea ce înseamn  c  ponderea acestora în Parlament este de 25,7%, în 
timp ce, în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea egalit ii de anse între 
femei i b rba i, partidele politice sunt obligate s  respecte o cot  minim  de 
reprezentare de 40%. În al doilea rând, cea mai slab  prezen  la vot au avut-o tinerii 
cu vârste cuprinse între 18 i 25 de ani, iar cei mai mul i au votat vârsnicii. În al treilea 
rând, vârsta medie a deputa ilor din noul parlament este de 48 de ani; decanul de vârst  
al deputa ilor, la fel ca în legislatura anterioar , este Eduard Smirnov, care, în 2019, va 
împlini 80 de ani, iar cel mai tân r deputat are 24 de ani i este Dinu Plâng u. În al 
patrulea rând, fiecare al treilea deputat din Parlamentul nou-ales este jurist, iar fiecare 
al patrulea – economist. Printre deputa ii sunt pedagogi, ingineri, istorici, medici, 
jurnali ti, agronomi, manageri. În Legislativ vor mai activa un arhitect, un diplomat, un 
militar, precum i un specialist în arte dramatice. To i deputa ii din Parlamentul nou 
ales au studii superioare, 43,5% dintre ei au studii de masterat, iar 14 deputa i au titlul 
tiin ific de doctor. Un deputat de ine chiar i titlul de academician (parlamentarul Ivan 

Zabunov este academician al Academiei de tiin e din Bulgaria). În al cincilea rând, 
peste jum tate dintre deputa i (57 din 101) sunt la primul mandat de parlamentar. 
 
Referendumul republican consultativ din 24 februarie 20191. În aceea i zi cu 

alegerile parlamentare a avut loc i un referendumul consultativ privind mic orarea 
num rului de deputa i în Parlament de la 101 la 61 i dreptul cet enilor de a rechema 
                                                                                                                                                              
https://www.realitatea.md/curtea-constitu-ionala-a-validat-alegerile-parlamentare-din-24-
februarie_91823.html (vizitat 09.03.2019). 
1 Referendumul republican consultativ din 2019. [on-line] http://alegeri.md/w/Referendumul_ 
republican_consultativ _din_2019 (vizitat 13.03.2019). 
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deputa ii ale i dac  ace tia nu- i îndeplinesc obliga iunile (înlocuirea mandatului 
reprezentativ al acestora cu cel imperativ). În ajunul alegerilor parlamentare din  
24 februarie 2019, legisla ia electoral  a fost modificat  pentru a permite organizarea 
în aceea i zi cu alegerile parlamentare i a unui referendum republican consultativ. 
Autorii ini iativei (PDM) privind desf urarea referendumului i-au motivat inten iile 
prin necesitatea consult rii opiniei publice în vederea responsabiliz rii clasei politice, 
în particular a deputa ilor. Potrivit Hot rârii nr. 332 din 30.11.2018 a Parlamentului 
Republicii Moldova privind desf urarea referendumului republican, scopul 
desf ur rii referendumului este necesitatea reform rii i responsabiliz rii întregii clase 
politice din Republica Moldova, problem  de importan  major  care urmeaz  a fi 
consultat  cu cet enii rii1. 

Referendumul republican consultativ din 24 februarie 2019 a fost al patrulea la 
num r de la declararea independen ei Republicii Moldova, al treilea de ordin 
consultativ, al doilea desf urat în aceea i zi cu un alt scrutin i primul desf urat în 
aceea i zi cu alegerile parlamentare. Îns  contextul i cadrul juridic al acestui 
referendum a fost diferit fa  de cele anterioare, în sensul c  ultimul plebiscit a avut loc 
ca urmare a schimb rii sistemului electoral propor ional cu cel mixt i constituirea 
circumscrip iilor electorale uninominale f r  a ine cont de organizarea teritorial-
administrativ  a rii.  

Cet enii care n-au dorit s  participe la referendumul din 24 februarie 2019 au 
avut dreptul s  refuze buletinele de vot. Referendumul privind reducerea num rului de 
deputa i i posibila lor revocare a fost declarat valabil. Pe 14 martie 2019, Curtea 
Constitu ional  a confirmat rezultatele acestui referendum2, constatând c : a) din 
totalul de 2 803 608 de persoane înscrise în listele electorale de baz , la vot au 
participat 1 144 261 de aleg tori (39,78%), dintre care 744 529 au votat pentru la 
întrebarea „Sunte i pentru reducerea num rului deputa ilor din Parlament de la 101 la 
61?”, iar 266 188 au votat contra, i b) din totalul de 2 804 079 de persoane înscrise în 
listele electorale de baz , la vot au participat 1 143 397 de aleg tori (39,74%), dintre 
care 808 266 au votat pentru la întrebarea „Sunte i pentru ca poporul s  poat  revoca 
(demite) deputa ii din func ie dac  nu î i îndeplinesc corespunz tor obliga iile lor?”, iar 
202 497 au votat contra. Pentru ca referendumul s  fie declarat valabil era necesar  
participarea a cel pu in 1/3 din aleg torii înscri i în listele electorale. 

Referendumul consultativ nu are putere juridic . De aceea, opinia aleg torilor 
este doar o sugestie, nefiind obligatorie pentru factorii deciden i. Revocarea deputa ilor 

                                                            
1 Hot rârii nr. 332 din 30.11.2018 a Parlamentului Republicii Moldova privind desf urarea 
referendumului republican. [on-line] http://www.legis.md/cautare/rezultate/109978 (vizitat 
13.12.2018). 
2 Curtea a confirmat rezultatele referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019. 
[on-line] http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1427&t=/Media/Noutati/ 
Curtea-a-confirmat-rezultatele-referendumului-republican-consultativ-din-24-februarie-2019 
(vizitat 14.03.2019). 
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de c tre cet eni poate avea loc doar dac  ale ii poporului au mandat imperativ, adic  
un mandat pentru îndeplinirea unor sarcini prescrise strict în baza promisiunilor 
electorale. În contrast cu mandatul imperativ, mandatul reprezentativ, pe care îl 
exercit  deputa ii în conformitate cu prevederile constitu ionale, este limitat în timp, 
pentru o perioada de 4 ani, i de prevederile cadrului legal al rii. 

Ulterior, proiectul de lege propus de PDM va trebui supus votului în 
Parlament, iar dac  va fi votat de c tre 2/3 din deputa i atunci va fi modificat  
Constitu ia i la urm toarele alegeri num rului deputa ilor în Parlament va fi redus de 
la 101 la 61, totodat  va exista posibilitatea legal  ca ace tia s  poat  fi demi i.  

Alegerile preziden iale din 30 octombrie i 13 noiembrie 2016 sunt primele 
alegeri directe din ultimii 20 de ani. Ele s-au desf urat dup  ce, prin decizia Cur ii 
Constitu ionale din 4 martie 2016 s-a revenit la alegerea pre edintelui prin vot direct 
de c tre cet eni. Primul tur de scrutin din 30 octombrie 2016, cu o rat  de participare 
de 50,95%, a fost validat, fiind dep it baremul de validare al alegerilor de 1/3 din 
num rul aleg torilor înscri i în listele electorale. Deoarece niciunul dintre cei  
9 candida i la func ia de pre edinte al Republicii Moldova nu a întrunit 50% din 
voturile valabil exprimate, un al doilea tur de scrutin a fost organizat pe 13 noiembrie 
2016. Lupta s-a dat dintre primii candida i doi care au ob inut cel mai mare num r de 
voturi pe 30 octombrie – Igor Dodon i Maia Sandu. Prezen a la vot a fost de 53,45%, 
iar Igor Dodon a fost ales în func ia de pre edinte al Republicii Moldova1. 

Contextul preelectoral al preziden ialelor-2016 i miza alegerilor 
preziden iale. Alegerile preziden iale pentru 30 octombrie 2016 s-au desf urat într-un 
context social-politic i economic foarte complicat. Criza politic  a izbucnit din nou 
dup  alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, atunci când autorit ile publice au 
anun at c  din sistemul bancar a fost sustras ilegal aproximativ un miliard de dolari 
(numit i „megafurtul secolului”). Anun ul a fost f cut la scurt timp dup  ce Guvernul 
s-a v zut nevoit s  adopte o hot râre secret  prin care a oferit garan ii de rambursare 
B ncii Na ionale a Moldovei (BNM) pentru creditarea din rezervele sale a trei b nci 
comerciale devalizate. Dar este de remarcat c  anun ul respectiv a fost f cut imediat 
dup  alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, însemnând c  guvernan ii au 
inut informa ia în tain  de cet eni pentru a putea câ tiga alegerile. Creditarea de 

c tre BNM a celor trei b nci comerciale devalizate (Banca de Economii a Moldovei, 
Banca Sosial  i UniBank) a provocat pr bu irea valutei na ionale cu aproximativ 
30%. Estimarea este sugestiv  – un miliard de dolari echivala în 2014 cu aproximativ 
1/3 din rezervele valutare ale BNM, care determin  decisiv cursul monetei na ionale în 
raport cu valutele interna ionale. A urmat o reac ie de protest masiv al cet enilor, care 
a durat aproximativ un an – 2015–2016 (dou  „or ele”, fiind instalate în Pia a Marii 
Adun ri Na ionale i în preagma Parlamentului, conduse de Platforma Civic  

                                                            
1 Alegerile Pre edintelui Republicii Moldova din 30 octombrie i 13 noiembrie 2016. [on-line] 
http://www.e-democracy.md/elections/presidential/2016/ (vizitat 13.12.2016).  
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„Demnitate i Adev r” – „Or el al Demnit ii”, avându-i ca lideri pe A. N stase i  
M. Sandu, precum i de coali ia de stânga – „Or elul Victoriei”, în frunte cu liderii  
I. Dodon i R. Usatâi). 

Dup  câteva crize guvernamentale, marcate de schimbarea a cinci prim-
mini tri (doi plenipoten iari i trei interimari) de-a lungul anului 2015, guvernan ii au 
reu it totu i s  formeze o majoritate parlamentar  pentru a învesti Guvernul P. Filip 
(la 20 ianuarie 2016). Acest lucru s-a întâmplat din cauza sciziunii induse a dou  
frac iuni parlamentare, a PCRM i a PLDM. În consecin , 2/3 din deputa ii frac iunii 
PCRM i aproximativ 1/2 din frac iunea PLDM au coalizat cu cele dou  partide ale 
guvern rii din 2009 – PDM i PL. Sarcina „guvernului nocturn” al lui P. Filip, în 
condi iile unor proteste masive de contestare a legitimit ii acestuia, a fost s  
stabilizeze situa ia politic , s  recâ tige încrederea cet enilor, dar i a partenerilor de 
dezvoltare, f r  suportul financiar al c rora supravie uirea economic  a Republicii 
Moldova era extrem de dificil 1. 

 
Miza alegerilor preziden iale a fost foarte mare, chiar dac  împuternicirile efului 
statului ales prin vot direct r mân neschimbate. Era evident c  pentru candida ii 
guvern rii o victorie în alegeri ar însemna recucerirea legitimit ii depline, i invers, 
pierderea legitimit ii, în cazul victoriei unui candidat al opozi iei. Candida ii 
guvern rii insistau c  miza e de fapt una geopolitic , o alegere de dezvoltare pro-
european  vs. pro-eurasiatic . Candida ii opozi iei nu neag  miza geopolitic , dar 
accentuau faptul c  o guvernare pe care ei o consider  ca fiind corupt  nu poate, în 
principiu, promova o politic  în interesul cet enilor, nici vorb  de una autentic pro-
european . Aceste mize arat  cât de important era calificativul pentru aceste alegeri – 
libere i corecte sau nu, în special când candida ii guvern rii aveau avantaje mediatice, 
administrative i financiare dispropor ionat de uria e fa  de cei ai opozi iei. 
Revenirea la procedura alegerii directe a efului statului (revenirea la status quo 
ante) s-a f cut de o manier  inedit : f r  modificarea Constitu iei de c tre Parlament 
sau prin referendum constitu ional, ci printr-o hot râre a Cur ii Constitu ionale, care a 
decis anularea amendamentelor constitu ionale din 5 iulie 2000. i nu pe toate, ci doar 
o parte (s-a declarat neconstitu ionale doar prevederile art. 78 al Constitu iei, modificat 
prin Legea nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000, referitoare la mecanismul alegerii 
pre edintelui, pe motiv c  „a fost înc lcat  procedura de adoptare a unui proiect de 
lege constitu ional  ce a fost amendat substan ial i conceptual de c tre deputa i în 
lectura a doua f r  avizarea repetat  de c tre Curtea Constitu ional ”). Hot rârea 
respectiv  a Cur ii a fost, deopotriv , salutat  i criticat . Pe de o parte, sondajele de 
opinie ar tau în mod constant c  80–90% din cet eni doresc s  aleag  eful statului 
prin vot direct. Deci s-a ac ionat în interesul majorit ii covâr itoare a cet enilor. Pe 
de alt  parte, modalitatea în care a avut loc trecerea la alegerea direct  a efului statului 
a stârnit controverse între partidele puterii, dar i cele din opozi ie, a a încât Hot rârea 

                                                            
1 Bo an I. Contextul preelectoral. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/politics/ 
comments/contextul-preelectoral/ (vizitat 02.09.2016).  
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Cur ii a fost contestat  nu numai de PCRM, dar i de alte forma iuni politice cu cea 
mai mare pondere – PSRM i PN. Au fost formulate un ir de obiec ii pertinente. În 
pofida contest rilor, ambele forma iuni – PSRM i PN, au decis s  participe cu proprii 
candida i la preziden ialele din 30 octombrie1. 
 
Principalele curente ale preziden ialelor-2016. În perioada 31 august –  

9 septembrie 2016, CEC a înregistrat 24 de grupuri de ini iativ  pentru sus inerea 
poten ialilor candida i la func ia de pre edinte al Republicii Moldova. Un competitor a 
p r sit chiar din start (O. Brega) cursa preelectoral , declarându-se „învins de sistem” 
i invocând un ir de ilegalit i comise de candidatul puterii în procesul de colectare a 

semn turilor necesare pentru înregistrare. O bun  parte dintre cei 23 de poten iali 
candida i, în special cei independen i, f r  suport din partea unor forma iuni politice, 
de asemenea, n-au avut capacitatea s  colecteze num rul necesar de cel pu in 15 mii de 
semn turi pentru a fi înregistra i în calitate de candida i.  

Indiferent de num rul candida ilor ce urma a fi înregistrat, mesajele acestora 
pentru cet eni pot fi grupate în cinci curente majore: 1) pro-românesc, unionist 
(candidatul PL M. Ghimpu, precum i Ana Gu u, liderul Partidului Politic „Dreapta”); 
2) pro-european guvernamental; 3) pro-european de alternativ ; 4) pro-eurasiatic 
(candidatul PSRM I. Dodon) i 5) proiectul decretului unic (pretendentul din partea PN 
D. Ciuba enco, care promova ideea c  eful statului ales în urma alegerilor directe din 
30 octombrie 2016 trebuie s  fie pre edintele unui singur decret, iar campania 
electoral  urmeaz  a fi desf urat  astfel, încât pre edintele ales s  aib  mandat 
popular pentru dizolvarea Parlamentului i convocarea unor alegeri parlamentare 
anticipate2). Toate aceste cinci curente aveau în vedere dep irea crizei în care s-a 
pomenit Republica Moldova în ultimii ani. Diferen a const  în modalit ile prin care se 
dorea dep irea crizei3. Postul de televiziune Euronews, într-un comentariu în preajma 
alegerilor preziden iale, intitulat „Moldovenii vor alege între Vest i Est”, men iona c  
pentru prima dat  din 1996, moldovenii vor merge la urne pentru a alege un nou 
pre edinte. Aceasta dup  ce Curtea Constitu ional  a declarat neconstitu ional  decizia 
votat  în 2000 potrivit c reia Parlamentul alegea pre edintele4, alegerile preziden iale 
fiind catalogate drept alegeri geopolitice. 

 
 

                                                            
1 Bo an I. Boicotarea alegerilor preziden iale. [on-line] http://www.e-democracy.md/ 
monitoring/politics/comments/boicotarea-alegerilor-prezidentiale/ (vizitat 12.09.2016).  
2 Fundamentarea ideii decretului preziden ial unic. [on-line] http://www.e-democracy.md/ 
monitoring/politics/comments/fundamentarea-ideii-decretului-prezidential-unic/ (vizitat 
10.10.2016).  
3 Bo an I. Principalele curente ale preziden ialelor 2016. [on-line] http://www.e-democracy.md/ 
monitoring/politics/ comments/principalele-curente-prezidentialelor-2016/ (vizitat 16.09.2016).  
4 Euronews: Duminic , moldovenii vor alege între Vest i Est. [on-line] http://agora.md/stiri/ 
23972/euronews-duminica-moldovenii-vor-alege-intre-vest-si-est (vizitat 29.10.2016).  
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2. Alian ele de guvernare din anii 2015–2019 i trendul lor politic 
Trend, conform DEX, poate fi în eles ca direc ie / orientare principal  de 

dezvoltare a unui fenomen, a unei evolu ii / proces pe termen lung; mi care 
socioeconomic  de lung  durat , iar în contextul subiectului examinat este vorba 
despre vectorul dezvolt rii politicii interne i externe a statului Republica Moldova – 
spre est, proiectul Uniunea Economic  Eurasiatic , sau, totu i, spre vest – Uniunea 
European , cu care Republica Moldova a încheiat în 2014 Acordul de Asociere. 

În perioada de referin , 2015–2019, au func ionat trei alian e de guvernare1: 
1. Alian a Politic  pentru Moldova European  (APME), 23 ianuarie –  

12 iunie 2015. A fost format  de PLDM i PDM (PL a fost scos în afara actului 
guvern rii, pentru c  „de la bun început, spunea M. Ghimpu, nu s-a dorit o alian  cu 
PL”), de inea atunci 42 de mandate de deputat. Dup  tentativa e uat  de învestire a 
Guvernului Leanc -2 în edin a Parlamentului din 12 februarie 2015, când candidatura 
lui I. Leanc  la func ia de premier nu a acumulat voturile necesare pentru a fi învestit – 
doar 42 de voturi „pro” pentru Guvernul Leanc -2 în loc de necesarul de 51 voturi, 
Guvernul Ch. Gaburici minoritar a fost învestit la 18 februarie 2015 (cu 60 de voturi, 
iar L. Palihovici – s-a ab inut pentru S. Palihovici, iar I. Leanc  a votat contra) cu 
sus inerea politic  a PCRM („pentru a debloca situa ia politic  din Republica 
Moldova”, V. Voronin afirmând anterior, la mijlocul lui decembrie 2014, c  PCRM va 
colabora cu viitoarea colai ie de guvernare, dar cere conducerea a trei „C” – CCA, 
Curtea de Conturi i CEC). Unii comentatori i anali ti politici numeau alian a format  
„coali ia 2+”, sau „guvernare hibrid ”, al ii – majoritate parlamentar , care a învestit 
Guvernul Ch. Gaburici i i-a dat vot de încredere, iar faptul c  PCRM a sus inut 
Guvernul, dar nu i-a asumat i actul guvern rii, fiind în opozi ie, este o declara ie 
politic 2. Reac iile europenilor la coali ia PLDM-PDM nu întârzie s  apar . La scurt 
timp dup  ce PDM i PLDM au anun at c  î i asum  guvernarea, un oficial european a 
venit cu o declara ie precum c  PL i I. Leanc  au fost da i la o parte de „interese de 
afaceri mari”3 (anterior, trei oficiali europeni s-au întâlnit la Aeroportul din Chi in u 
                                                            
1 Analistul politic Xenia Florea propune o alt  interpretare a acestor trei coali ii / alian e de 
guvernare în perioada anilor 2015–2018. Vezi: Florea X. Un parlament cu termenul de 
valabilitate expirat…  
2 (AVA)   : 2+. [on-line] http://www.asm.md/?go=noutatidetalii&n= 
6567&new_language=0 (vizitat 29.01.2015); Igor Bo an, c tre guvernarea „hibrid ” i „opozi ia 
comunist ”: Cei care au dezam git societatea trebuie înl tura i. [on-line] 
http://www.realitatea.md/igor-bo-an-catre-guvernarea-hibrida-i-opozi-ia-comunista-cei-care-au-
dezamagit-societatea-trebuie-inlatura-i17004.html (vizitat 04.03.2015); Pre edintele Cur ii 
Constitu ionale: Cei care au învestit Guvernul formeaz  o majoritate parlamentar . [on-line] 
http://www.realitatea.md/pre-edintele-cur-ii-constitu-ionale-cei-care-au-investit-guvernul-
formeaza-o-majoritate-parlamentara_17431.html (vizitat 12.03.2015). O alt  inerpretare a 
coali iilor de guvernare vezi:  .    . [on-line] 
http://aif.md/kak-razrushalsja-pravjashhij-aljans/ (vizitat 22.08.018). 
3 Oficial european, despre coali ia PD-PLDM: „O veste foarte proast ”. [on-line] 
http://www.noi.md/md/newsid/55042 (vizitat 24.01.2015).  
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cu liderii PLDM, PDM i PL, care le-ar fi recomandat politicienilor moldoveni s  
creeze o coali ie proeuropean  în formula PLDM, PDM i PL1). 

 
Noua construc ie politic  a alian ei politice (PLDM i PDM) a semnat, la 23 ianuarie 
2015, un „Acord politic privind constituirea i func ionarea Alian ei Politice 
pentru Moldova European  (APME)”2 (negocierile au durat circa dou  luni), în care 
erau specificate cinci principii de formare a alian ei, organizarea Alian ei, priorit i 
pentru programul de guvernare, conducerea Parlamentului i a Guvernului, modific ri 
structurale i institu ionale în cadrul Guvernului, echilibre i garan ii în cadrul Alian ei, 
precum i dispozi ii finale i tranzitorii, însumând în total 49 de puncte, iar trendul 
politic al Alian ei consta în vectorul integra ionist european. Este important  i 
modalitatea de împ r ire a func iilor între cele dou  forma iuni politice – PLDM i 
PDM. În acest sens, s-a mers pe calea continuit ii „mo tenite” din Guvernul 
precedent, forma iunile p strând controlul asupra ministerelor i împ r ind egal 
ministerele ce revenise anterior PL. Cât prive te votarea proiectelor opozi iei, 
„membrii Alian ei vor decide dac  sus in aceste ini iative doar în cazurile în care 
acestea aduc o valoare important  pentru societate i Consiliul Alian ei decide 
sus inerea lor”. 
Guvernul Ch. Gaburici3 a fost unul minoritar (dup  I. Bo an, „aceast  guvernare este 
oarecum una pro-european ”), constituit la 18 februarie 2015 cu sus inerea politic  a 
PCRM, amintind c  în istoria politic  a Republicii Moldova a mai existat un guvern 
minoritar (Guvernul D. Braghi , 1999–2001), amândou  având perioade de activitate 
limitate în timp din motive bine cunoscute. Premierul Ch. Gaburici i-a dat demisia la 
12 iunie 2015, refuzând s  asigure i interimatul func iei de premier – „nu am avut 
acces la destule instrumente pentru a realiza planul de ac iuni”; în plus, el s-a aflat în 
centrul unui scandal mediatic, dup  ce în pres  s-a descoperit c  a fost exmatriculat de 
mai multe ori, din diverse institu ii de înv mânt, fapt recunoscut i de c tre acesta. 
În acest fel, Republica Moldova a intrat într-o nou  criz  guvernamental  ce reflecta 
criza profund  politic  (de guvernare), constitu ional  (de nealegere a efului statului), 

                                                            
1 Filat, Lupu i Ghimpu, la întrevedere cu oficialii europeni sosi i la Chi in u. [on-line] 
http://www.realitatea.md/filat--lupu-si-ghimpu--la-intrevedere-cu-oficialii-europeni-sositi-la-
chisinau--galerie-foto-14873.html (vizitat 20.01.2015); Iat  propunerile europenilor pentru PL, 
PLDM i PD. [on-line] http://politik.md/articles/politic/iata-propunerile-europenilor-pentru-
negocierile-dintre-pl-pldm-si-pd/30028/ (vizitat 22.01.2015).  
2 Acord politic privind constituirea i func ionarea Alian ei Politice pentru Moldova European  
(APME). [on-line] http://www.e-democracy.md/files/parties/acord-politic-apme-2015.pdf 
(vizitat 13.05.2015). 
3 Premierii Republicii Moldova. De la Mircea Druc la Chiril Gaburici. [on-line] 
http://www.timpul.md/articol/premierii-republicii-moldova--de-la-mircea-druc-la-chiril-
gaburici-75704.html (vizitat 12.06.2015); Incursiune în istorie. Câ i prim-mini tri a avut 
Republica Moldova de la ob inerea independen ei. [on-line] http://www.publika.md/incursiune-
in-istorie-cati-prim-ministri-a-avut-republica-moldova-de-la-obtinerea-independentei_ 
2367381.html (vizitat 30.07.2015)  
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economico-financiar  (megafurtul din cele trei b nci)1. În aceast  situa ie de criz  
sistemic  i multiaspectual  a rii, la începutul lunii martie 2015, partenerii de 
dezvoltare ai Moldovei au transmis Guvernului un document de informare cu 
recomand ri de politici i reforme care va ajuta autorit ile s  r spund  provoc rilor de 
dezvoltare ale Republicii Moldova. Oficialii au remarcat c  acest document indic  
dorin a partenerilor de dezvoltare de a ajuta Executivul s  fac  fa  celor mai mari 
provoc ri pentru ar . Cele 30 de capitole includ ac iuni concrete menite s  
consolideze sectorul bancar, s  îmbun t easc  mediul economic, s  pun  eficient în 
aplicare prevederile Zonei de Liber Schimb cu UE, s  reformeze justi ia i s  combat  
corup ia2. 
Printr-un decret al Pre edintelui N. Timofti, la 22 iunie 2015, N. Gherman a fost 
desemnat  în calitate de prim-ministru interimar. Cabinetul de mini tri a activat pân  la 
învestirea Guvernului V. Strele , la 30 iulie 2015, fiind în func ie pân  la 30 octombrie 
2015, dup  care interimatul este de inut de Gh. Brega, 30 octombrie 2015 – 20 ianuarie 
2016, ziua învestirii Guvernului P. Filip.  
Astfel, între anii 2009–2015 Republica Moldova a avut patru guverne PLDM-iste, 
inclusiv dou  guverne demise pentru corup ie (Guvernul Filat-2 la 5 martie 2013 i 
Guvernul Strele  la 29 octombrie 2015). 
 
2. Alian a pentru Integrare European -3 (AIE-3), 23 iulie – 29 octombrie 

2015. Documentrul de constituire a coali iei de guvernare a fost parafat la 21 iulie 2015 
i semnat la 23 iulie 2015 de c tre liderii Alian ei. Coali ia a fost alc tuit  din trei 

componente (PLDM, PDM i PL), iar una dintre priorit ile majore, „consfin ite” în 
„Acordul politic privind constituirea i func ionarea Alian ei pentru Integrare 
European  (AIE-3)” consta în elucidarea cazului BEM3. Actul semnat con inea  
12 pagini, la care se adaug  anexele, în con inutul c rora se împart principalele func ii 
în stat, membrii Guvernului, precum i efii agen iilor de stat. În document se men iona 
c  „constituirea unei guvern ri proeuropene este vital necesar  pentru interesele 
na ionale ale Republicii Moldova”, stabilindu-se organizarea, mecanismele, priorit ile 
i garan iile ei de func ionare. La fel, documentul stabile te mai multe interdic ii 

pentru cele trei forma iuni semnatare ale Acordului4. Astfel, dup  aproximativ dou  

                                                            
1 TOP-5 gre eli ale actualei guvern ri. [on-line] http://tribuna.md/2015/04/05/top-5-greseli-ale-
actualei-guvernari/ (vizitat 05.04.2015); A cincea! ISTORIA asum rii r spunderii Guvernului 
pe proiecte de legi, considerat  m sur  „extrem ” de Curtea Constitu ional . [on-line] 
http://www.realitatea.md/a-cincea--istoria-asumarii-raspunderii-guvernului-pe-proiecte-de-legi-
considerata-masura-extrema-de-curtea-constitutionala_18912.html (vizitat 08.04.2015).  
2 Documentul integral cu recomand rile partenerilor externi transmise Guvernului. [on-line] 
http://www.realitatea.md/documentul-integral-cu-recomandarile-partenerilor-externi-transmise-
guvernului18363.html (vizitat 30.03.2015).  
3 Con inutul Acordului de constituire a Alian ei pentru Integrare European  III. Vezi 
documentul. [on-line] http://www.realitatea.md/doc-acesta-este-con-inutul-acordului-de-
constituire-a-alian-ei-pentru-integrare-europeana-3_24375.html (vizitat 24.07.2015).  
4 Ce interzice Acordul de constituire AIE-3! [on-line] http://www.moldova.org/ce-interzice-
acordul-de-constituire-aie-3/ (vizitat 26.07.2015).  
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luni de la constituirea AIE-3, PLDM, PDM i PL constata c  Republica Moldova are 
nevoie de stabilitate politic , de solidaritate social  i de în elegere popular . Cele trei 
forma iuni politice resping tentativele de destr mare a majorit ii parlamentare, 
condamn  traseismul politic, scenariile i solicit rile distructive, care ar putea provoca 
tensiuni de strad  i o criz  politic  i institu ional . În acest sens, într-o Declara ie 
comun , liderii AIE-3 î i reconfirm  angajamentele în fa a cet enilor rii1, I. Leanc , 
liderul PPEM, numindu-i „afaceri tii din politic ”2 în cadrul congresului de constire al 
forma iunii. 

 
În acela i timp, liderii celor trei forma iuni anun au despre identificarea unei formule 
privind repartizarea echilibrat  a responsabilit ilor, astfel încât fiec rui partid s -i 
revin  în gestiune institu ii din domeniul economic, cel social i cel care vizeaz  
institu iile de drept. De i Acordul politic semnat era inspirat din precedentele acte 
politice, con inea totu i prevederi diferite, în special în privin a partaj rii anumitor 
func ii. De asemenea, în Acord se con inea i o prevedere, prin care „Pre edintele 
Republicii Moldova va fi  ales prin consens”. Componentele Alian ei se angajau s  
organizeze un referendum pentru modificarea Constitu iei Republicii Moldova, în 
sensul modific rii  art. 78 („Alegerea Pre edintelui”), pentru diminuarea num rului de 
voturi necesare alegerii Pre edintelui Republicii Moldova, de la 61 la 51 de voturi, 
adic  acesta, în ultim  instan , s  poat  fi ales cu majoritatea simpl  de voturi în 
cadrul Parlamentului sau, cu alte cuvinte, deputa ii vroiau s  modifice procedura 
alegerii Pre edintelui Republicii Moldova în partea ce ine de num rul necesar de 
voturi. Îns  atât opozi ia parlamentar , cât i liderii de opinie ai câtorva ONG-uri au 
cerut Parlamentului, ca în cadrul referendumului care urma s  aib  loc, Constitu ia s  
fie modificat  astfel ca eful statului s  fie ales de c tre popor3. 
Guvernul V. Strele  a fost costituit de AIE-3. PLDM, ca una din p r ile semnatare ale 
AIE-3, de i ini ial a propus candidatul la func ia de premier pe M. Sandu, ministrul 
în exerci iu al educa iei de atunci (aceasta a înaintat mai multe condi ii pentru a 
accepta func ia, printre care numirea unui guvernator american la Banca Na ional  a 
Moldovei i a unui procuror general european, iar, ca urmare, celelalte dou  
componente ale alian ei, PDM i PL, au l sat s  se în eleag  c  nu o vor sus ine), în 

                                                            
1 AIE3 î i reconfirm  angajamentele în fa a cet enilor rii. Vezi declara ia integral . [on-line] 
http://www.publika.md/aie3-isi-reconfirma-angajamentele-in-fata-cetatenilor-tarii-vezi-
declaratia-integrala_2412381.html (vizitat 01.10.2015).  
2 R spunsul lui Iurie Leanc  pentru „afaceri tii din politic ”: Da, suntem diploma i, nu ho i, asta 
e diferen a dintre noi. [on-line] http://www.realitatea.md/raspunsul-lui-iurie-leanca-pentru-
afaceri-tii-din-politica-da-suntem-diploma-i-nu-ho-i-asta-e-diferen-a-dintre-noi_24403.html 
(vizitat 26.07.2015).  
3 Curtea Constitu ional  a avizat ini iativa AIE-3 de modificare a art. 78 din Constitu ie, privind 
alegerea efului statului (DOC). [on-line] http://www.realitatea.md/curtea-constitu-ionala-a-
avizat-ini-iativa-aie-3-de-modificare-a-art-78-din-constitutie-privind-alegerea-efului-statului-
doc24341.html (vizitat 24.07.2015); Cer organizarea unui referendum de modificare a 
Constitu iei pentru ca pre edintele Moldovei s  fie ales de c tre popor (VIDEO). [on-line] 
http://www.realitatea.md/cer-organizarea-unui-referendum-de-modificare-a-constitutiei-pentru-
ca-presedintele-moldovei-sa-fie-ales-de-catre-popor--video-_24860.html (vizitat 05.08.2015).  
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cele din urm  a fost numit liberal-democratul V. Strele , iar în data de 30 iulie 2015 
coali ia majoritar  parlamentar  AIE-3 a votat noul cabinet de mini tri condus de V. 
Strele , cu votul a 52 de deputa i pentru i 41 de deputa i împotriv . La 29 octombrie 
2015, dup  dou  s pt mâni de la re inerea lui V. Filat, Guvernul Strele  a fost demis 
prin mo iune de cenzur  ini iat  de PCRM i PSRM (temeiul ei fiind „suspiciuni de 
corup ie” i „deta area premierului de la func ia sa, prin expunere în favoarea lui  
V. Filat, care a fost pus în arest preventiv”), i votat  de 65 de deputa i ai frac iunilor 
de PDM, PCRM i PSRM. Astfel, to i mini trii au intrat în interimatul func iei (Gh. 
Brega fiind desemnat prim-ministru interimar), îndeplinind numai func iile de 
administrare a treburilor publice, pân  la învestirea unui nou cabinet de mini tri – 20 
ianuarie 2016, ziua învestirii Guvernului P. Filip. 
 
La prima edin  de toamn -iarn  a Parlamentului Republicii Moldova, din  

15 octombrie 2015, dup  ce deputa ii au votat pentru retragerea imunit ii 
parlamentare a lui V. Filat1, Procuratura avea und  verde pentru re inerea, 
perchezi ionarea, arestarea i cercetarea penal  a acestuia în dosarul fraudelor din 
sistemul financiar-bancar. Fostul premier i fostul pre edinte al PLDM, V. Filat, la  
27 iunie i 9 decembrie 2016, a fost condamnat la 9 ani de închisoare în penitenciar de 
tip închis pentru abuz de putere în propor ii deosebit de mari, trafic de influen  în 
cadrul dosarului fraudelor bancare i corupere pasiv , cu confiscarea bunurilor primite 
„personal sau prin intermediari” în valoare de aproape 39,6 de milioane de dolari (peste 
795 de milioane de lei), condamnat i la o amend  de 60 mii lei, privarea de dreptul de 
a ocupa func ii de r spundere pe un termen de 5 ani i retragerea „Ordinului 
Republicii”, conferit de Pre edintele Nicolae Timofti în anul 20132. Vom aminti c  
totul a pornit de la autodenun ul omului de afaceri Ilan Shor (ales primar de Orhei, 
2015–2019), care l-a pârât pe V. Filat c  ar fi extorcat de la el bani, bunuri i servicii în 
sum  de sute de milioane de dolari3. Pentru prima dat  în istoria politic  a rii asist m 
la punerea sub învinuire a celor afla i la putere.  

 
La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 ara noastr  a fost marcat  de 
peste 1 an de zile de instabilitate (criz ) politic  (legislativul a schimbat cinci 

                                                            
1 Filat, cu lacrimi în ochi la Parlament: „Toate deciziile se iau pe strada Cantemir sau la Nobil; 
Poate a venit timpul s  zboare totul naibii în aer în ara asta!”. [on-line] 
http://www.jurnal.md/ro/politic/2015/10/15/filat-cu-lacrimi-in-ochi-la-parlament-toate-deciziile-
se-iau-pe-strada-cantemir-sau-la-nobil-poate-a-venit-timpul-sa-zboare-totul-naibii-in-aer-in-tara-
asta-video/ (vizitat 15.10.2015).  
2 Sentin a integral  în dosarul lui Vlad Filat, pe 265 de pagini a fost f cut  public  - Vezi 
documentul. [on-line] http://www.realitatea.md/sentinta-integrala-in-dosarul-lui-vlad-filat--pe-
265-a-fost-facuta-publica-vezi-documentul_53045.html (vizitat 24.02.2017).  
3 R. Moldova: Autodenun ul lui Ilan Shor, în baza c ruia a fost re inut Vlad Filat, a fost publicat 
pe internet. [on-line] http://www.hotnews.ro/stiri-international-20509727-moldova-autodenuntul-
lui-ilan-shor-baza-caruia-fost-retinut-vlad-filat-fost-publicat-internet.htm (vizitat 16.10.2015).  
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premieri, dintre care trei interimari i doi învesti i1), iar spre sfâr itul anului 2015 
– începutul anului 2016 se c uta cel de-al aselea Guvern). Atunci, lupta s-a dus 
strâns între partidele de orientare pro-european  i cele pro-ruse. Au învins pro-
europenii, iar dup  lungi negocieri, partidele PDM, PLDM i PL nu s-au putut 
în elege în privin a unei alian e politice noi de guvernare. Subiectul unei coali ii 
politice de guvernare între a a-numitele partide pro-democratice i pro-europene, în 
opinia unor lideri politici, era dep it din cauza comportamentului PLDM, avându-se 
în vedere, probabil, denun area de c tre V. Filat (declara ia sa din 13 februarie 2013) a 
Acordului constitutiv al AIE-2 care a însemnat de facto sfâr itul coali iei de 
guvern mânt, fapt despre care am subliniat anterior. În aceast  situa ie, se impunea 
solu ia unei majorit i parlamentare pentru învestirea noului Guvernul, eventual, f r  
oficializarea unei coali ii majoritare2. Ulterior, Pre edintele Parlamentului A. Candu  
s-a exprimat destul de prompt, men ionând c  „în prezent, în Republica Moldova nu 
exist  nicio coali ie de guvernare în sensul adev rat al cuvântului. Dar exist  o 
majoritate parlamentar , obsedat  de obiective comune – de a pune în aplicare 
reformele pentru a recâ tiga încrederea cet enilor i a partenerilor de dezvoltare, 
pentru a ob ine rezultate în procesul de implementare a Acordului de Asociere cu 
UE”3.  
 
3. Coali ia de guvernare majoritar  (20 ianuarie 2016 – 9 martie 2019) a 

învestit Guvernul P. Filip la 20 ianuarie 2016. Coali ia majorit ii parlamentare i 
guvernamentale aflat  la putere (coordonatorul executiv al Consiliului coali iei de 
guvernare a fost desemnat V. Plahotniuc, pre edintele PDM), neformalizat  oficial (a 
activat f r  a încheia vreun pact de coabitare institu ional ), a fost constituit  ini ial din 
patru componente: PDM, PL, 7 deputa i PLDM i 14 deputa i retra i din frac iunea 
parlamentar  a PCRM la sfâr itul lunii decembrie 2015, formând cu PDM Platforma 
Social-Democrat  „Pentru Moldova” (34 deputa i), care la începutul sesiunii 
parlamentare de prim var -var  2017 au aderat la frac iunea PDM, partidul de 
guvern mânt. Odat  cu retragerea oficial  a PL de la guvernare i trecerea lui în 
opozi ie fa  de coali ia majoritar  (2 iunie 2017)4, majoritatea parlamentar  spre 
sfâr itul mandatului (Guvernul condus de premierul P. Filip i-a încetat mandatul pe 
data de 9 martie 2019, când Curtea Constitu ional  în aceast  zi, 9 martie, a confirmat 
legalitatea alegerii Parlamentului de legislatura a X-a i a validat mandatele deputa ilor 

                                                            
1 Guvernul Filip la doi ani de mandate. [on-line] https://www.mold-street.com/?go= 
news&n=6991 (vizitat 21.01.2018). 
2 Marian Lupu: Cred c  subiectul coali iei între partidele pro-europene este dep it. [on-line] 
http://www.ipn.md/ro/politica/73287 (vizitat 01.12.2015).  
3 :        . [on-line] 
https://news.mail.ru/politics/27410556/?frommail=1 (vizitat 11.10.2016).  
4 Partidul Liberal s-a retras oficial din Coali ia de guvernare! Andrian Candu regret  pasul 
liberalilor. [on-line] http://www.realitatea.md/video-paridul-liberal-s-a-retras-oficial-din-coali-
ia-de-guvernare-andrian-candu-regreta-pasul-liberalilor_58667.html (vizitat 02.06.2017).  
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ale i în cadrul alegerilor parlamentare desf urate la 24 februarie 2019) era format  
deja din dou  componente (PDM i PPEM). 

 
În opinia unor exper i în drept constitu ional, majoritatea parlamentar  constituit  în 
Parlamentul Republicii Moldova era una ilegal . Fostul judec tor la Curtea 
Constitu ional  N. Osmochescu a declarat în cadrul emisiunii „În PROfunzime” c  este 
rezervat în privin a legalit ii majorit ii parlamentare. „În primul rând, majoritatea 
parlamentar  se formeaz  imediat dup  alegerile parlamentare. În al doilea rând, 
majoritatea parlamentar  se formeaz  în cadrul edin ei plenare a Parlamentului. În cel 
de-al treilea rând, decizia de formare a majorit ii parlamentare se statueaz  în procese 
verbale i se p streaz  în arhiv . N-a fost respectat  niciuna din aceste condi ii”1. În 
opinia altor autori, formatul guvern rii majoritare ar ta o evolu ie pe domeniul social 
i economic, precum i în ceea ce ine de men inerea cursului european, combaterea 

corup iei, protejarea mediului înconjur tor etc. Oricum, PDM devenea pe deplin 
responsabil în crearea majorit ii parlamentare, asumându- i astfel responsabilitatea 
guvern rii pe calea vectorului integra ionist european. Coali ia de guvernare i-a creat, 
în luna mai 2016, un Consiliu (politic) care discuta priorit ile de pe agenda 
parlamentar  i evolu ia situa iei politice din ar . „Este Consiliul majorit ii 
parlamentare – eu, Lupu, reprezentantul celor 14 i un reprezentant al celor apte (fo ti 
deputa i din frac iunea parlamentar  a PLDM) – acesta este Consiliul politic. Mai este 
i Consiliul exectuiv, ca secretariatul la Parlament. eful consiliului coordonator al 

acestei structuri este prezent la Consiliul politic unde lu m decizii i le preg tesc, 
venim cu propuneri. Dar puterea este a Consiliului politic”, afirma atunci M. Ghimpu2. 
 
Vom sublinia c  la 29 iulie 2016 reprezentan ii Coali iei de guvernare i 

membrii PPEM, lider I. Leanc , au semnat un Acord de parteneriat. Totodat , s-a 
decis ca I. Leanc  s  conduc  Consiliul parlamentar de integrare european 3, dar, în 
final, la 2 iunie 2017, a fost ales vice-pre edinte al Parlamentului4. În acela i timp, PL 
anun a peste 2 luni de zile, 5 septembrie 2016, c - i retrage semnatura de pe Acordul 
                                                            
1 Exper i în drept constitu ional: Majoritatea parlamentar  este ilegal . [on-line] 
http://jurnal.md/ro/politic/2016/1/19/experti-in-drept-constitutional-majoritatea-parlamentara-
este-ilegala/ (vizitat 19.01.2016); Fostul judec tor al Cur ii Constitu ionale Nicolae 
Osmochescu a vorbit în cadrul unei emisiuni de la Unimedia despre comiterea unor înc lc ri de 
ordin procedural în cazul cre rii noii majorit i parlamentare. [on-line] http://jurnal.md/ro/ 
politic/2016/1/19/nicolae-osmochescu-am-rezerve-foarte-serioase-privind-legalitatea-actualei-
majoritati-parlamentare/ (vizitat 19.01.2016).  
2 Ghimpu ofer  detalii despre func ia lui Plahotniuc. [on-line] http://www.noi.md/md/ 
news_id/84459 (vizitat 20.05.2016).  
3 Coali ia de guvernare a semnat cu PPEM un Acord de Parteneriat na ional pentru integrare 
european ! Leanc  va conduce Comisia de profil. [on-line] http://www.realitatea.md/coalitia-
de-guvernare-a-semnat-cu-ppem-un-acord-de-parteneriat-national-pentru-integrare-europeana--
leanca-va-conduce-comisia-de-profil--video-43039.html (vizitat 29.07.2016).  
4 Cheptine A. Iurie Leanc  – noul vicepre edinte al Parlamentului. [on-line] 
http://tribuna.md/2017/06/02/iurie-leanca-noul-vicepresedinte-al-parlamentului/ (vizitat 
02.06.2017). 
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de colaborare încheiat între majoritatea parlamentar  i PPEM1. Ulterior, PL 
p r se te, la 26 mai 2017, Coali ia de guvernare / majoritatea parlamentar  i trece în 
opozi ie, a a cum s-a mai întâmplat i în anul 2013 cu acela i partid, iar mini tri 
liberali depunând cereri de demisie din func iile lor (C. Fusu, V. Munteanu i  
Gh. Brega), având drept motiv re inerea de c tre ofi erii CNA i procurorii anticorup ie 
a ministrului transporturilor I. Chirinciuc i a Primarului General al mun. Chi in u, 
prim-vicepre edinte al PL, D. Chirtoac , ultimul fiind b nuit de trafic de influen  în 
dosarul parc rilor cu plat 2.  

A adar, Coali ia majorit ii parlamentare i guvernamentale aflat  la putere 
între anii 2016–2019 a fost pe deplin func ional  pân  la alegerile parlamentare 
ordinare din 24 februarie 2019, iar Guvernul P. Filip a avut toat  sus inerea politic  
(din partea Parlamentului Republicii Moldova) pentru a continua implementarea 
reformelor i a programului de guvernare asumat3. 
 

3. Dualitatea puterii de stat i reactualizarea clivajelor sociopolitice 
În leg tur  cu subiectul examinat, vom face câteva delimit ri terminologice:  

1) Dualitatea puterii, conform DEX-ului, reprezint  o situa ie politic  instabil  i 
temporar , care se manifest  prin existen a concomitent  a dou  puteri politice în stat, 
exprimând interese de clas  opuse sau interesele a dou  grup ri politice rivale din 
cadrul aceleia i clase (cazul Republicii Moldova); 2) Puterea statal  nu se confund  
cu puterea politic . Puterea de stat este o putere politic , de comand , poart  un 
caracter coercitiv i organizat, are voca ia generalit ii i este suveran , iar aceast  
ultim  tr s tur  desemnând caracterul puterii de stat de a fi suprem  în teritoriul 
statului, adic  de a nu cunoa te nici o putere deasupra sa (suveranitatea intern ) i de a 
fi independent  în exterior, în raport cu alte state (suveranitatea extern )4. Puterea 
statal  are capacitatea de a organiza i conduce societatea (întrucât dispune de pârghiile 
de constrângere necesare pentru ca voin a, legile i normele stabilite s  fie respectate) 
în interesul comunit ii umane respective i de a o reprezenta în raporturile cu alte 
comunit i. Prin intermediul principalelor sale structuri (legislativ , executiv , 

                                                            
1 PL î i retrage semn tura de pe Acordul de colaborare încheiat între majoritatea parlamentar  i 
PPEM. [on-line] http://www.realitatea.md/ultima-ora--pl-isi-retrage-semnatura-de-pe-acordul-
de-colaborare-incheiat-intre-majoritatea-parlamentara-si-ppem_44680.html (vizitat 
05.09.2016).  
2 Ultim  or : Partidul Liberal p r se te coali ia de guvernare. [on-line] http://www.eurotv. 
md/stire-ultima-ora-partidul-liberal-paraseste-coalitia-de-guvernare (vizitat 27.05.2017).  
3 Andrian Candu a f cut bilan ul activit ii Parlamentului pentru perioada 2015–2018. [on-line] 
https://www.realitatea.md/video-andrian-candu-a-facut-bilantul-activitatii-parlamentului-
pentru-perioada-2015-2018_88870.html (vizitat 27.12.2018). 
4 Puterea de stat. [on-line] https://politicall.wordpress.com/dictionar-politic/statul/puterea-de-stat/ 
(vizitat 27.05.2017); Dreptul i statul. [on-line] http://biblioteca-digitala-online.blogspot. 
md/2012/12/dreptul-si-statul.html (vizitat 27.12.2012).  
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judec toreasc ), statul reprezint  pivotul puterii politice1; 3) Clivajele sunt definite, în 
mod tradi ional, ca principii de diviziune durabile ale comportamentelor politice i ale 
competi iei electorale, bazate pe structuri i sisteme de interese sau de valori 
concurente, specifice unor grupuri de referin , definite pe baza unor criterii 
socioeconomice, politice sau culturale. Aceste elemente diferite sunt, cel mai adesea, 
reunite în dou  clase de determinan i. De o parte, sunt factorii lega i de pozi iile 
socioeconomice i de identit ile culturale, care pot fi considera i ca „exteriori” 
domeniului politic propriu-zis. De cealalt , dinamicele de pozi ionare i de organizare 
ale competi iei electorale structureaz  linii „interioare” de clivaj ale spa iului politic2. 
În ce prive te conceptul de clivaj politic, acesta define te polaritatea societal  din 
perspectiva modelelor simplificate de tipul binoamelor i se refer  la o separare social  
pentru a identifica anumite grupuri sociale în procesul politic, în func ie de 
caracteristicile lor fundamentale (status social, profesie, locul de trai, religie, etnie 
etc.)3. 

Puterea de stat poate fi abordat  la mai multe nivele: la un nivel general 
abstract; la nivelul unui anume tip de putere i la nivelul unei anume puteri concrete4, 
iar drept exemplu, putem vorbi de puterea de stat existent  azi în Republica Moldova.  

De ce puterea de stat existent  azi în Republica Moldova poart  un caracter 
de dualitate, formându-se astfel doi poli de putere? Desigur, în contextul realit ilor 
existente create în câmpul politic autohton dup  alegerile parlamentare din  
30 noiembrie 2014, din 24 februarie 2019 i cele preziden iale din noiembrie 2016 
(PDM declarat pro-european i un pre edinte orientat pro-eurasiatic5), în cadrul puterii 
de stat nu poate exista vreo coabitare (colaborare) institu ional  func ional , iar 
modul cum ac ioneaz  Pre edintele ales I. Dodon demonstreaz  o lips  de comunicare 
eficient  dintre Pre edin ie, Parlament i Guvern. Însu i Pre edintele I. Dodon sus inea 
la începutul anului 2017 c  nu va avea o colaborare cu Guvernul i majoritatea 
parlamentar , declarându-se în opozi ie cu acestea6. 

Absen a în cadrul puterii de stat a unei coabit ri institu ionale a condi ionat în 
2016–2019, într-un fel, i apari ia dualit ii puterii de stat, în care puterea, dup  cum 
scria M. Foucault, nu este un „privilegiu al clasei dominante, ci ansamblul pozi iilor 

                                                            
1 Bordeiu P.D. Fundamentele puterii politice (Curs). Constan a: Ed. „Andrei aguna”, 2006. 
215 p. [on-line] https://ro.scribd.com/doc/32044222/Curs-Fundamente (vizitat 29.10.2007). 
2 Surel Y. Clivaje. În: Dic ionar de probleme politice: 60 de mize ale Fran ei contemporane / 
Red. coord. N. Haudegand, P. Lefébure. Chi in u: Muzeum, 2002, p. 47-51.  
3 Varzari P., Sosna B. Reactualizarea clivajelor social-politice în Republica Moldova…  
4 No iune de putere de stat i putere politic . [on-line] http://www.km.ru/referats/DE73 
CAD64EFA4B55A38A5DB 46165C493 (vizitat 27.05.2017); Bordeiu P.D. Op. cit. 
5 Iulian CHIFU // Problema triunghiului de putere în jocul politic intern din Republica 
Moldova. [on-line] https://deschide.md/ro/stiri/editorial/18282/ (vizitat 19.09. 2017). 
6 eful statului se declar  în opozi ie fa  de Guvern i majoritatea parlamentar . [on-line] 
http://www.politics.md/?view=articles&id=15731 (vizitat 27.01.2017).  
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strategice pe care aceasta le ocup ” (conform cercet torului român Daniel Sidor)1. În 
prezen a dualit ii puterii de stat, a unei puteri hibride2, în societatea din Republica 
Moldova avem un „r zboi” nedeclarat între autorit ile publice, un conflict institu ional 
f r  vreo coabitare institu ional  între ramurile puterii de stat. Despre unele blocaje 
institu ionale survenite în actul guvern rii cu efect deturn tor asupra vie ii sociale a 

rii vorbe te faptul c  pe parcursul anului 2017 eful statului nu a promulgat 23 de 
acte legislative votate de majoritatea parlamentar  controlat  de PDM; din ele, 15 au 
fost reexaminate de Legislativ3. La fel, vom aminti aici i faptul c  Pre edintele  
I. Dodon a fost suspendat temporar din func ie de cinci ori de c tre Curtea 
Constitu ional  a rii, din motiv c  nu i-a exercitat competen ele pe care le are în 
procedura remanierilor guvernamentale i în promulgarea legilor adoptate de c tre 
Legislativ4.  

De altfel, dualitatea puterii a început deja s  perturbeze dialogul ei cu societatea, 
creându-se dou  organe / platforme consultative separate pentru acest dialog: dac  
pe lâng  premierul P. Filip în februarie 2017 a fost constituit  noua componen  a 
Consiliului Na ional pentru Participare, aceasta fiind creat  prima dat  pe lâng  
Guvernul Z. Greceanâi – în toamna anului 2008, dup  modelul rilor Europei de Est – 

ri membre ale UE, în timp ce pe lâng  Pre edintele I. Dodon în aprilie 2017 a fost 
creat Consiliul Societ ii Civile care este mai aproape de modelul rusesc i activeaz  
nu în baza unei legi ca în Rusia, ci în baza unui act normativ, regulament. Exper ii 
consider  c  i Consiliul Na ional pentru Participare, i Consiliul Societ ii Civile vor 
fi un fel de „cluburi private”, dup  principiul „str inii nu au acces”, i c  o comunicare 
real  cu societatea civil , precum i implicarea acesteia în procesul decizional, cum nu 
a fost, a a i nu va fi5. Iar înl turarea dualit ii i paralelismului între structurile puterii 
preziden iale i executive în sistemul guvern rii statului poate avea loc, probabil, odat  
cu realizarea principiului alternan ei democratice la guvernare, ca unul din principiile 
statului de drept, care î i exercit  puterea în conformitate cu legea i care ar viza toate 
organismele puterii de stat, adic  odat  cu viitoarele alegeri parlamentare i 
preziden iale. 
Mi carea f cut  de Pre edintele I. Dodon i de PSRM (lansarea ini iativei privind 
trecerea la sistemul electoral mixt, amintind c  la 5 mai 2017 deputa ii au votat în 
prima lectur  pentru dou  proiecte de lege: proiectul PDM, care stipuleaz  trecerea la 

                                                            
1 Sidor D. Cum percepem puterea politic ? Bucure ti: Ed. Virtual , 2013. 260 p.  
2 Puterea hibrid  / IDIS „Viitorul”. [on-line] http://viitorul.org/ro/content/puterea-
hibrid%C4%83 (vizitat 13.12.2015). 
3 Parlamentul face bilan ul pentru anul 2017. Câte legi i hot râri au fost adoptate i câte a 
refuzat Dodon s  promulge. [on-line] http://www.realitatea.md/parlamentul-face-bilan-ul-
pentru-anul-2017-cate-legi-i-hotarari-au-fost-adoptate-i-cate-a-refuzat-dodon-sa-le-promulge 
69967.html (vizitat 09.01.2018).  
4 Pre edintele Igor Dodon a fost suspendat pentru a cincea oar  pentru înc lcarea Constitu iei. 
[on-line] https://www.realitatea.md/dodon-suspendat_88019.html (vizitat 10.12.2018). 
5 Florea X. Dualitatea puterii: platforme separate pentru dialogul cu societatea. [on-line] 
http://www.noi.md/md/news_id/216125 (vizitat 06.04.2017).  
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un sistem uninominal i proiectul înregistrat de PSRM, care prevede instituirea unui 
sistem electoral mixt1, Comisia juridic , numiri i imunit i a Legislativului propunând 
ca cele dou  proiecte s  fie comasate pentru lectura a doua dup  Avizul Comisiei de la 
Vene ia din iunie 20172, iar de baz  s  fie luat proiectul privind trecerea la un sistem 
electoral mixt3) a pus începutul unei noi lupte pe arena politic , miza c reia este uria  
– schimbarea polilor câmpului politic autohton i reîmp r irea sferelor de influen . 
Având sau nu în elegeri, democra ii i sociali tii au constituit o lume politic  bipolar , 
la un pol plasându-se PDM, iar la cel lalt – PSRM i Pre edintele I. Dodon, care 
promoveaz  o politic  extern  îndreptat  spre integrarea eurasiatic  a Republicii 
Moldova.  
 
Întrebarea dac  avem în Republica Moldova doi poli de putere dup  victoria 

lui I. Dodon în alegerile preziden iale din 13 noiembrie 2016, nu este deloc lipsit  de 
sens cum poate p rea la prima vedere, or, func ia de pre edinte, cu excep ia mandatului 
lui N. Timofti, tot timpul a reprezentat în Republica Moldova un pol de putere extrem 
de puternic, care a influen at decisiv starea de lucruri în ar 4. 

 
Câteva secven e ale bipolarit ii lumii politice din istoria politic  recent  a 
Republicii Moldova:  
1) Pe timpul Pre edin iei lui M. Snegur (mandat preziden ial: 3 septembrie 1990 –  
15 ianuarie 1997), pre edin ia era un pol de putere, iar cel de-al doilea era reprezentat 
de Parlamentul dominat de o majoritate agrarian  i care-l avea în fruntea sa pe  
P. Lucinschi. Apoi, când P. Lucinschi a devenit pre edinte (1 decembrie 1996 –  
4 aprilie 2001) i a constituit un pol de putere în jurul s u i al func iei de inute, cel de-
al doilea l-a reprezentat Parlamentul, mai bine zis majoritatea parlamentar  constituit  
din CDM, MpMDP (actualul PDM) i PFD;  
2) Lumea politic  din Republica Moldova a devenit monopolar  dup  10 ani de 
independen  a rii, odat  cu accederea la putere a comuni tilor – ini ial cu 
majoritate constitu ional  (în 2001), iar ulterior cu majoritate simpl  (2005). Din 2001 
pân  în 2009 toat  puterea a fost concentrat  de facto în mâinile unui singur om – 
liderul PCRM, V. Voronin;  
3) Lucrurile au început din nou s  se schimbe în perioada 2009–2010, când Republica 
Moldova a fost condus  de o coali ie de partide (PLDM, PL, PDM i AMN), iar din 

                                                            
1 Proiectul de lege privind votul mixt a fost f cut public (DOC). [on-line] http://www.realitatea. 
md/proiectul-de-lege-privind-votul-mixt-a-fost-facut-public-doc_57691.html (vizitat 
16.05.2017).  
2 (DOC) Recomand rile Comisiei de la Vene ia în privin a sistemului electoral mixt: 
Schimbarea este prerogativa suveran  a republicii. [on-line] http://www.realitatea.md/doc-
recomandarile-comisiei-de-la-vene-ia-in-privin-a-sistemului-electoral-mixt-schimbarea-este-
prerogativa-suverana-a-republicii_59565.html (vizitat 19.06.2017). 
3 Modificarea sistemului electoral. [on-line] http://www.parlament.md/Actualitate/%20 
Modificareasistemuluielectoral/tabid/254/language/ro-RO/Default.aspx (vizitat 20.07.2017). 
4 Volni chi I. Va ap rea în Moldova al doilea pol de putere? [on-line] http://tribuna.md/ 
2016/11/22/va-aparea-in-moldova-al-doilea-pol-de-putere/ (vizitat 22.11.2016).  
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2010 lumea politic  a devenit iar i bipolar  – la un pol era V. Filat, iar la cel lalt – 
V. Plahotniuc. Începând cu jum tatea anului 2013, balan a începe s  încline tot mai 
mult spre V. Plahotniuc, care, la finele anului 2015 – începutul anului 2016, reu e te 
din nou s  transforme lumea politic  în una monopolar , chiar dac  la putere se afl  o 
majoritate parlamentar ;  
4) Acum, când avem un pre edinte ales direct de cet eni (13 noiembrie 2016), putem 
presupune c  un asemenea pol deja a ap rut fa  de cel al PDM-ului în frunte cu  
V. Plahotniuc. I. Dodon, chiar dac  oficial nu mai este lider al PSRM, totu i are în 
spatele s u cel mai puternic partid – PSRM, care reprezint  peste 52% din aleg torii ce 
au participat la scrutinul preziden ial, are promisiuni f cute oamenilor ce ar trebui 
onorate etc. Precum se tie, Pre edintele I. Dodon nu a ales conlucrarea cu coali ia de 
guvernare majoritar , 2016–2019, i de aceea putem vorbi c  lumea politic  din 
Republica Moldova nu a r mas monopolar , ci a devenit deja din nou bipolar . 
 
Aceast  situa ie se datoreaz  faptului c  priorit ile asumate de institu iile 

publice ale statului sunt duble în conformitate cu liniile de divizare a societ ii, cu 
anumite clivaje politice existente (vectorul european – proiectul eurasiatic, unionism – 
moldovenism, unitarism – federalism etc.), fapt ce nu poate asigura un echilibru 
(rezonabil) al puterilor în stat, iar, în cele din urm , cet enii vor avea de suferit. 

Care sunt clivajele soiopolitice profunde reactualizate dup  scrutinul 
parlamentar din 30 noiembrie 2014 i cel din 24 februarie 2019 i preziden ialele-
2016? În primul rând, anumite clivaje politice (vectorul european – proiectul eurasiatic, 
unitarism – federalism1, unionism – moldovenism2) definesc polaritatea societal  din 
perspectiva modelelor simplificate de tipul binoamelor. În al doilea rând, aceste clivaje 
sociopolitice marcate au fost prezente totdeauna în istoria politic  recent  a Republicii 
Moldova cu o intensitate mai mic  sau mai mare în func ie de actorii politici implica i 
în lupta pentru putere, pentru de inerea i exercitarea ei, clivaje care au reap rut pe un 

                                                            
1 Despre acest clivaj, unitarism – federalism, vezi: Grama D. Consecin ele federaliz rii asupra 
suveranit ii de stat a Republicii Moldova. În: Revista de Filosofie i Drept, 2004, nr. 1-3, p. 88-
97; :   –   . [on-line] 
https://ava.md/2017/06/05/doklad-reintegraciya-pridnestrov-ya/ (vizitat 05.02.2017);  

 ?     . [on-line] 
https://ava.md/ 2017/06/05/proekt-pridnestrov-e-zakryvaetsya-o-doklade/ (vizitat 06.06.2017).  
2 Despre acest clivaj, unionism – moldovenism, vezi: Duncaciu D. Despre unionism, cu calm. 
[on-line] http://www.moldova.org/despre-unionism-cu-calm-203619-rom/ (vizitat 18.09.2009); 

âcu Oc. Despre „moldovenism” i diverse idei privind „Moldova Mare”. [on-line] 
http://www.timpul.md/articol/despre-moldovenism-si-diverse-idei-privind-moldova-mare-
35809.html (vizitat 30.07.2012); B rbieru L. Tot ce trebuie s  tii despre moldovenism, teoria 
c  moldovenii nu se trag din daci. [on-line] https://www.vice.com/ro/article/teoria-ca-
moldovenii-nu-se-trag-din-daci (vizitat 17.05.2017); Dodon aminte te c  o parte din România 
intra în componen a Principatului Moldovei. [on-line] http://www.noi.md/md/news_id/228218 
(vizitat 15.06.2017); PSRM declar  c  va proteja suveranitatea i integritatea teritorial  a R. 
Moldova. [on-line] https://noi.md/md/politica/psrm-declara-ca-va-proteja-suveranitatea-si-
integritatea-teritoriala-a-r-moldova (vizitat 01.02.2019). 
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funadal nou în perioada i dup  preziden ialele-2016, amintind aici despre curentele 
principale ale preziden ialelor-20161, despre care s-a vorbit mai sus (curentul unionist, 
pro-românesc2; curentul pro-european guvernamental; curentul pro-european de 
alternativ  i curentul pro-eurasiatic3).  

De ce clivajele sociopolitice identificate pot fi numite reactualizate?  Acestea 
s-au exprimat înc  de la începutul independen ei Republicii Moldova din 1991. 
Clivajul dreapta-stânga totu i nu s-a exprimat ca atare nici în perioada restructur rii 
gorbacioviste din anii 1985–1991, desf urat  sub sloganurile „democra ie”, 
„transparen ”, „accelerare”, „mentalitate nou ” etc., i nici în perioada mi c rii 
democratice de eliberare na ional , din anii 1988–1991 decât în planul sloganului 
„Limb  – tricolor – alfabet latin”, manifestându-se doar în „zorii” democra iei, 
amintind aici de cele trei grup ri politice mai reprezentative (parlamentare i 
extraparlamentare), divizate în func ie de vectorul dezvolt rii rii noastre la mijlocul 
anilor ’90 ai sec. XX, fapt men ionat mai sus.  

 
În urma anumitor procese contradictorii de ordin politic, economic, social i cultural, 
în Republica Moldova, înc  la etapa de afirmare a independen ei rii, s-a accentuat 
separatismul (na ional i politic), formându-se astfel dou  unit i anticonstitu ionale la 
sudul (G g uzia) i în raioanele de Est ale rii (Transnistria). Problema 
separatismului, fenomenul iredentismului (lupta între adep ii diferitelor c i de 
dezvoltare a unei ri, în cazul nostru, între „independi ti”, adep ii consolid rii 
statalit ii, unioni tii de dreapta i cei de stânga, este cunoscut  în literatura de 
specialitate prin termenul de iredentism, denumind orice mi care politic  ce urm re te 
anexarea unor teritorii sub lozinci na ional- oviniste), criza identitar  (considerate 
na ionalisme regionale), criza valoric  (ciocnirea a dou  sisteme de valori opuse – 
tradi ionale i moderne) i alte probleme greu de rezolvat (numite de noi „dificult i 
aporetice”) pot fi considerate clivaje sociopolitice profinde4 care continu  s  r mân  
ni te obstacole majore în calea consolid rii statului Republica Moldova pe plan intern 
i extern.  

                                                            
1 Bo an I. Principalele curente ale preziden ialelor 2016… 
2 Mesajele i ofertele curentului unionist. [on-line] http://www.e-democracy.md/monitoring/ 
politics/comments/mesajele-ofertele-curentului-unionist/ (vizitat 20.10.2016); Cimpoe u D. 
Moldovenism versus Românism (I). [on-line] http://www.limbaromana.md/index.php? 
go=articole&n=3334 (vizitat 01.03.2017). 
3 Mesajele i priorit ile curentului eurasiatic. [on-line] http://www.e-democracy.md/ 
monitoring/politics/comments/mesajele-prioritatile-curentului-eurasiatic/ (vizitat 04.10.2017). 
 Subiectul este elaborat i actualizat în baza articolului publicat de c tre autorul Notelor de 

curs. A se vedea: Varzari P., Sosna B. Reactualizarea clivajelor social-politice în Republica 
Moldova… 
4 Unele clivaje existente în Europa Central  i de Est sunt reliefate i examinate de c tre 
politologul belgian Jean-Michel de Waelle. Vezi: De Waelle J.-M. Consolidare democratic , 
partide i clivaje în Europa Central  i de Est. În: Partide politice i democra ie în Europa 
Central  i de Est / Coord. J.-M. de Waelle. Bucure ti: Ed. Humanitas, 2003, p. 173-193. 



157

În acela i timp, criza pluridimensional  din Republica Moldova catalizeaz  apari ia 
unor tensiuni i conflicte sociale, care, pe fundalul descre terii economice, pot 
alimenta puternic clivajele social-politice existente, generând presiuni sociale 
sus inute. Aceste presiuni se bazeaz  pe factori ca: diferen ele în venituri, diviziunile 
lingvistice i politico-ideologice, diferen ierile urban / rural ori de factur  local  / 
regional , clivajele de genera ii, diferen ele de clas  / grup social etc. Totodat , 
diviziunile critice în cadrul unui sistem social pot conduce i la un conflict politic, cum 
ar fi cel din raioanele de Est ale rii. O criz  politic  marcat  de mai mul i ani, al turi 
de altele (economic , financiar , a educa iei, identitar , valoric , a s n t ii sau 
social ), contribuie la scindarea profund  a societ ii în grupuri sociale cu interese 
opuse i nu înlesne te promovarea reformelor modernizatoare în contextul procesului 
integra ionist european. 
  
Coeziunea social  în ara noastr  este extrem de grav afectat  i are un 

poten ial nesemnificativ de repara ie imediat  pe fundalul apari iei unor noi „linii” de 
conflict, mai ales dup  alegerile parlamentare din noiembrie 2014 i februarie 2019 i 
preziden ialele de la sfâr itul anului 2016. Cu alte cuvinte, se observ  o tendin  în 
perpetuarea unor clivaje sociopolitice mai vechi (vectorul european – proiectul estic, 
unionism – moldovenism, unitarism – federalism etc.), care pot fi numite i provoc ri 
la adresa securit ii statului Republica Moldova. 

Subiectul este sensibil tocmai prin etichetarea diferit , prin prisma intereselor 
politice partizane, a unor momente critice i, în primul rând, a vectorului dezvolt rii 
Republicii Moldova – proiectul estic, Uniunea Economic  Eurasiatic , sau, totu i, 
paradigma vestic , liberal , democratic . Lupta politico-ideologic  între aderen ii 
acestor dou  proiecte regionale de integrare (integrarea eurasiatic  versus integrarea 
european ) constituie acea „linie” de conflict pe e ichierul politic al rii i reflect  
principalul clivaj politic la momentul actual, având tangen e cu alte clivaje mai vechi 
(unionism – moldovenism, unitarism – federalism) din perspectiva grupurilor sociale 
implicate în competi ia pentru putere i a retoricii politice construite în urma mai 
multor evenimente sociale i politice controversate din istoria politic  recent  a 
Republicii Moldova. 

Clivajul unionism – moldovenism reflect  o alt  „linie” de conflict între 
aderen ii unirii Republicii Moldova cu România (care s-a amplificat sim itor odat  cu 
marcarea la 27 martie 2018 a centenarului unirii Basarabiei cu România, men ionând 
doar faptul c  de la începutul anului 2018 circa 170 de localit i din Republica 
Moldova, precum i mai multe institu ii, consilieri, primari, cercet tori, angaja i ai 
spitalelor i reprezentan i ai bisericilor au semnat Declara ii de Unire simbolic  cu 
România1, iar unele localit i i jude e din România la fel au semnat declara ia în semn 

                                                            
1 Lista actualizat  a localit ilor din Moldova care au semnat pentru Unirea cu România – 141. 
[on-line] https://1md.online/ro/stiri/moldova/lista-localitatilor-moldova-semnat-pentru-unire-
141 (vizitat 25.03.2018); DOC // Înc  o localitate din R. Moldova a semnat Declara ia de Unire 
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de solidaritate, devenind un subiect de discu ii aprinse în mediul social i politic al 
societ ii din Republica Moldova – pre edin ie, partide politice, societate civil  i alte 
segmente sociale i politice) i adep ii „statalit ii i identit ii moldovene ti” (opteaz  
pentru dou  state, dou  popoare, dou  na iuni, dou  limbi diferite etc.). În literatura 
tiin ific  autohton  exist  divergen e de opinii privind termenii „stat” i „statalitate”, 

unii autori men ionând c  problema statalit ii Republicii Moldova este o tem  mult 
discutat  de istorici i de speciali ti de drept constitu ional, inclusiv ideea precum 
termenul de stat este o no iune mai îngust  ca cel de statalitate1. 

În acela i timp, clivajul unitarism – federalism reflect  urm toarea „linie” de 
conflict între adep ii unui stat unitar i indivizibil (astfel, Constitu ia rii noastre 
stipuleaz , la art. 1 „Statul Republica Moldova”, c  „Republica Moldova este un stat 
suveran i independent, unitar i indivizibil”) i partizanii federaliz rii Republicii 
Moldova sub pretextul solu ion rii conflictului transnistrean. Statul unitar este o form  
în care exist  o singur  putere constitu ional  competent  s  stabileasc  reguli 
aplicabile pe întregul teritoriu, activitatea de guvernare difuzându-se de la centru pe 
cale ierarhic , o singur  putere politic  la nivel central i local, un singur rând de 
organe centrale (parlament, guvern, pre edinte etc.), o singur  ordine juridic  
întemeiat  pe o constitu ie unic , iar popula ia are o singur  cet enie. Conceptul de 
stat unitar se delimiteaz  de cel de stat federal, unde coexist  mai multe centre de 
putere, statul fiind divizat la nivelul organiz rii politice i la nivelul ordinii juridice. 
Marea majoritate a rilor din lume sunt state unitare. 

 
Pentru Republica Moldova s-a propus solu ionarea conflictului politic legat de 
separatismul transnistrean prin federalizarea rii, avându-se în vedere urm toarele 
proiecte: 1) proiectul de solu ionare a conflictului transnistrean prin federalizarea 
Republicii Moldova, elaborat de c tre OSCE, lansat la Kiev, 3 iulie 2002;  
2) Pre edintele V. Voronin a lansat la vremea sa ini iativa de elaborare a noii 
Constitu ii federative la care s  participe i reprezentan ii Transnistriei, februarie 2003; 
3) documentul denumit informal Memorandumul Kozak, propus de Federa ia Rus  la 
16 noiembrie 2003, i respins de c tre PCRM; 4) „Planul reglement rii problemei 
transnistrene” (numit i Planul Iu cenko), bazat pe cei „ apte pa i” enun a i de noul 
pre edinte ucrainean la 22 aprilie 20052, i 5) proiectul de federalizare a Republicii 
Moldova, promovat de I. Dodon1.  

                                                                                                                                                              
cu România. A 164-a la num r. [on-line] https://deschide.md/ro/stiri/social/36009/DOC--
%C3%8Enc%C4%83-o-localitate-din-RMoldova-a-semnat-Declara %C8%9Bia-de-Unire-cu-
Rom%C3%A2nia-A-164-a-la-num%C4%83r.htm (vizitat 30.08.2018); Câ i cet eni ai 
României î i doresc Unirea cu R. Moldova. [on-line] http://puterea.info/?p=36372 (vizitat 
29.11.2018). 
1 Mischevca I. Mitul „statalit ii moldovene ti”…; Octavian âcu: Statalitatea i independen a 
sunt subminate timp de aproape trei decenii. [on-line] http://www.ipn.md/ro/special/93239 
(vizitat 28.08.2018). 
2 România i Republica Moldova – între Politica European  de Vecin tate i perspectiva 
extinderii Uniunii Europene / Coord. A. Pop. Bucure ti: Ed. Institutul European din România, 
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În ultima vreme se discut  pe marginea dilemei – care stat este mai viabil: cel unitar 
sau cel federal format din unit i teritorial-statale care se bucur  de un anumit grad de 
autonomie? Totu i, în prezent, se consider  c  are loc o convergen  a principiilor de 
constituire a statelor unitare i a celor federative. În consecin , r mâne de v zut care 
formul , cea federalist  ori cea regionalist , poate fi mai eficient  în combaterea 
tendin elor separatiste, contribuind la echilibrarea lor prin tendin e centripete. Vorba e 
c  tendin e separatiste se observ  nu numai în statele unitare sau în cele federative cu 
nivel mediu sau sc zut de dezvoltare, ci chiar i în state federative prospere, precum 
Canada i Australia2. Deci, federalizarea nu poate fi considerat  un panaceu împotriva 
separatismului, iar încercarea solu ion rii unui conflict legat de separatism prin 
federalizare ridic  o mul ime de semne de întrebare. Problema de baz  rezid  în a g si 
balan a optimal  de interese într-un stat.  
 
Totu i, principalul clivaj const  în dilema vectorul european – proiectul estic3, 

iar societatea din Republica Moldova, fiind fracturat  i segmentat , se afl  între dou  
op iuni de dezvoltare. Prima este orientarea european , prioritate amplificat  în 
programele de guvernare ale alian elor pro-europene, începând cu mijlocul anului 
2009, în care integrarea european  este declarat  drept o prioritate fundamental  a 
politicii interne i externe a Republicii Moldova, iar în prezent dialogul moldo-
comunitar este axat pe realizarea prevederilor Acordului de Asociere cu UE. A doua 
este orientarea eurasiatic , sus inut  de for ele politice de stânga în frunte cu PSRM. 
Aceast  realitate, deloc entuziasmant  pentru Republica Moldova, este confirmat  de 
toate sondajele de opinie, unde clivajul integrarea european  – integrarea eurasiatic  
apare cel mai nuan at fa  de alte clivaje sociopolitice. A a cum relev  mai multe studii 
i sondaje sociologice din ultimii ani, se observ  în continuare o diminuare a 

interesului societ ii pentru integrarea european  i, concomitent, un interes mai sporit 
al unor grupuri sociale aparte (de unele segmente ale popula iei aderente mi c rilor 
sociale i for elor politice de stânga, de vârsta „a treia”, de grupuri sociale defavorizate 
i marginale etc.) pentru aderarea la proiectul estic, la proiectul Comunitatea 

Economic  Eurasiatic  i Uniunea Vamal  Rusia-Belarus-Kazahstan. Cel pu in a a 
reiese din datele Barometrului de Opinie Public  administrat de Institutul de Politici 

                                                                                                                                                              
2006. 310 p. [on-line] http://beta.ier.ro/documente/studiideimpactPaisIII_ro/Pais3_studiu_ 
5_ro.pdf (vizitat 13.12.2006).  
1 (DOC) Cum arat  proiectul de federalizare a Republicii Moldova, promovat de Igor Dodon. 
[on-line] http://independent.md/doc-cum-arata-proiectul-de-federalizare-republicii-moldova-
promovat-de-igor-dodon/#.WD aaKBqLTcs (vizitat 24.11.2016). 
2 Avantajele i riscurile federaliz rii Republicii Moldova. [on-line] http://www.e-
democracy.md/monitoring/politics/comments/20021209/ (vizitat 09.12.2012).  
3 Studiu: Europa de vest i cea de est, „rupte” între liberali i conservatori. [on-line] 
https://deschide.md/ro/stiri/externe/38904/Studiu-Europa-de-vest-%C8%99i-cea-de-est-%E2% 
80%9Erupt%C4%83%E2%80%9D-%C3%AEntre-liberali-%C8%99i-conservatori.htm (vizitat 
01.11.2018). 
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Publice de la Chi in u i realizat în ultimii ani1, precum i din rezultatele altor institu ii 
specializate în sondajele de opinie.  

Prin urmare, principala problem  care st  în fa a societ ii – modul în care 
institu iile publice ale statului i organiza iile societ ii civile vor folosi pe deplin 
oportunit ile op iunii de integrare european  a Republicii Moldova în interesul public 
i al rii – este una stringent  din mai multe motive, principalul fiind diminuarea 

efectelor nefaste ale clivajelor social-politice i provoc rilor la adresa democra iei i a 
statului Republica Moldova. Or, ezitarea în realizarea op iunii europene în situa ia 
promov rii de c tre elitele politice a unor reforme democratice coerente i de substan  
este de ordin institu ional. Transform rile sistemice impulsionate de aplicarea în 
practic  a noii paradigme de dezvoltare a rii, schimb rile dinamice ale necesit ilor 
societ ii într-o dezvoltare uman  durabil  au nevoie de institu ii politice i 
administrative eficiente, de capacitatea administrativ  a statului competent s  
dep easc  acele provoc ri i riscuri cu care se confrunt  democra ia în Republica 
Moldova. De aceea calitatea guvern rii ca problem  de eficacitate a puterii politice este 
una complex  i de o semnifica ie deosebit  pentru destinul cet enilor i al societ ii 
în ansamblu i necesit  punerea în aplicare a elementelor principale ale unei guvern ri 
de succes (participarea, incluziunea, transparen a i responsabilitatea), a a încât 
promisiunile f cute de factorii decizionali (de pild , despre un trai decent previzibil în 
spa iul comunitar) s  nu fie percepute de popula ie ca apar inând unui viitor prea 
îndep rtat. 
 

TEMA XI. ABORD RI ALE GENEZEI I EVOLU IEI STATULUI 
REPUBLICA MOLDOVA ÎN TIIN A POLITIC  AUTOHTON  

 
1. Evolu ia statului Republica Moldova prin prisma constituirii  

i func ion rii elitei politice  
Procesul constituirii i dezvolt rii statului Republica Moldova i a elitei 

politice na ionale î i are începutul la intersec ia anilor ’80-’90 ai sec. XX. Liberalizarea 
statului sovietic ini iat  de perestroika gorbaciovist  i de mi carea de rena tere 
na ional  a trezit în societate un activism social-politic sporit al popula iei, tentative de 
a realiza dreptatea social  i istoric , mai întâi de toate, în sfera spiritual-cultural  a 
societ ii (p strarea i dezvoltarea limbii, culturii i tradi iilor na ionale, consolidarea 
identit ii etnice i culturale etc.), dar i în sfera sociopolitic  (deta area treptat , dar 
consecvent , a republicii de sistemul politic totalitar de tip sovietic în eventuala 
                                                            
1 Barometrul de Opinie Public  / Institutul de Politici Publice. Republica Moldova, 2000–2018. 
[on-line] http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=156 (vizitat 13.02.2019).  
 Subiectul este elaborat i actualizat în baza monografiei publicate de c tre autorul Notelor de 

curs. A se vedea: Varzari P. Elita politic  i birocra ia în contextul realiz rii reformelor 
democratice…, p. 124-157. Mai vezi: Varzari P. Elitele politice. În: Republica Moldova pe 
calea moderniz rii: Studiu enciclopedic…, p. 148-172. 
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identificare a unei structuri statale). Altfel spus, apari ia statului Republicii Moldova i 
a elitelor sale a fost condi ionat  de câteva procese semnificative, aflate într-o rela ie de 
interdependen , i anume – perestroika gorbaciovist  (1985–1991), mi carea de 
rena tere na ional  (1988–1991) i adoptarea Declara iei de  Independen  a Republicii 
Moldova (27 august 1991), aceasta din urm  fiind anticipat  de Declara ia 
Suveranit ii Republicii Moldova (23 iunie 1990). Îns  cel mai important document 
politic a fost i r mâne a fi Declara ia de  Independen  a Republicii Moldova, pentru 
c  ea presupune reformarea întregului sistem politic dep it, ini ierea i implementarea 
unui ir întreg de reforme democratice cardinale atât în sfera politic , cât i în sfera 
economico-social . 

În opinia noastr , procesul constituirii i dezvolt rii statului Republica 
Moldova i a elitei politice na ionale1 poate fi desemnat schematic în patru etape, 
perioade care se reg sesc în ciclurile electorale i în orientarea elitelor puterii asupra 
vectorului dezvolt rii strategice a rii noastre.  

Etapa primar  (numit  i etapa „romanticilor” sau „speran elor”), anii 
1990–1994, a procesului nominalizat începe de facto de la primele alegeri parlamentare 
libere din 25 februarie 1990 (în baz  de competi ie politic  i de pluralism politic) 
pentru Sovietul Suprem al RSSM, îns  de jure – de la proclamarea independen ei 
statului Republica Moldova, din 27 august 1991, i ia sfâr it odat  cu primele alegeri 
parlamentare democratice (în baza sistemului pluripartidist) i libere, din 27 februarie 
1994, i cu adoptarea Constitu iei rii, din 29 iulie 1994. Perioada dat , numit  de mai 
mul i autori etapa institu ionaliz rii statului Republica Moldova, se caracterizeaz  
prin formarea i consolidarea bazelor noii forma iuni statale, adoptându-se un ir de 
acte i norme legislative de mare anvergur . Are loc divizarea puterilor în stat, 
formarea i func ionarea Parlamentului rii în calitate de institu ie real-lucrativ , 
profesionist  versus institu iei sovietice decorative, formal supreme. În acela i timp, se 
formeaz  i func ioneaz  alte institu ii indispensabile ale statului, precum ar fi armata 
na ional , serviciul diplomatic, vama, cet enia, valuta na ional , sistemul electoral, 
pluripartidismul etc. De asemenea, autorit ile publice ale statului au reu it s  pun  în 
aplicare anumite reforme democratice i s  stabileasc  rela ii interna ionale 
caracteristice unui stat suveran i independent.  

 
În Republica Moldova apari ia primei genera ii a elitei puterii, a liderilor politici 
na ionali, precum i începutul fenomenului pluripartidist s-au manifestat prin 
competi ia diverselor grup ri politice în cadrul mi c rilor sociale în a doua jum tate a 
anilor ’80 – începutul anilor ’90 ai secolului trecut. În acela i timp, „adev rurile 
istorice” promovate de diferite grup ri politice erau antagoniste, care, excelând pe 
anumite mituri politice, au provocat tensiuni sociale i mi c ri separatiste în sudul i 

                                                            
1 Depre constituirea elitelor politice în Moldova Sovietic , vezi: âcu Oc. Reflec ii despre clasa 
politic  moldoveneasc . [on-line] http://www.timpul.md/articol/reflectii-despre-clasa-politica-
moldoveneasca-36437.html (vizitat 20.08.2012). 
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estul rii. Or, pe scena politic  a Republicii Moldova func ioneaz  elita politic  
central  i elitele regionale din G g uzia i din raioanele de Est (Transnistria), care mai 
continu  i ast i s  aib  un comportament necivilizat, neadecvat realit ilor social-
politice create. De altfel, la Comrat are loc o resuscitare a separatismului g g uz. Aici 
continu  s  perpetueze tendin e de separatism i asemenea ac iuni vin doar s  confirme 
acest lucru. Astfel, în martie 2019 Adunarea Popular  a G g uziei propune 
introducerea în Constitu ia Republicii Moldova a unei clauze care s  prevad  
posibilitatea ie irii G g uziei din componen a rii1. 
Primele elite politice na ionale promoveaz  anumite politici publice ale tân rului stat 
nu numai pe plan intern, dar i pe plan extern. Articulând interesele rii noastre la 
suportul interna ional, prima genera ie a elitelor politice nu întotdeauna a luat în 
considerare condi ionarea din exterior a suportului politic i economic pentru 
Republica Moldova prin modernizarea institu ional  intern  i democratizarea ei pe 
plan politic i economico-social.  
 
A doua etap  a procesului afirm rii i dezvolt rii statului i a elitei politice 

na ionale cuprinde anii 1994–2000, adic  de facto perioada de dup  alegerile 
parlamentare democratice din 27 februarie 1994, adoptarea Constitu iei Republicii 
Moldova (29 iulie 1994) i se finalizeaz  cu modificarea regimului politic, din 5 iulie 
2000, din republic  semipreziden ial  / semiparlamentar  în republic  parlamentar . 
Aceast  perioad  din istoria politic  recent  a rii noastre este numit  etapa 
stabiliz rii întregului sistem politic i a maturiz rii elitelor politice, c ci ea se 
define te prin extinderea i realizarea principiilor democratice, func ionarea institu iilor 
statale, formarea cadrului legislativ i normativ al rii în conformitate cu voin a 
politic  a elitei guvernante. În concordan  cu Constitu ia rii, au fost create Curtea 
Constitu ional  i alte institu ii judiciare, au fost adoptate Concep ia politicii externe i 
Concep ia securit ii na ionale, a fost efectuat  reforma administrativ-teritorial , 
transformarea masiv  a propriet ii publice în proprietate privat  i alte reforme 
modernizatoare. În acela i timp, continu  dezvoltarea sistemului de partide care a fost 
influen at  de sistemul electoral propor ional (utilizat în mod constant în toate ciclurile 
electorale, începând cu 1994), reformarea legisla iei na ionale, stabilizarea institu iilor 
politice ale statului i a vie ii social-politice ob inute în perioada precedent . 

 
Consolidarea elitelor politice s-a manifestat nu numai prin continuarea reformelor 
modernizatoare, dar i prin faptul c  integrarea european , dup  victoria relativ  a 

                                                            
1 Despre acest subiect vezi mai detaliat:         

     . [on-line] http://gagauzinfo.md/ 
index.php?newsid=45545 (vizitat 04.03.2019); AP propune fixarea în Constitu ie a posibilit ii 
ie irii G g uziei din componen a rii. [on-line] https://www.realitatea.md/ap-propune-fixarea-
in-constitu-ie-a-posibilita-ii-ie-irii-gagauziei-din-componen-a-arii_91620.html (vizitat 
05.03.2019); G g uzia analizeaz  posibilitatea ie irii din R. Moldova. [on-line] 
https://noi.md/md/sudul-moldovei/gagauzia-analizeaza-posibilitatea-iesirii-din-r-moldova 
(vizitat 05.03.2019). 
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for elor pro-europene în alegerile parlamentare din 1998, începe s  devin  o tem  
dominant  a discursului politic autohton. Astfel, dup  criza financiar  din Rusia 
(august 1998), ADR, voteaz  o hot râre care stipula c  orientarea spre integrarea 
european  devine un „obiectiv strategic major al rii”. În paralel, aderarea la UE este 
declarat  obiectivul strategic al Republicii Moldova i în Concep ia politicii externe 
pentru anii 1998–2002 adoptat  de noul Guvern al ADR. Odat  cu demiterea 
Cabinetului Sturza (februarie – noiembrie 1999) de orientare pro-european i instalarea 
Guvernului Braghi  (decembrie 1999 – martie 2001) a fost schimbat  i orientarea 
politicii externe a rii – de la modelul european la cel CSI-st. 
 
Cea de-a treia perioad  a evolu iei statului i a elitei politice, anii 2001 – 

prima jum tate a anului 2009, numit  adesea i etapa pseudodemocratic  (dominat  de 
democra ia imitativ , formal  sau de vitrin ), s-a manifestat prin unele încerc ri de 
reformare a structurii puterii de stat, dar i a întregului sistem politic, etap  care 
demareaz  dup  unele modific ri ale Constitu iei rii (5 iulie 2000) i dup  alegerile 
parlamentare anticipate (25 februarie 2001). Dat fiind reorientarea vectorului 
dezvolt rii Republicii Moldova de la modelul etatist, estic, la cel liberal, european, unii 
autori (I. Bo an) numesc aceast  perioad  etapa „consensului na ional” (dintre 
partidul puterii, PCRM, i opozi ia politic  parlamentar ), redic ionând nejustificat 
limitele ei de manifestare pentru anii 2005–2009, iar, de fapt, „parteneriatul politic” 
încheiat între noii guvernan i (PCRM, partidul de guvern mânt, pe de o parte, i PPCD, 
PDM i PSL, opozi ia parlamentar , pe de alta) este, practic, consumat spre sfâr itul 
anului 2007, dup  alegerile locale generale din iunie 2007, când PCRM pierde acest 
scrutin electoral i se declar  ie it din cadrul „parteneriatului politic”. 

 
Vom re ine faptul c  accederea la putere a noilor elite politice, demontarea vechii 
puteri de stat i instalarea noilor elemente ale verticalei puterii în primele dou -trei 
decenii de evolu ie a statului Republica Moldova (la începutul anilor ’90 ai secolului 
trecut – preluarea puterii politice de c tre for ele democratice, la începutul anului 2001 
– de c tre guvernarea comunist  i dup  anul 2009 – de c tre alian ele de guvernare 
democratic ) au dus atât la transform ri radicale în toate institu iile puterii de stat, cât 
i la schimb ri de substan  în structura i activitatea noilor actori politici.  

Drept rezultat al schimb rii verticalei puterii are loc, iminent, procesul transform rii 
elitelor i schimb rilor politice care apar în dou  filiere. Prima este circula ia membrilor 
elitei la posturile (func iile) de conducere care prezint  trenduri diferite. Un rol important îl 
joac  aici tehnologia de selec ie a cadrelor, ale c rei reguli elaborate servesc drept norme 
care gestioneaz  mobilitatea pe vertical  i rutineaz  procesul de recrutare a elitei. A doua 
filier  a schimb rilor politice este ponderea de putere între institu ii i organiza ii i/sau 
formarea institu iilor noi, crearea de noi ministere (cazul Ministerului Afacerilor Externe i 
Integr rii Europene al Republicii Moldova, 2005; al Ministerului Administra iei Publice 
Locale, 2007; al  Ministerului Tineretului i Sportului, 25 septembrie 2009), precum i 
reformarea sistemului administrativ-teritorial prin constituirea jude elor i crearea 
prefecturilor (1998), mai apoi desfiin area lor i revenirea la vechiul sistem administrativ-
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teritorial de raioane (2003) etc. Specificarea f cut  cu referire la schimbarea verticalei 
puterii d  tot temeiul s  constat m c  tranzi ia la democra ie nu totdeauna garanteaz  
stabilitate politic , eficacitate economic , dezvoltare social  durabil  sau sistem de 
institu ii sociale dinamice, fapt demonstrat de practica social-politic  i a altor societ i 
tranzitorii. 
 
Ultima etap  a procesului afirm rii i dezvolt rii statului i a elitei politice 

na ionale, jum tatea a doua a anului 2009 – pân  în prezent, poate fi numit  etap  
pragmatic , perioada „reali tilor”, dar i a „ideali tilor” în aplicarea reformelor 
modernizatoare profunde. Este perioada „reali tilor”, c ci cele ase alian e / coali ii de 
guvernare democratic  numite i pro-europene au  încercat s  aduc  la normalitate 
func ionalitatea institu iilor de stat, s  aprofundeze reformele democratice i s  
consolideze institu iile puterii de stat trasate în programele de guvernare. Este perioada 
„ideali tilor”, pentru c  a e uat „istoria de succes”, a a cum i-a dorit UE s  fac  din 
Republica Moldova, iar, în final, insuccesele guvernan ilor afecteaz  grav securitatea 
economic  i securitatea politic  a statului. Doar majoritatea parlamentar  din anii 
2016–2019 i Guvernul P. Filip, instalat la 20 ianuarie 2016, a încercat mai mult sau 
mai pu in reu it (dar nu vom uita aici i de existen a dualit ii puterii de stat dup  
preziden ialele-2016) s  promoveze unele politici publice reformatoare în contextul 
vectorului integra ionist european. 

Func ionalitatea coali iilor de guvernare între actorii politici implica i în actul 
guvern rii (constituite în baza ra iunii politice i a consensului substan ial procedural, 
ultimul presupunând acordul în jurul unui set de proceduri cu privire la luarea 
deciziilor de interes comun) a fost specific  pentru perioada caracterizat , în sensul c  
toate guvern rile, începând cu a doua jum tate a anului 2009, au activat în baza 
alian elor de guvernare (6 la num r). Formarea unor alian e i altor aranjamente 
politice de guvernare între actorii politici a fost specific  i pentru elitele politice 
guvernante înc  la mijlocul anilor ’90 ai secolului trecut cu excep ia anilor 2001–
2005 (4 la num r). 

Statornicirea consensului procedural valoric între actorii politici afla i la 
guvernare poate fi atins prin diverse mecanisme democratice de conlucrare, inclusiv 
prin tranzac ia între elite (eveniment petrecut rar în istoria politic  a statelor 
occidentale, dar i mai rar în rile ex-comuniste, iar drept exemplu poate servi doar 
Polonia la intersec ia anilor ’80-’90 ai sec. XX) i prin convergen a lor (fenomen cel 
mai des întâlnit în practica politic  a societ ilor democratice). Aceste dou  
instrumente politice sau modalit i de conlucrare a elitelor, numite de unii politologii i 
modele ale democratiz rii, conduc la transformarea elitelor de la un tip la altul i la 
consolidarea „noilor” regimuri democratice în spa iul postsovietic1. 

 
                                                            
1 Mai multe detalii vezi: Varzari P. Puterea elitist  i modernizarea politic  a Republicii 
Moldova…, p. 41-52.  



165

Tranzac ia (în elegerea, pactul, aranjamentul) între elite reprezint , în linii mari, 
calea direct  i rapid  de consolidare a democra iei, iar ca manifestare contemporan  
a tranzac iei este considerat modelul de „mese rotunde” între actorii politici implica i 
într-un anumit proces conflictual (cazul Republicii Moldova: activitatea Mesei 
Rotunde cu Statut Permanent, 4 aprilie 2002 – sfâr itul anului 2003, structur  ap rut  
la ini iativa frac iunii parlamentare „Alian a Braghi ”, ce întrunea opozi ia, autorit ile 
publice i unele ONG-uri bine cunoscute în societate privind sus inerea dialogului 
social dintre putere i opozi ie, cu scopul protej rii i promov rii democra iei i a 
pluralismului politic). 
Convergen a elitelor (coali ia, alian a, parteneriatul i alte instrumente politice de 
conlucrare întru respectarea jocului politic), fiind cea de-a doua modalitate de 
colaborare a elitelor politice, presupune, de fapt, o transformare substan ial  a 
democra iei neconsolidate (în cazul Republicii Moldova – democra ia electoral , pur 
procedural ) într-o democra ie func ional , consolidat . În cazul convergen ei, elitele 
formeaz  coali ii electorale i/sau postelectorale (de guvernare) în func ie de 
conjunctura politic  creat  la un moment dat, alian e care se pot desfiin a nu numai 
odat  cu înfrângerile electorale, dar i în perioada guvern rii a unei sau altei coali ii. 
Fenomenul convergen ei elitelor s-a înr d cinat în multe ri din lume1, inclusiv în 
spa iul postcomunist (Republica Moldova, Ucraina sau Georgia)2. Drept exemplu 
pentru Republica Moldova poate servi cazul apropierii elitelor socialiste i 
neosocialiste în anii 1994–1996; a democra ilor i cre tinilor democra i în anii 1998–
1999; a cre tinilor democra i i comuni tilor în anii 1999–2001; a comuni tilor, 
cre tinilor democra ii, democra ilor i liberalilor în anii 2005–2007; a grupurilor rivale 
ale elitelor de centru (democra ii) i dreapta (liberalii) din a doua jum tate a anului 
2009 (AIE-1 – 2009–2010, AIE-2 – 2011–2013, CPEG – 2013–2014, APME – 2015, 
AIE-3 – 2015 i platforma coali iei de guvernare format  din PDM i PPEM – 2016–
2019). 
Vom reaminti c  perioada de activitate a tuturor alian elor de guvernare, care s-au 
perindat în ara noastr  din 1994 pân  în 2019 la guvernarea rii, a durat nu mai mult de 
2 ani (cu excep ia ultimei coali ii de guvernare PDM–PPEM, 2016–2019).  
 
Evolu ia elitei politice na ionale i a statului Republica Moldova au avut 

scenarii asem n toare de dezvoltare, pentru c  elitele politice care accedeau la putere 
încercau s  propun  propria schem  (formul  politic ) de dezvoltare a rii. Desigur, 
pot ap rea mai multe întreb ri retorice referitoare la faptul dac  elitele puterii i/sau 
coali iile de guvernare au dat un r spuns adecvat la cererea social , pentru c  
electoratul propriu-zis a mizat pe responsabilitatea guvernan ilor de a rezolva mai 

                                                            
1 Cozer Al. (doc) Cum s-au format coali iile de guvernare în alte ri. Vezi aici exemple. [on-
line] http://unimedia.md/?mod=news&id=27346 (vizitat 14.12.2010).  
2 Ioni  D.I. Tipuri de coali ii în Europa Central  i de Est. În: Sfera Politicii, 2011, nr. 5 (159), 
p. 77-82. [on-line] http://www.sferapoliticii.ro/sfera/159/art10-Ionita.php (vizitat 19.11.2017). 
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multe probleme i, mai întâi de toate, de a crea un trai decent pentru popula ia rii1. 
R spunsul ar fi unul negativ, pentru c  autorit ile publice au încercat timp de circa trei 
decenii s  ghideze prin diverse modalit i activitatea structurilor puterii de stat conform 
anumitor viziuni, propriilor interese i chiar ambi iilor unor for e politice (cazul PDAM 
în anii 1994–1998 sau cel al PCRM în anii 2001–2009, atunci când partidul puterii a 
înlocuit semnifica iile unui partid de guvernamânt democratic), fapt ce s-a r sfrânt 
negativ asupra realiz rii consecvente de reforme structurale i transform ri 
modernizatoare democratice interne. 

În sfâr it, vom eviden ia câteva tr s turi relevante ale elitelor politice 
na ionale, caracteristici care s-au manifestat, de fapt, pe tor parcursul istoriei politice 
recente a statului Republica Moldova: componen a redus  a structurii 
socioprofesionale a elitelor puterii (o serie de oameni politici chiar au f cut din politic  
o profesie); reformarea încetinit  a clasei politice autohtone; existen a neîndrept it  a 
doi poli de putere; nivelul redus al culturii politice democratice; prezen a 
comportamentului politic i a celui electoral neadecvat al unor actori politici i subiec i 
electorali; persisten a traseismului sau a migra ionismului politic nejustificat al 
deputa ilor; reformatarea neîndrept it  a frac iunilor politice; mo iuni nejustificate 
asupra activit ii Guvernului; ineficacitatea a a-numitei „zile a opozi iei politice” în 
Parlament; absenteismul în cadrul edin elor Legislativului; oligarhizarea puterii 
politice; privilegii pentru ale ii poporului adesea nesupravegheate de contribuabili; 
cre terea raiderismului politic, economic, juridic, intelectual i mediatic în cadrul unor 
partide politice; transparen a parlamentar  i guvernamental  sc zut ; lipsa 
comunic rii / dialogului eficient dintre putere i societate, precum i alte „anomalii” 
politice în cadrul institu iilor publice ale statului Republica Moldova2.  
 

2. Evolu ia statului Republica Moldova prin prisma form rii i dezvolt rii 
sistemului pluripartidist 

Partidele politice reprezint  coloana vertebral  a unui organism social de 
natur  democratic , ce asigur  leg tura i coeziunea între putere i societate, între 
societatea politic  i societatea civil . Structurile asociative permit popula iei s  
participe la actul de guvernare, iar de modul în care aceast  guvernare va fi asigurat , 
la capitolul poten ial i voin , va depinde viitorul societ ii. Partidele sunt principalii 
actori politici de care depinde dezvoltarea unui stat democratic, func ionarea eficient  a 
mecanismelor puterii, revenindu-le un rol esen ial în realizarea puterilor statului, 

                                                            
1 Alexandru Oleinic: Elitele societ ii moldovene ti i rolul lor în dezvoltarea Republicii 
Moldova. [on-line] http://www.pprm.md/?view=articles&id=3311 (vizitat 28.06.2017). 
2 Top-10 anomalii politice în actualul Parlament…; Varzari P. Provoc rile regimului 
democratic, sau cine are nevoie de democra ie? În: Revista de Filosofie, Sociologie i tiin e 
Politice, 2017, nr. 1 (173), p. 50-61. [on-line] http://icjp.asm.md/sites/default/files/ 
publicatii/revista_filosofie_asm_nr_1_com_9371.pdf (vizitat 23.04.2017).  
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legislativ  i executiv , aflându-se la baza constituirii ei i determinându-le 
func ionalitatea. 

CEC a f cut public   lista celor 46 de partide i organiza ii social-politice ce au 
dreptul s  participe la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019, informa ia 
fiind prezentat  Comisiei de c tre Agen ia Servicii Publice (ASP). Potrivit datelor ASP, 
în Republica Moldova sunt înregistrate 61 de partide politice1. Începând cu anul 1989, 
Republica Moldova a avut 96 de partide politice, multe din acestea au disp rut2. 

În literatura politologic  autohton  exist  mai multe opinii relevante, adesea 
opuse una alteia, privind formarea i dezvoltarea sistemului pluripartidist autohton. 

Analistul politic I. Bo an subliniaz  c  un fenomen remarcabil al politicii 
moldovene ti este pendularea între Est i Vest. Problema identitar , structura etnic , 
conflictele separatiste, democra ia imitativ , situa ia economic  precar , cultura 
politic  preponderent parohial  stau la baza fenomenului pendul rii. În aceste 
circumstan e, forma iunile politice de stânga, de obicei, se identific  drept pro-Est, iar 
cele de dreapta – pro-Vest. Pozi ionate între partidele de dreapta i de stânga, 
forma iunile centriste au rolul de a contribui la înclinarea balan ei puterii, fie spre Est, 
fie spre Vest. Acest rol a fost jucat inclusiv din interese înguste de grup, egoiste. Chiar 
dac  fenomenul pendul rii între Est i Vest s-a manifestat constant, totu i protagoniste 
ale fenomenului pendul rii au fost preponderent forma iunile centriste i de stânga. 
Dup  declararea independen ei Republicii Moldova anume ele au ini iat pendularea în 
direc ia opus , fie la început de mandat parlamentar, fie în procesul de exercitare a 
mandatului, dup  o anumit  perioad .  

În baza celor expuse, autorul men ionat examineaz  evolu ia sistemului 
partidist conform criteriului pendul rii / orient rii Est-Vest, eviden iind urm toarele 
etape3: 1) perioada 1990–1994 – declararea suveranit ii i independen ii, românism 
vs. CSI. Deja la momentul declar rii suveranit ii Republicii Moldova, la 23 iunie 
1990, adic  pân  la declararea independen ei Republicii Moldova, deputa ii forului 
legislativ, ales în februarie-martie 1990 pe baz  de alternativ , f ceau parte din trei 
grupuri parlamentare cu o componen  numeric  comparabil  – câte circa 1/3 din 
num rul de deputa i ale i în fiecare grup, având ca nuclee for e politice deja constitute 

                                                            
1 CEC a f cut public  lista partidelor i altor organiza ii social-politice ce au dreptul s  participe 
la alegerile parlamentare. [on-line] https://www.realitatea.md/cec-a-facut-publica-lista-
partidelor-i-altor-organiza-ii-social-politice-ce-au-dreptul-sa-participe-la-alegerile-parlamentare 
_88109.html (vizitat 11.12.2018). 
2 Volni chi I. Istoria partidelor din Republica Moldova (1991–2014) / Ed-a a 2-a. Chi in u: LP 
„Estetini”, 2015. 220 p.; Evolu ia partidelor politice din Republica Moldova. [on-line] 
http://alegeri.md/w/Evolu%C8%9Bia_partidelor_politicedin_Republica_Moldova (vizitat 
07.03.2019).  
3 Bo an I. Partidele i pendularea geopolitic . [on-line] http://www.e-democracy.md/ 
monitoring/politics/comments/partide-pendularea-geopolitica/ (vizitat 15.11.2016); Bo an I. 
Partidele i democratizarea Republicii Moldova. [on-line] http://www.e-democracy.md/ 
monitoring/politics/comments/20081203/ (vizitat 08.12.2008).  
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i chiar institu ionalizate: FPM, constituit la 20 mai 1989; „Interfrontul”, constituit la  
8 iulie.1989; Grupul parlamentar „Via a satului”, constituit în aprilie 1990, care a 
devenit nucleul PDAM-ului, format la 19 octombrie 1991; 2) perioada 1994–1998. 
PDAM, precum i alte partide care câ tigase parlamentarele din 1994 – Partidul 
Socialist i Mi carea „Unitatea-Edinstvo” (Interfrontul) – forma iuni pro-estice, sau 
forma iunile emergente din mi carea de rena tere na ional : Blocul „Alian a Frontului 
Popular Cre tin Democrat” i Blocul ranilor i Intelectualilor – forma iuni pro-
vestice; 3) perioada 1998–2001. PCRM pentru prima dat  participase la alegeri 
parlamentare, iar ADR cu componentele sale este cel care a împins pendulul geopolitic 
spre integrarea european ; 4) perioada 2001–2009, în care PCRM – partidul de 
guvern mânt dominat; 5) perioada 2009–2016, în care cele ase alian e de guvernare, 
numite democratice i pro-europene, domin  scena politic  autohton ; 6) perioada 
2017 – prezent. Majoritatea parlamentar , controlat  de PDM, pretinde c  este pro-
european , iar Pre edin ia rii contest  integrarea european , creând premise pentru 
integrarea eurasiatic  a rii. În acest context, alegerile parlamentare din 2019 încearc  
s  r spund  la întrebarea – în ce direc ie se va mi ca pendulul geopolitic. Exist  
premise ca pendulul geopolitic s  r mân  nemi cat, între Est i Vest, iar Republica 
Moldova s  r mân  în Zona Gri pentru mul i ani înainte. 

Politologul B. ârdea subliniaz  c  specificul sistemului de partide din 
Republica Moldova const  într-aceea c , ast zi, acesta nu este pe deplin 
institu ionalizat, fiind în continu  evolu ie. Este pluralist, instabil, versatil (în continu  
schimbare), amorf i conflictual. Autorul propune urm toarea etapizare a evoluliei 
sistemului partidist1: 1) în anii 1991–2000 sistemul de partide avea elementele 
sistemului pluralismului extrem din clasificarea lui G. Sartori, în care existau partide 
antisistem (PCRM, PPCD), partide centriste (PDAM, precum i MpMDP, adic  PDM-
ul de ast zi), de centru–stânga (PSRM) i centru-dreapta (PFD); 2) în anii 2001–2008 
se observ  unele elemente ale sistemului partidului dominant, în frunte cu PCRM care 
acumula în jur de 46-50%; 3) în anii 2009–2014 observ m revenirea la sistemul 
pluralismului extrem (PCRM i PNL se plaseaz  pe pozi ii antisistemice fa  de alian a 
PLDM, PDM i PLRM). Riscul cel mare al sistemului de partide din Republica 
Moldova este transformarea lui într-un sistem al partidului hegemon, în care un partid 
mare va tolera existen a unor partide sateli i, în m sur  în care acestea se vor conforma 
anumitor reguli de joc. De fapt, sistemul de partide din Republica Moldova penduleaz  
între sistemul pluralismului extrem i sistemul partidului dominant. În caz de 
modernizare politic  eficient , exist  ansa form rii unui pluralism moderat, specific 
statelor UE, cu trei-cinci partide de baz  prezente în Legislativ. 

La fel, autorul men ionat propune i o clasificare a partidelor din câmpul 
politic autohton în func ie de pozi ionarea pe e ichierul politic i metodele utilizate. 

                                                            
1 ârdea B. Sistemul de partide în Republica Moldova. Evolu ii i involu ii. [on-line] 
http://www.bogdantsirdea.eu/? p=1011 (vizitat 24.12.2014). 
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Diferen ele dintre stânga-dreapta în Republica Moldova in mai mult de vectorul 
geopolitic i factorul etnopolitic i mai pu in de cel social-economic, ca în Occident. 
De aceea neajunsul de baz  al sistemului de partide este instabilitatea politic , 
condi ionat  de num rul excesiv al partidelor politice care, pentru a nimeri în 
structurile puterii, promoveaz  o politic  a „suprapromisiunilor”. Acestea, inând cont 
de resursele limitate, sunt irealizabile, „supraîncarc ” sistemul politic i, ca efect, 
trezesc frustr ri în mas  i îngreuneaz  procesul de construire a democra iei 
func ionale. 

Exist  i alte opinii asupra periodiz rii evolu iei sistemului pluripartidist în 
Republica Moldova1, având la baz  alte criterii de periodizare a evolu iei sistemului 
pluripartidist în ara noastr . 

Precum se observ , procesul de dezvoltare i consolidare a partidelor politice 
continu  i este dificil de afirmat când el se va încheia în Republica Moldova. 
Politologul american S. Huntington afirm  c  evolu ia unui partid se desf oar  de 
obicei în patru etape: fac iunea, polarizarea, extinderea i institu ionalizarea2.  

Per total, institu ionalizarea partidelor politice reprezint  un proces de natur  
politic  ce vizeaz  succesiunea de st ri, etape, stadii prin care trec organiza iile social-
politice înregistrate, conform legisla iei în vigoare, pe parcursul procesului de 
transformare în veritabile institu ii politice. În literatura tiin ific  dedicat  acestui 
subiect, procesul de institu ionalizare este analizat, în special, din dou  puncte de 
vedere: politico-juridic i politico-sociologic3, fapt ce permite o elucidare mai 
fundamental  a subiectului pus în discu ie. Aspectele juridice ale procesului 
pluripartidist vizeaz  gradul de reglementare juridic  a partidelor, accentul fiind plasat 
pe procedura de înregistrare, finan are i participare la procesul electoral. Viziunea 
sociologic  ine s  elucideze în ce m sur  partidul reu e te s  se cramponeze în 

                                                            
1 Mo neaga V., Rusnac Gh., Buc taru I. Sistemul de partide din Republica Moldova. În: 
Politologie. Manual (pentru specialit ile nonprofil). Chi in u: CEP USM, 2007, p. 127-137; 
Juc V. Constituirea statului Republica Moldova. Via a politic  în anii 1989-1991. În: Revist  de 
Filosofie i Drept, 2001, nr. 2, p. 8-15; Juc V. Via a politic  în Republica Moldova dup  
proclamarea independen ei. În: Revist  de Filosofie i Drept, 2001, nr. 3, p. 3-11; Solomon C. 
Op. cit.; Munteanu I. Partidele politice din Republica Moldova: legi, practici i reforme. 
Chi in u: Ed. Cartier, 2010. 170 p. [on-line] http://www.viitorul.org/files/library/Partide 
_politice_viitorul.pdf (vizitat 13.12.2010); Buc taru I. Institu ionalizarea partidelor politice: 
aspecte teoretico-metodologice. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 2005, 
Partea XXVIII, p. 7-27. [on-line] http://uspee.md/wp-content/uploads/2016/10/moldoscopie 
_probleme_de_analiza_politica_partea_28.pdf (vizitat 13.12.2005); Cimpoe u D. Evolu ia i 
tr s turile regimului politic post-totalitar…  
2 Huntington S.P. Ordinea politic  a societ ilor în schimbare. Ia i: Ed. Polirom, 1999, p. 350-
360. 
3 Buc taru I. Institu ionalizarea partidelor politice din Republica Moldova: aspecte politico-
sociale. În: Revista de Filosofie, Sociologie i tiin e Politice, 2013, nr. 2 (162), p. 55-65. [on-
line] http://icjp.asm.md/sites/default/files/ publicatii/revista_filosofie_asm_nr_1_com_9371.pdf 
(vizitat 13.12.2013).  
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sistemul politic al societ ii. Aceste dou  modalit i de tratare a calit ii partidelor 
politice nu trebuiesc privite în mod separat, c ci utilizarea lor paralel  presupune 
realizarea unui studiu tiin ific mai argumentat. Pe de asupra, ambele abord ri in de 
una i aceea i finalitate – dezvoltarea i consolidarea partidelor politice. 

 
3. Evolu ia statului Republica Moldova din perspectiva apari iei  

i consolid rii societ ii civile  
De i apari ia societ ii civile din Republica Moldova a cunoscut anumite 

impedimente în afirmarea i dezvoltarea sa (absen a tradi iilor democratice, lipsa unei 
culturi politice democratice, criza socioeconomic  i politic  profund  a rii etc.), iar 
prima genera ie a elitei politice autohtone s-a confruntat cu un amalgam întreg de 
probleme (slab profesionalizat , pu in numeroas , atomizat  i deci slab structurat , 
deficitul unui vector mobilizator în dezvoltarea strategic  a rii, lipsa de încredere din 
partea unei p r i a societ i în structurile puterii de stat etc.), atât statul, cât i sectorul 
asociativ au fost în c utarea unor mecanisme i modalit i de conlucrare întru 
reformarea democratic  i modernizarea cuprinz toare a societ ii.  

 Pentru c  r d cinile puterii i a societ ii se reg sesc în sociogeneza lor, adic  
puterea împreun  cu societatea parcurg o evolu ie complicat  de schimbare i 
transformare a formelor lor proprii de exprimare, putem identifica patru perioade în 
evolu ia statului i a societ ii civile în func ie de anumite criterii (ciclurile electorale 
i vectorul dezvolt rii societ ii direc ionat de elita puterii i puternic influen at de 

societatea civil ).  
În prima etap  a procesului nominalizat (etapa primar , numit  i etapa 

„romanticilor”, „speran elor” sau etapa institu ionaliz rii, anii 1990–1994) ara 
noastr  devine martor  a unei cre teri cantitative, dar i calitative a ONG-urilor datorit  
institu ionaliz rii i profesionaliz rii lor. Conform datelor statistice oficiale vehiculate, 
la mijlocul anilor ’90 ai sec. XX mediul social cuprindea doar un num r restrâns de 
organiza ii ob te ti, care, din motive bine cunoscute, se aflau înc  în stadiul de 
formare: de la mai pu in de 50 în 1993, la circa 3000 în 2002 pân  la peste 8000 în 
prezent. Num rul acestora din localit ile rurale r mâne în continuare foarte mic, cele 
mai importante fiind concentrate în capitala rii. În acela i timp, doar 3% dintre tineri 
fac parte din organiza ii ob te ti. Cre terea cantitativ , cu regret, n-a atras dup  sine i 
o evolu ie calitativ  în aceea i propor ie. Totu i, în pofida acestei cre teri, sectorul 

                                                            
 Subiectul este elaborat i actualizat în baza articolelor publicate de c tre autorul Notelor de 

curs. A se vedea: Varzari P., T bâr  I. Evolu ia statului Republica Moldova prin prisma 
func ionalit ii elitei politice i a societ ii civile. În: Revista de Filozofie, Sociologie i tiin e 
Politice, 2011, nr. 1, p. 72-81. [on-line] http://icjp.asm.md/sites/default/files/publicatii/ 
revista_2011-1.pdf (vizitat 13.12.2011); Varzari P. Evolu ia statului Republica Moldova prin 
prisma func ionalit ii societ ii civile. În: Teoria i practica administr rii publice (Materiale ale 
conferin ei interna ionale tiin ifico-practice, 24 mai 2011). Chi in u: AAP, 2011, p. 20-22. 
[on-line] http://aap.gov.md/files/conferinte/24.5.11.pdf (vizitat 13.12.2011). 
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ONG-ist se afla înc  în stadiul de formare, nu au devenit autonome i economic 
independente. Majoritatea lor, care desf urau activit i cu un semnificativ impact 
social, au fost create i sprijinite numai de donatorii externi.  

În aceea i perioad  (în prima jum tate a anilor ’90 ai secolului trecut) î i face 
apari ia no iunea de societate civil  în discursurile intelectuale ale cercet torilor 
autohtoni, scopul c rora era perceperea i în elegerea logic  a evenimentelor de la 
sfâr itul anilor ’80 – începutul anilor ’90. Conceptul de societate civil  r mâne i 
ast zi unul dintre cele mai uzitate în încerc rile de a explica succesele i insuccesele 
procesului de modernizare, democratizare i europenizare a rii. 

În a doua etap  a procesului afirm rii i dezvolt rii sectorului asociativ (etapa 
maturiz rii elitelor politice i stabiliz rii întregului sistem politic, anii 1994-2000) 
clasa politic  i societatea civil  au avut de însu it din propria experien  adev ruri 
bine cunoscute, i anume faptul c  într-un sistem constitu ional democratic puterea de 
stat poate fi contestat  la modul serios doar de forma iuni politice puternice i de 
sectorul „trei” al societ ii.  

Adoptarea Legii cu privire la asocia iile ob te ti în 1996 a înviorat activitatea 
i func ionalitatea organiza iilor societ ii civile (OSC). Anume în perioada respectiv  

are loc ini ierea primelor dialoguri sociale dintre comunitatea asocia iilor ob te ti i 
autorit ile publice. Acest cadru este oferit de forumurile ONG-urilor care se 
desf oar  cu o periodicitate constant  înc  din 1997, iar reprezentan ii autorit ilor 
publice sunt invita i cu regularitate la aceste forumuri. O dat  în 2 ani, reprezentan ii ai 
peste 300 de ONG-uri, ai statului, businessului, organiza iilor finan atoare i altor 
institu ii din ar  se întrunesc la forumuri pentru a discuta cele mai importante 
probleme ale sectorului ONG-ist din ar , coordonarea ac iunilor comune, 
impulsionarea rela iilor cu comunitatea de business i autorit ile publice etc. Toate 
edi iile forumurilor s-au axat pe problematica consolid rii eforturilor societ ii civile 
în vederea sprijinirii procesului de edificare a democra iei în ara noastr . Or, rolul 
sectorului asociativ în societate se observ  în recunoa terea eforturilor depuse de 
ONG-uri pentru solu ionarea problemelor cu care se confrunt  societatea, iar 
eradicarea lor se face în m sura în care aceste eforturi consun  cu ini iativele i 
ac iunile guvern rii.  

Tocmai în cea de-a treia perioad  a evolu iei  statului i societ ii civile 
(numit  etapa pseudodemocratic , iar dup  unii autori, etapa „consensului na ional” 
/ „parteneriatului politic pentru interesele rii”, anul 2001 – prima jum tate a 
anului 2009, au loc primele încerc ri de stabilire a unor raporturi fire ti dintre puterea 
de stat i societatea civil . Acest mecanism de conlucrare a fost propus de c tre 
partidul puterii în 2002 i pus în aplicare de c tre Pre edintele V. Voronin prin Apelul 
s u c tre ar  „Despre pactul social” din 20 martie 2002, dialog care a trezit un 
r spuns neadecvat în mediul intelectualilor i a altor segmente ale societ ii civile. La 
mijlocul lunii aprilie al aceluia i an, deja la ini iativa frac iunii parlamentare „Alian a 
Braghi ”, a demarat un alt dialog social decât cel declarat de oficialit i – activitatea 
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Mesei Rotunde cu Statut Permanent (2002–2003), structur  ce întrunea opozi ia i 
autorit ile publice privind sus inerea dialogului social dintre putere i opozi ie cu scopul 
protej rii i promov rii democra iei i a pluralismului politic în ara noastr . 

În vederea realiz rii unui mecanism democratic eficient, care ar permite 
între inerea unui dialog permanent cu societatea, la 29 decembrie 2005 Parlamentul 
Republicii Moldova a adoptat Concep ia privind cooperarea dintre Parlament i 
societatea civil . Scopul acestui document consta în stabilirea unei cooper ri 
permanente, deschise i eficiente între Legislativ i sectorul „trei” al societ ii, iar 
pentru atingerea acestui scop a fost propus  realizarea urm toarelor obiective:  
a) evaluarea obiectiv  a problemelor cu care se confrunt  societatea; b) reprezentarea 
cât mai larg  în Parlament a opiniilor diverselor grupuri de cet eni; c) eficientizarea 
democra iei participative i a procesului de luare a deciziilor; d) încurajarea 
ini iativelor civice; e) extinderea i perfec ionarea cadrului legislativ prin participarea 
cât mai larg  a cet enilor la procesul decizional. În vederea realiz rii Concep iei, a 
fost specificat i mecanismul de cooperare dintre p r i, printre care consilii de exper i, 
consultare permanent , întruniri ad-hoc, audieri publice, conferin e anuale etc., iar 
peste 3 ani, la 11 decembrie 2008, Parlamentul a adoptat Hot rârea pentru aprobarea 
Strategiei dezvolt rii societ ii civile în anii 2009–2011. 

În ultima etap , a patra, a procesului afirm rii i dezvolt rii statului i 
societ ii civile (numit  etap  pragmatic , perioada „reali tilor”, dar i a 
„ideali tilor” în aplicarea reformelor democratice profunde, jum tatea a doua a anului 
2009 – pân  în prezent) Parlamentul rii a adoptat, la 28 septembrie 2012, noua 
Strategie de dezvoltare a societ ii civile pentru perioada 2012–2015, iar la 28 martie 
2018 – Strategia de dezvoltare a societ ii civile pentru anii 2018–2020 care continu  
eforturile demarate în cadrul strategilor precedente de dezvoltare a societ ii civile în 
ara noastr . 

Deciden ii politici, la fel, propun societ ii civile unele mecanisme i noi 
modalit i de conlucrare întru reformarea radical  a puterii politice i consolidarea 
democra iei: Consiliul Comun de Parteneriat, 6 aprilie 2011 (instituit de Guvernul 
Filat-2), i Consiliul Na ional pentru Participare, 29 decembrie 2009 (instituit ini ial 
de Guvernul Z. Greceanâi în toamna anului 2008, ulterior reinstitu ionalizate, inclusiv 
în luna februarie 2017 de Guvernul P. Filip), instrumente orientate spre consolidarea 
dialogului între stat i societate, rezolvarea problemelor stringente legate de tranzi ia 
democratic  i deci de rezolvarea problemelor în contextul integr rii europene a 
Republicii Moldova.  

O platform  separat  pentru dialogul cu societatea a fost creat  pe lâng  
Pre edin ie. Astfel, prin Decretul Pre edintelui Republicii Moldova nr. 309 din 
28.07.2017 cu privire la instituirea Consiliului societ ii civile pe lâng  Pre edintele 
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Republicii Moldova1, Consiliul Societ ii Civile, activând în calitate de organ 
consultativ, asigur  interac iunea dintre eful statului, institu ia preziden ial  i 
societate pe diverse subiecte de importan  pentru ar . Sarcina Consiliului const  în 
dezbaterea ini iativelor venite din partea efului statului în diferite domenii, dar i 
identificarea unor solu ii la probleme de actualitate. Totodat , fiecare proiect de lege 
care vine la promulgare în Pre edin ie este expediat pentru expertiz  membrilor 
comisiilor de profil (14 la num r) pe fiecare domeniu separat. Unii anali ti politici2 
men ioneaz  c , dac  premierul î i creeaz  Consiliul Na ional pentru Participare mai 
mult pentru partenerii europeni, atunci Pre edintele I. Dodon are nevoie de Consiliul 
Societ ii Civile din dou  motive. În primul rând, Pre edintele rii vrea s  se 
pozi ioneze ca un lider puternic i un actor politic activ. O alt  cauz  este c  el vine cu 
diferite ini iative care trebuie discutate i în cadrul Consiliului. Cooperarea între 
organele publice centrale i societatea civil , fiind ini iat  i institu ionalizat , necesit , 
desigur, legiferarea i altor mecanisme eficiente de colaborare între actorii societ ii 
politice i ai societ ii civile, ceea ce ar contribui la identificarea i solu ionarea 
numeroaselor probleme ce fr mânt  i ast zi societatea din Republica Moldova.  

Doi dintre cei mai notorii i cunoscu i activi ti de think-tank ai ONG-urilor 
(structuri asociative de profil analitic), Igor Bo an i Sergiu Ostaf, propun o alt  
etapizare a evolu iei societ ii civile în ara noastr  (f r  a invoca îns  criteriile 
periodiz rii). Spre exemplu, I. Bo an face urm toarea divizare: 1) etapa romantic  
(1987–1994) este specific  prin faptul c  statul s-a retras din spa iul public, iar acesta a 
fost „umplut” de societatea civil . Tot acum, se constituie partidele politice care au 
rolul de a men ine societatea fragmentat ; 2) etapa pragmatic  (1995–1999), c reia îi 
este caracteristic  transformarea propriet ii publice în propriet i private, etap  ce 
poate fi caracterizat  ca fiind favorabil  ONG-urilor, care încep s  se autoorganizeze 
pe anumite segmente (ecologie, drepturile omului, mass-media, domeniul social etc.), 
s  se specializeze i s  înve e lec ii; 3) etapa confrunt rii (2000–2003), care se 
caracterizeaz  prin venirea la conducere a PCRM, dornic  s  reia spa iul public, dar 
acest lucru nu a fost posibil datorit  suportului interna ional oferit ONG-urilor;  
4) etapa consensului (2004–2006), etap  în care organismele interna ionale au impus 
cooperarea statului cu ONG-urile pentru a putea primi finan area, i 5) etapa 
incertitudinii (2007–2009), caracterizat  prin revenirea PCRM la vechile tactici i 
practici care au stopat parteneriatul cu ONG-urile, f când presiuni asupra acestora.  

S. Ostaf identific  etapele evolu iei societ ii civile în felul urm tor: 1) anii 
1991–1993, când etap  societatea civil  era practic inexistent . În ar  existau doar 
organiza ii mari republicane care erau subordonate autorit ilor publice, fiind, totodat , 
                                                            
1 Decretul Pre edintelui Republicii Moldova nr. 309 din 28.07.2017 cu privire la instituirea 
Consiliului societ ii civile pe lâng  Pre edintele Republicii Moldova. [on-
line] http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373022 (vizitat 
13.09.2017). 
2 Florea X. Dualitatea puterii…  
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controlate de ele; 2) anii 1996–1998. Odat  cu adoptarea Legii cu privire la 
organiza iile ob te ti (1996) se produce o cre tere cantitativ  a ONG-urilor. În special, 
cresc organiza iile de nivel na ional, care ajung la câteva mii; 3) anii 2001–2003. 
Datorit  asisten ei tehnicie din exterior i mai multor programe ale Fondului de 
Investi ii Sociale din Moldova, care au stimulat activismul civic la nivel local i 
comunitar, s-a înregistrat o cre tere a organiza iilor locale i comunitare; 4) anii 2008 – 
prezent. ara noastr  devine martor  a unei cre teri cantitative, dar i calitative, a 
maturiz rii ONG-urilor datorit  institu ionaliz rii i profesionaliz rii lor. 

Politologul Carolina Budurina-Goreacii contureaz  o alt  periodizare de 
dezvoltare a institu iilor societ ii civile: 1) etapa rena terii na ionale (1988–1990);  
2) etapa constituirii (1991–1996); 3) etapa consolid rii (1997–2008) i 4) etapa 
transform rii (2009 – prezent)1. 

Potrivit datelor incluse în Strategia de dezvoltare a societ ii civile pentru 
perioada 2012–2015, actualmente, în Republica Moldova sunt înregistrate peste 8 200 
de organiza ii ale societ ii civile (OSC). Majoritatea OSC înregistrate (aproximativ 
65%) sunt localizate în mun. Chi in u. Conform unor estim ri, în regiunea 
transnistrean  a Republicii Moldova sunt înregistrate peste 1 000 de OSC, care 
contribuie, într-o anumit  m sur , la reprezentarea intereselor cet enilor din regiune, 
precum i la stabilirea de contacte între cele dou  maluri ale Nistrului. Republica 
Moldova are aproximativ 1,9 de OSC raportat la 1 000 de locuitori, ceea ce reprezint  
un anumit progres comparativ cu Ucraina (1,2) i Federa ia Rus  (1,6). Îns  acest 
num r este excesiv de mic în compara ie cu alte ri din regiune, inclusiv România 
(2,9). Potrivit Strategiei de dezvoltare a societ ii civile pentru anii 2018–2020, în 
Republica Moldova sunt înregistrate circa 7 950 de asocia ii ob te ti na ionale, 
excluzând funda iile, institu iile private i publice, precum i organiza iile religioase2. 

 
Totu i, putem afirma c  societatea civil  în Republica Moldova nu a ap rut organic i 
nu s-a conturat în mod firesc. Aceasta a avut loc din mai multe motive. 1) Un motiv îl 
reprezint  mo tenirea de la regimul comunist. Acesta din urm  nu a permis existen a i 
activitatea societ ii civile, care era perceput  de regimul totalitar atât ca o surs  de 
disfunc ionalit i, cât i ca o expresie a „decaden ei” capitaliste. De aceea, partidul-stat 
a instituit un permanent i minu ios control politic asupra oric rei organiza ii 
nepolitice, fie c  era asocia ie (de locatari, sportiv  etc.), fie c  era sindicat, funda ie 
sau uniune (a scriitorilor, a arti tilor plastici etc.). 2) Un alt impediment îl constituia 
percep ia societ ii civile de c tre majoritatea popula iei ca ceva str in, venit din afara 

                                                            
1 Budurina-Goreacii C. Rolul institu iilor societ ii civile în dezvoltarea comunit ii locale. 
Cazul Republicii Moldova / Autoreferatul tezei de doctor în tiin e politice. Chi in u, 2019, p. 
13. [on-line] http://www.cnaa.md/thesis/54326/ (vizitat 13.02.2019).  
2 Lege nr. 51 din 23.03.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a societ ii civile 
pentru perioada 2018–2020 i a Planului de ac iuni pentru implementarea Strategiei de 
dezvoltare a societ ii civile pentru perioada 2018–2020. [on-line] http://lex.justice.md/ 
index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=375430 (vizitat 13.04.2018). 
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rii. Prin urmare, acest „ceva”, pe undeva, a fost privit cu circumspec ie i cu 
suspiciune. 3) Procesul form rii societ ii civile a demarat i a continuat într-o 
modalitate opus  celei parcurse în rile cu tradi ie democratic . În aceste ri mai întâi 
a ap rut, s-a dezvoltat i s-a consolidat societatea civil  i apoi, din aceasta, s-au 
format partidele politice. În Republica Moldova formarea societ ii civile a avut un alt 
curs, diferit de cele din rile democratice. Inten ia clasei politice a fost aceea de a 
„crea” foarte rapid o societate civil , mulat  i aservit  intereselor guvernan ilor. 
Aceasta poate fi o posibil  explica ie a lipsei de combativitate i de consisten  a marii 
majorit i a ac iunilor diferitelor funda ii, federa ii, ligi etc. De asemenea, implicarea 
cet enilor în activitatea civic  este i ast zi relativ redus  cantitativ i calitativ.  
4) For ele politice aflate la guvernare au încercat s - i creeze „propria” societate civil . 
Atât partidele aflate la putere, cât i cele din opozi ie au dus o competi ie aprig  pentru 
legitimarea OSC „proprii”. Frecvent, în campaniile electorale organiza iile ob te ti, 
prin atitudinea adoptat  i ac iunile întreprinse, s-au situat fie pe pozi ia partidelor din 
opozi ie, fie de partea celor aflate la guvernare. În acest mod, practic, ele i-au dep it 
rolul „natural”, care îi revine de fapt societ ii civile. Acest comportament a limitat 
ac iunile „civice” ale OSC, care, în multe cazuri, a fost un apendice al politicului. 
 
În pofida mai multor dificult i obiective i subiective, societatea civil  a jucat 

un rol important pentru a tempera unele interese exagerate i inadecvate exprimate de 
for ele politice în ultimele dou  decenii, atunci când guvernarea a încercat s  dea o 
anumit  direc ie de dezvoltare a rii i a aprobat mai multe politici publice nepopulare. 
În to i ace ti ani, societatea civil  a încercat s  tempereze i s  explice lipsa de 
ra ionamente a unor sau altor politici publice adoptate pentru societate. Astfel, 
societatea civil , constituindu-se într-un actor social, poate deveni o for  major  în 
societatea din Republica Moldova cu care puterea trebuie s  dialogheze i s  
conlucreze cât mai eficient.  

În contextul celor relatate referitor la activitatea i func ionalitatea celui de-al 
„treilea” sector al societ ii (primul sector – statul, iar al doilea – economia na ional ), 
ne vom opri asupra a trei aspecte relevante ale subiectului examinat. 

 
1. Cele mai semnificative modalit i ale mecanismului de interac iune dintre 
autorit ile publice i organiza iile societ ii civile în procesul decizional din 
Republica Moldova sunt urm toarele: 1) Mas  Rotund  cu Statut Permanent (bine-
cunoscutul model polonez a prins r d cini i în Republica Moldova doar pentru scurt 
timp, 2002–2003. Ea a fost fondat  la ini iativa liderului frac iunii parlamentare 
„Alian a Braghi ” cu sus inerea Consiliului Europei, care întrunea reprezentan ii a 12 
forma iuni social-politice parlamentare i extraparlamentare, precum i unele ONG-uri, 
având drept scop principal trasarea unor principii eficiente de colaborare a tuturor 
for elor politice i ob te ti în cele mai importante probleme ale statului i societ ii i 
elaborarea unor c i alternative de solu ionare a lor, cât i a unui Program de Salvare 
Na ional ); 2) Forumurile regionale ale ONG-urilor care identific  cele mai active i 
performante structuri din regiuni i raioane (drept exemplu poate servi desf urarea 
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celor dou  edi ii ale forumurilor regionale ale ONG-urilor din raioanele de Est ale rii, 
care au avut loc în octombrie-noiembrie 2008 i în decembrie 2009, precum i a 
forumului societ ii civile i al autorit ilor publice locale din UTA G g uzia din  
27 noiembrie 2012); 3) Forumurile na ionale ale ONG-urilor, la a c ror activitate 
particip  reprezentan ii celor trei sectoare ale societ ii (în anul 2013 acest cadru a 
ajuns la cea de-a aptea edi ie, primul forum al ONG-urilor din Republica Moldova, 
sub genericul „ONG-urile pentru o societate civil ”, având loc în anul 1997);  
4) Forumurile ONG-urilor la nivel interna ional, axate pe importan a implic rii 
societ ii civile în rela iile bilaterale dintre Republica Moldova i alte state (în perioada 
3-6 mai 2010, la Ia i, România, i la Chi in u, a avut loc prima edi ie a forumului 
ONG-urilor din România i Republica Moldova, iar cea de-a doua edi ie a forumului 
„Împreun  de 20 de ani” a avut loc la 27-28 mai 2011 la Chi in u), forumuri care au 
reunit reprezentan i guvernamentali, societatea civil , mass-media i mediul academic 
din cele dou  ri. 5) Procesul de consolidare a capacit ilor entit ilor 
nonguvernamentale na ionale se produce i în cadrul PEs prin participarea celor mai 
active i puternice ONG-uri din Republica Moldova la forumurile societ ii civile ale 
acestui mecanism de cooperare care se bazeaz  pe realiz rile PEV (cea de-a cincea 
edi ie a Forumului Societ ii Civile a PEs a fost organizat , la Chi in u, în perioada  
4-5 octombrie 2013), precum i în cadrul Platformei Societ ii Civile, care a fost creat  
la sfâr itul anului 2014 confrorm art. 442 din Acordul de Asociere cu UE (Acordul 
prevede c  Platforma Societ ii Civile urmeaz  s  fie format  din reprezentan i ai 
societ ii civile din UE, inclusiv membri ai Comitetului Economic i Social European, 
i din reprezentan i ai societ ii civile din ara noastr )1, a a încât monitorizarea 

implement rii Acordului este asigurat  printr-un cadru institu ional consolidat 
constituit din patru institu ii (Consiliul de Asociere este cel mai înalt nivel care are 
dreptul de a lua decizii cu caracter obligatoriu, Comitetul de Asociere, Comitetul 
Parlamentar , precum i Platforma Societ ii Civile este un forum pentru întâlniri i 
schimb de opinii între reprezentan i ai societ ii civile din UE) care reprezint  un 
instrument de cooperare dintre UE i Republica Moldova; 6) Consiliul Na ional pentru 
Participare pe lâng  Guvern, având drept scop dezvoltarea i promovarea 
parteneriatului strategic între autorit ile publice, societatea civil  i sectorul privat la 
elaborarea, implementarea i evaluarea politicilor promovate de executiv. El se axeaz  
în activitatea sa pe dou  dimensiuni: participarea la toate etapele procesului de 
elaborare a politicilor de dezvoltare i crearea cadrului institu ional de consultare la 
nivelul autorit ilor publice centrale (în cadrul Consiliului a fost creat grupul tematic 
„Guvern Deschis” / E-Guvernare); 7) Consiliul Comun de Parteneriat pe lâng  
Guvernul Republicii Moldova este un alt forum de dialog la nivel înalt în domeniul 
coordon rii asisten ei externe i are drept scop dezvoltarea i promovarea 
parteneriatului strategic între autorit ile publice, partenerii externi de dezvoltare, 
societatea civil  i sectorul privat, prin facilitarea comunic rii i particip rii p r ilor 
interesate la procesul de consultare a agendei de dezvoltare, prin monitorizarea 

                                                            
1 MAEIE lanseaz  discu ii pentru crearea Platformei Societ ii Civile Moldova-UE. [on-line] 
http://www.realitatea.md/maeie-lanseaza-discutii-pentru-crearea-platformei-societatii-civile-
moldova-ue_13500.html (vizitat 20.12.2014).  
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implement rii documentelor na ionale de dezvoltare i a contribu iei asisten ei externe 
la acest proces.  
2. Mai sus am ar tat c  dualitatea puterii de stat în Republica Moldova dup  
preziden ialele-2016 a început deja s  perturbeze dialogul statului cu societatea, 
creându-se dou  organe / platforme consultative separate pentru acest dialog: dac  
pe lâng  premierul P. Filip în februarie 2017 a fost constituit  noua componen  a 
Consiliului Na ional pentru Participare, aceasta fiind creat  prima dat  pe lâng  
Guvernul Z. Greceanâi – în toamna anului 2008, dup  modelul rilor Europei de Est – 

ri membre ale UE, atunci pe lâng  Pre edintele I. Dodon în aprilie 2017 a fost creat 
Consiliul Societ ii Civile dup  modelul rusesc.  
3. R spunsul afirmativ la întrebarea sacramental  dac  exist  societate civil  în 
raioanele de Est ale Republicii Moldova (Transnistria) nu mai este pus la îndoial  de 
comentatori i anali ti politici. O bun  parte din ace tia afirm  c  nu putem vorbi c  
aici societatea civil  lipse te cu des vâr ire. În ultimii ani situa ia în regiune se 
schimb , de i lent. Apar anumite ONG-uri care, pe lâng  faptul c  sus in reintregirea 
Republicii Moldova i calea european  a statului integru, au i o activitate favorabil  
democratiz rii regiunii. Desigur, în regiunea transnistrean , de i au ap rut anumite 
ONG-uri (în anul 2000 a fost adoptat  de c tre a a-numitul Soviet Suprem al 
nerecunoscutei RMN Legea despre asocia iile ob te ti, iar conform unor date, în anul 
2010 erau înregistrate peste 600 de ONG-uri), totu i sunt pu ine la num r, la fel cum 
sunt pu ine i forma iunile politice de opozi ie, care promoveaz  ideea democratiz rii 
veritabile a Transnistriei. Societatea civil  din regiunea de Est a rii care dore te o 
schimbare democratic  în regiune se confrunt  cu multe probleme legate de regimul de 
la Tiraspol, cum ar fi, spre exemplu, agres rile unor lideri de ONG, care nu sus in 
politica regimul instalat sau blocarea activit ii lor de c tre reprezentan i ai „societ ii 
civile” favorabil  puterii, de c tre securitatea i mili ia local . 
În pofida mai multor impedimente în activitatea societ ii civile din aceast  parte a rii 
noastre, în ultimii ani au ap rut unele ONG-uri care colaboreaz  strâns cu colegii lor 
din dreapta Nistrului, organizând proiecte comune. Aceste ONG-uri nu se supun 
administra iei tiraspolene, de i au probleme suficiente cu acest regim 
anticonstitu ional. De fapt, dezvoltarea sectorului asociativ pe segmentul transnistrean 
este asem n tor cu cel de pe malul drept al Nistrului i se resimte necesitatea revizuirii 
ONG-urilor, începând cu nivelul de organizare, structur , dependen a de personalit i 
i de fonduri externe etc. Ceea ce diferen iaz  ONG-urile din Transnistria este c  ele, 

din motive bine cunoscute, au un mediu de afirmare mult mai restrâns. Transnistria 
este un sistem autocratic i pentru a supravie ui, unui ONG îi vine mult mai greu i îi 
este mult mai dificil de a fi independent, pentru c  autorit ile din regiune au mai multe 
c i de a- i impune voin a. 
 
A adar, societatea civil  reprezint  un mijloc de supraveghere i control asupra 

statului, precum i un instrument prin care acesta este presat s  realizeze reforme mai 
profunde i mai consistente. O societate civil  slab  implic  o democra ie superficial , 
cu o participare redus  a popula iei în via a politic , vocea societ ii fiind pu in auzit  
de c tre autorit ile publice. Or, pentru formarea unor institu ii i organiza ii sociale i 
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civice dezvoltate este necesar  prezen a unor condi ii politice (democra ia 
participativ ), juridice (statul de drept func ional) i economice (economia de pia  
viabil ) adecvate.  

  
4. Evolu ia statului Republica Moldova în contextul vectorului  

integra ionist european  
În conformitate cu periodizarea evolu iei statului Republica Moldova i cu 

componentele sale structurale, subliniate mai sus, vom analiza în continuare modul în 
care statul, prin elitele sale politice guvernante, a pendulat de la o op iune politic  la 
alta, având în vedere vectorul dezvolt rii strategice a ri – spre Est sau spre Vest.   

În etapa primar , anii 1990–1994, spre deosebire de rile Baltice (Estonia, 
Letonia i Lituania), orientate de la bun început spre integrarea în structurile 
euroatlantice i europene (respectiv, NATO i UE), clasa politic  din Republica 
Moldova nu avea o op iune clar  asupra vectorului dezvolt rii rii. De i Republica 
Moldova este de facto stat membru al CSI din 21 decembrie 1991, când a fost semnat 
Acordul cu privire la crearea CSI (8 decembrie 1991), aderarea de jure la aceast  
structur  a fost posibil  doar dup  ratificarea cu anumite rezerve a Acordului cu privire 
la crearea CSI i a Declara iei de la Alma-Ata (21 decembrie 1991) de c tre 
Parlamentul rii noastre la 8 aprilie 1994. Statutul CSI (22 ianuarie 1993) a fost 
ratificat, la fel, cu unele rezerve, la 26 aprilie 1994, iar la 13 iulie 1995 Republica 
Moldova a devenit stat membru al Consiliului Europei, fiind prima ar  din CSI primit  
în acest for pan-european. De la declararea independen ei, statul nostru a devenit 
membru al mai multor organisme interna ionale i regionale, fapt ce condi ioneaz  
modernizarea profund  a societ ii din Republica Moldova. 

 
În pofida faptului c  autorit ile politice ale statului au manifestat interes pentru 
integrarea european  a rii imediat dup  dezintegrarea URSS, acestea considerau 
rela iile cu UE în primii ani de independen  drept o prioritate minor  i de aceea o 
politic  (func ional ) comprehensiv  de apropiere de Comunitatea European  
(actualmente Uniunea European ) nu a fost dezvoltat  pe un termen lung.  
Dac  pentru rile CSI la începutul anilor ’90 a fost propus programul TACIS al UE, 
având ca scop sus inerea proceselor de tranzi ie la economia de pia  i la o societate 
democratic , iar obiectivul principal consta în sus inerea ONG-urilor, administra iilor 
locale i regionale, precum i al organiza iilor patronale în procesele de participare i 
de luare a deciziilor în societ ile din care fac parte, atunci programul PHARE (Poland 
Hungary Aid for Reconstruction of the Economy) de asisten  multilateral  (lansat în 
1989), fiind ini ial destinat Poloniei i Ungariei, iar mai târziu extins asupra celorlalte 

                                                            
 Subiectul este elaborat i actualizat în baza articolului publicat de c tre autorul Notelor de 

curs. A se vedea: Varzari P. Evolu ia statului Republica Moldova prin prisma vectorului 
integra ionist european. În: Revista de Studii Interdisciplinare „C. Stere” (psihologie, 
sociologie, studii juridice, economie, religie, tiin e politice, rela ii interna ionale). Ia i, 2017, 
an. 4, nr. 1-2 (13-14), p. 37-56. 
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ri candidate la aderare în UE, inclusiv asupra rilor Baltice, a avut ca obiectiv major 
sprijinirea rilor Europei Centrale i de Sud-Est în tranzi ia acestora spre economia de 
pia .  
Activizarea rela iilor Republicii Moldova cu UE are loc numai dup  semnarea la  
28 noiembrie 1994 i pus în aplicare din 1 iulie 1998 a APC, îns  procesul de integrare 
european  a prins contur doar în anii 2002–2007, acesta devenind o realitate tocmai din 
a doua jum tate a anului 2009, odat  cu schimbarea paradigmei de guvernare de c tre 
coali ia de guvern mânt – AIE.  
 
În a doua etap  a procesului analizat, anii 1994–2000, pot fi identificate trei 

grup ri politice mai reprezentative (parlamentare i extraparlamentare) referitoare la 
vectorul dezvolt rii rii noastre: 1) dezvoltarea i consolidarea statului Republica 
Moldova; 2) unirea (imediat  sau gradual ) cu România i 3) restabilirea i/sau 
aderarea la Rusia / Uniunea Rusia–Belarus. Vehicularea acestor trei mesaje în perioada 
indicat , fortificarea independen ei rii, aderarea ei la România sau revenirea 
Moldovei pe orbita ruseasc , reflecta, de fapt, atitudinea forma iunilor politice fa  de 
destinul societ ii noastre, numite ironic de unii autori „partide geopolitice”  
(M. Cernencu i I. Bo an). Conturarea pe scena politic  a rii a acestor trei orient ri 
politice asupra vectorului dezvolt rii statului (ele, în fond, coincid cu divizarea 
e ichierului politic) reflectau polarizarea masiv  a popula iei dup  criteriul politic i cel 
economic, absen a liderilor politici i de opinie reprezentativi, astfel încât unii lideri de 
partid se vedeau atunci conduc tori de cel mai înalt nivel, „salvatori ai na iunii”, 
fenomen numit în literatura politologic  fenomenul „bonapartismului”. 

 
Consolidarea statului Republica Moldova s-a manifestat prin faptul c  integrarea 
european , dup  victoria relativ  a for elor pro-europene în alegerile parlamentare din 
1998, începe s  devin  o tem  dominant  a discursului politic autohton i o politic  de 
stat atât pe plan intern, cât i pe plan extern. Astfel, dup  criza financiar  din Rusia 
(august 1998), ADR (constituit  la 21 aprilie 1998), majoritar  în Parlament, voteaz  o 
hot râre care stipula c  orientarea spre integrarea european  devine un „obiectiv 
strategic major al rii”. În paralel, aderarea la UE este declarat  obiectivul strategic al 
Republicii Moldova i în Concep ia politicii externe pentru anii 1998–2002 adoptat  
de c tre Guvernul învestit. Odat  cu intrarea în vigoare a APC-ului (iulie 1998) are loc 
o activizare v dit  a autorit ilor politice pe vectorul european, în special, în vederea 
ader rii rii noastre la unele organisme regionale, cum ar fi, de exemplu, Pactul de 
Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, eforturi încheiate cu succes în iunie 2001, când 
ara noastr  ader  la aceast  ini iativ  (participarea la PSESE era v zut  de clasa 

politic  la acea vreme drept o posibilitate de a include Republica Moldova în 
Procesul de Stabilizare i Asociere al UE pentru Balcanii de Vest i, ulterior, în 
procesul de aderare a rii la UE). De asemenea, programul guvernamental pentru 
anii 1999–2002 Suprema ia legii, revitalizare economic  i integrare european  a 
articulat v dit dezvoltarea cursului european al rii. Îns  demiterea Cabinetului 
Sturza (februarie – noiembrie 1999), care s-a dovedit a fi pro-european, i venirea 
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Guvernului Braghi  (decembrie 1999 – martie 2001) a schimbat orientarea politicii 
externe a statului. Acest nou guvern, spre deosebire de predecesorul s u, reorienteaz  
spre CSI interesul na ional al Republicii Moldova. Precum se observ , aceast  perioad  
în evolu ia statului s-a caracterizat prin anumite oscila ii vizând vectorul politicii 
externe a rii. 
 
Cea de-a treia perioad  a evolu iei fenomenului studiat, anii 2001 – prima 

jum tate a anului 2009, s-a manifestat prin unele încerc ri de reformare a structurii 
puterii de stat în vederea institu ionaliz rii procesului integra ionist, proces ini iat de 
autorit ile politice ale statului. Pentru atingerea obiectivului strategic fundamental de 
integrare european  a rii, elita guvernant  (PCRM) purcede, la sfâr itul anului 2002 
i mai târziu, la crearea cadrului institu ional intern: Comisia Na ional  pentru 

Integrarea European  (CNIE), Comisia Parlamentar  pentru Integrare European , 
Departamentul de Integrare European  din componen a Ministerului Afacerilor 
Externe, c ruia i se atribuie rolul de coordonator principal. Prin decret preziden ial, 
Ministerul Afacerilor Externe este transformat în Ministerul Afacerilor Externe i 
Integr rii Europene, iar func ia ministrului de externe este promovat  la rangul de 
viceprim-ministru. Crearea a a-numitului „concept strategic” referitor la promovarea 
procesului de integrare în UE conduce la realizarea altor m suri de rigoare. Astfel, în 
septembrie 2003, când ara noastr  fusese deja invitat  s  participe la Politica 
European  de Vecin tate (PEV), CNIE elaboreaz  i transmite Comisiei Europene o 
Concep ie de integrare a Republicii Moldova în Uniunea European . Ulterior, c tre 
sfâr itul anului 2005, la Chi in u a fost inaugurat Oficiul Delega iei Comisiei 
Europene în Republica Moldova, iar la Odesa are loc inaugurarea oficial  a sediului 
central al Misiunii Uniunii Europene de Asisten  la Frontier  în Republica Moldova i 
Ucraina (EUBAM). 

 
Priorit ile politicii de integrare european  a rii noastre se bazau pe doi piloni care 
se completau reciproc. Primul era implementarea PAUERM, care a ap rut în cadrul 
PEV. Cel de-al doilea pilon consta în implicarea activ  a Republicii Moldova în 
diverse procese regionale din Europa Central  i de Sud-Est, ceea ce avea o mare 
importan  pentru avansarea rii noastre pe calea integr rii europene, în special, prin 
implementarea programelor UE de ajustare la standardele i valorile europene, prin 
îndeplinirea proiectelor i strategiilor politice i celor sectoriale. 
Vom aminti, de asemenea, ini iativa Pre edintelui V. Voronin referitoare la reformarea 
CSI în baza unui cadru legal ajustat la cel al UE. Ideea cre rii unei structuri speciale 
pentru integrarea în UE, lansat  de autorit ile Republicii Moldova în ajunul Summit-
ului CSI desf urat la Chi in u în perioada 6-7 octombrie 2002, nu prea a avut sor i de 
izbând . Din acestea i alte motive, puterea oficial  declar  schimbarea vectorului 
dezvolt rii Republicii Moldova de la Est spre Vest. Aceast  reorientare a vectorului 
dezvolt rii societ ii noastre prevede un proces de durat  al integr rii europene, 
precum i de apropiere gradual  a Republicii Moldova de institu iile NATO din 
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perspectiva cooper rii mai intense a rii cu aceast  structur  Nord-Atlantic  în ceea ce 
prive te securitatea na ional . Con tientizarea de c tre elita politic  a adev ratei 
traiectorii atât a procesului de integrare comunitar , cât i a colabor rii i cooper rii 
Republicii Moldova cu NATO în contextul op iunii europene a rii a condus la 
semnarea, la 19 mai 2006, la Bruxelles, a Planului Individual de Ac iuni al 
Parteneriatului Republica Moldova–NATO (IPAP), iar la 5 iulie al aceluia i an 
Guvernul aprob  Planul în cauz . Vom sublinia i faptul c  Parlamentul rii a adoptat 
la 22 mai 2008 Concep ia Securit ii Na ionale a Republicii Moldova, ce stabile te 
statutul de neutralitate constitu ional  a rii, de neaderare la blocurile militare, precum 
i cursul european al Republicii Moldova.  

Priorit ile na ionale enun ate i sus inute de elita politic  în etapa de referin  
(integrarea european , democratizarea societ ii i reintegrarea rii) pot fi 
considerate drept direc ii fundamentale în func ionalitatea acesteia care constituie, 
de fapt, baza formulei politice pentru legitimarea consensului actorilor din câmpul 
politic autohton, consens politic formalizat deja dup  a doua accedere la guvernare 
a PCRM în rezultatul alegerilor palamentare din 6 martie 2005. Astfel, Declara ia 
Parlamentului Republicii Moldova cu privire la parteneriatul politic pentru 
realizarea obiectivelor integr rii europene, adoptat  unanim de c tre legislativ la 
24 martie, stipuleaz  consensul tuturor frac iunilor parlamentare în ceea ce prive te 
promovarea treptat  i ireversibil  a cursului strategic de integrare european  a 

rii noastre. Dac  politicile guvernamentale aplicate pentru realizarea programului 
Rena terea economiei – rena terea rii pe anii 2001–2005 erau orientate spre 
redirec ionarea vectorului dezvolt rii Republicii Moldova, atunci Programul de 
activitate a Guvernului pe anii 2005–2009 Modernizarea rii – bun starea 
poporului proclama integrarea european  i realizarea PAUERM drept sarcini 
prioritare ale activit ii Executivului, al turi de dezvoltarea economic  durabil  
social orientat  i reintegrarea rii, precum i de implementarea cu stricte e a 
prevederilor APC. Ca urmare a acestui program guvernamental, factorii decizionali 
au realizat mai multe activit i necesare în vederea realiz rii op iunii europene a 

rii, precum i unele m suri legislative importante pentru dezvoltarea democra iei 
i afirmarea statului de drept, acestea fiind elaborate cu participarea societ ii 

civile i a opozi iei politice (parlamentare i extraparlamentare). 
 
Ultima etap  a evolu iei statului Republica Moldova prin prisma procesului 

integra ionist european, jum tatea a doua a anului 2009 – pân  în prezent, se 
caracterizeaz  prin faptul c  cele trei coali ii de guvernare (numite democratice i pro-
europene) au reu it s  semneze în 2014 Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu 
UE. În conformitate cu noile viziuni politice ale factorilor decizionali i anume cele de 
orientare spre spa iul european, PL la începutul anului 2018 a depus un proiect de lege 
în Parlament privind ie irea Republicii Moldova din cadrul CSI, propunând denun area 
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Acordului de constituire a CSI i abrogarea hot rârii Parlamentului privind ratificarea 
acestui Acord1.  

 
Pe de o parte, exist  mai multe probleme care au înso it i vor continua s  influen eze 
procesul de asociere a Republicii Moldova la spa iul comunitar, probleme legate de 
actul guvern rii în contextul moderniz rii rii prin democratizarea societ ii în 
conformitate cu standardele europene. În acest sens, cea mai presant  întrebare este 
dac  a fost justificat  semnarea AARMUE, în condi iile în care principalele for e 
politice din ar  împ rt esc opinii opuse pe marginea acestui subiect, ducând astfel la 
aprofundarea polariz rii societ ii. Actualmente, criteriul diviz rii societ ii este cel 
integra ionist, segmente sociale aproximativ egale pledând pentru integrarea european  
sau pentru cea eurasiatic . Controversele publice ce in de necesitatea desf ur rii unui 
referendum privind vectorul politicii externe au fost estompate de asumarea 
responsabilit ii politice de c tre reprezentan ii majorit ii guvernamentale (CPEG, 
2013–2014), care au semnat Acordul de Asociere la 27 iunie 2014 i intrat în vigoare la 
1 iulie 2016, Acord ce prevede asocierea politic  i integrarea economic  cu UE. În 
aceast  situa ie, alegerile parlamentare ordinare din 30 noiembrie 2014 au avut i 
semnifica ia unui plebiscit pe marginea problemei în cauz . A adar, for ele politice 
democratice, numite i proeuropene care au câ tigat alegerile, au ob inut i mandatul 
de implementare a unuia dintre proiectele integra ioniste, întrucât principalul subiect al 
campaniei parlamentare a fost cel legat de vectorul integra ionist european al rii. 
Pe de alt  parte, au ap rut anumite discordan e în activitatea institu iilor puterii de stat 
i a actorilor de pe arena politic  a rii, care, în opinia cercet torului V. Capcelea, au 

condus la „paradoxul statului”, iar cele legate de activitatea elitelor politice sunt numite 
„paradoxul elitelor”, paradoxuri care au distorsionat rela iile institu ionale de bun  
func ionalitate între institu iile statului. Nu întâmpl tor, paradoxurile enun ate, dar i 
multe alte probleme greu de rezolvat, numite de noi „dificult i aporetice”, cu care se 
confrunt  statul Republica Moldova ast zi, m rturisesc despre o sc dere a op iunii 
europene a popula iei în compara ie cu cea eurasiatic , având drept punct de analiz  a 
doua jum tate a anului 2009 pân  în prezent, fapt semnalat de mai mul i politologi, 
sociologi i anali ti politici. 
 
Actualmente, societatea din Republica Moldova este fracturat , polarizat  pe 

diverse criterii (geopolitice, valorice, identitare etc.) i se afl  între dou  op iuni de 
dezvoltare a rii – cea european  i cea estic  – redenumite de unii autori modele 
politice hegemonice, datorit  celor doi actori principali implica i, respectiv Federa ia 
Rus  i UE. Orientarea european , ca vector de dezvoltare strategic  a Republicii 

                                                            
1 Liberalii vor anularea Acordului de aderare la CSI. Au depus în Parlament în acest sens un 
proiect de lege (DOC). Reac ia lui Dodon. [on-line] http://www.realitatea.md/liberalii-vor-
anularea-acordului-de-aderare-la-csi--au-depus-in-parlament-in-acest-sens-un-proiect-de-lege 
_70394.html (vizitat 18.01.2018); Premierul Pavel Filip comenteaz  ie irea Republicii Moldova 
din CSI. [on-line] http://www.realitatea.md/premierul-pavel-filip-comenteaza-ie-irea-republicii-
moldova-din-csi_71242.html (vizitat 02.02.2018).  
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Moldova, a fost sus inut  i în programul de guvernare al majorit i parlamentare 
aflat  la putere în anii 2016–2019, în care integrarea european  este declarat  drept o 
prioritate fundamental  a politicii interne i externe a rii, iar în vederea facilit rii 
implement rii AARMUE p r ile au elaborat o Agend  de Asociere, un instrument care 
permite planificarea eficient  a realiz rii priorit ilor Acordului de Asociere, inclusiv 
prin indicarea termenelor de realizare i sursele de finan are. Conform celui de-al 
patrulea Raport alternativ, prezentat la 12 martie 2019, de exper ii Institutului pentru 
Politici i Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu Platforma Na ional  a 
Forumului Societ ii Civile a PEs, Guvernul va trebui s  realizeze în 2019 circa 2/3 din 
m surile stabilite1, pentru c  se atest  în general un progres redus în implementarea 
angajamentelor prev zute de Acord.  

La ini iativa partidului de guvern mânt, PDM, deputa ii au votat la 6 octombrie 
2017 proiectul de hot râre cu privire la crearea grupului de lucru pentru elaborarea 
proiectului de lege pentru modificarea i completarea Constitu iei, astfel încât Legea 
Suprem  s  prevad  expres integrarea european  drept orientare strategic  a 
Republicii Moldova2. Îns  Pre edintele Republicii Moldova, I. Dodon, consider  c  
trebuie s  abandon m lupta geopolitic  i s  instituim un moratoriu asupra integr rilor 
externe spre Vest sau spre Est3.  
 La 11 decembrie 2017 Curtea Constitu ional , pronun ând Avizul asupra 
ini iativei de modificare i completare a  Constitu iei Republicii Moldova, a re inut c , 
„indiferent de rezultatul examin rii acestor amendamente, orientarea spre spa iul 
valoric democratic european, constituie un principiu cu valoare constitu ional ”4. 

 Proiectul de modificare a Constitu iei prin introducerea sintagmei „integrare 
european ”  nu a fost sus inut de Parlament în edin a din 18 octombrie 2018 (erau 
necesare 67 de voturi), dup  ce deputa ii PL, PLDM, PCRM i PSRM au refuzat s  

                                                            
1 Acordul de Asociere UE-RM: Guvernul va trebui s  realizeze anul acesta circa 2/3 din 
m surile stabilite, potrivit IPRE. [on-line] https://www.realitatea.md/acordul-de-asociere-ue-
rm--guvernul-va-trebui-sa-realizeze-anul-acesta-circa-2-3-din-masurile-stabilite--potrivit-ipre 
_91941.html (vizitat 12.03.2019). 
2 Proiectul PD privind orientarea strategic  a R. Moldova, votat de deputa i. Candu: Urmeaz  
crearea textului pentru modificarea Constitu iei. [on-line] http://www.realitatea.md/proiectul-
pd-privind-orientarea-strategica-a-r--moldova--votat-de-deputati--candu--urmeaza-crearea-
textului-pentru-modificarea-constitutiei--video-65146.html (vizitat 06.10.2017). 
3 Cheptine A. Pre edintele Dodon a lansat ideea instituirii unui moratoriu asupra integr rilor 
externe ale RM. Afl  detalii! [on-line] http://tribuna.md/2018/04/03/presedintele-dodon-a-
lansat-ideea-instituirii-unui-moratoriu-asupra-integrarilor-externe-ale-rm-afla-detalii/ (vizitat 
03.04.2018); Volni chi I. O analiz  la rece a noii propuneri de modificare a Constitu iei. [on-
line] http://tribuna.md/2017/09/15/o-analiza-la-rece-a-noii-propuneri-de-modificare-a-
constitutiei/ (vizitat 15.09.2017). 
4 Curtea a avizat pozitiv ini iativa de revizuire a Constitu iei ce vizeaz  integrarea european  
(Sesizarea nr. 162c/2017). [on-line] http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id= 
1109&t=/Media/Noutati/Curtea-a-avizat-pozitiv-initiativa-de-revizuire-a-Constitutiei-ce-
vizeaza-integrarea-europeana-Sesizarea-nr-162c2017 (vizitat 11.12.2017).  
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voteze. În total, proiectul a fost votat de 54 de deputa i ai majorit ii parlamentare. 
Deputa ii PLDM i PL (13 la nun r) au p r sit sala edin ei înaintea vot rii (având 
drept motiv i necesitatea modific rii art. 13 din Constitu ie despre limba de stat a 

rii)1. Pentru ara noastr  este important s  fie introdis  sintagma de integrare 
european  în Constitut ie în scopul de a securiza vectorul de dezvoltare extern , care va 
face posibil  în viitor i introducerea limbii române. Îns  din cauza orgoliilor personale 
ale unor deputa i, a fost compromis acest proiect privind vectorul european. 

În concluzie, integrarea european  a devenit actualmente o politic  de stat 
prioritar  pentru Republica Moldova atât pe plan intern, cât i pe plan extern2. 
Extinderea procesului integra ionist european este nu doar un deziderat fundamental al 
politicii interne i externe a statului, ci i o for  major  de coeziune politic  i social . 
Acest proces a fost formalizat ini ial prin semnarea, la 28 noiembrie 1994, a APC. 
Urm torul pas în aprofundarea dialogului politic i apropierea dintre Republica 
Moldova i UE pe plan economic a fost reprezentat de PAUERM, adoptat la  
22 februarie 2005. În fine, AARMUE, semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles i intrat în 
vigoare la 1 iulie 2016, stabile te un nou cadru juridic pentru avansarea rela iilor dintre 
p r i spre o treapt  calitativ superioar  – cea a asocierii politice i integr rii economice 
cu UE3. 

 

                                                            
1 Prea c  D. Proiectul de modificare a Constitu iei privind integrarea european  nu a întrunit voturile 
necesare. [on-line] http://www.moldova.org/proiectul-de-modificare-constitutiei-privind-integrarea-
europeana-nu-intrunit-voturile-necesare/ (vizitat 18.10.2018); Alexandru T nase: Integrarea 
european , credin a constitu ional  i mintea cea de pe urm … [on-line] 
https://www.timpul.md/articol/alexandru-tanase-integrarea-europeana-credina-constituionala-i-
mintea-cea-de-pe-urma%E2%80%A6-135813.html (vizitat 16.10.2018); Andrian Candu: Vom 
examina posibilitatea de organizare a unui referendum pentru integrare european . [on-line] 
http://parlament.md/Actualitate/Comunicatedepresa/tabid/90/ContentId/4674/language/en-
US/Default.aspx (vizitat 18.10.2018); Cheptine A. Marian Lupu deschide parantezele i spune 
de ce s-a renun at la referendumul privind integrarea european  a RM. [on-line] 
http://tribuna.md/2019/01/04/marian-lupu-deschide-parantezele-si-spune-de-ce-s-a-renuntat-la-
referendumul-privind-integrarea-europeana-a-rm-2/ (vizitat 24.12.2018).  
2 Despre acest subiect mai vezi: Cebotari Sv., C ldare Gh. Politica extern  a Republicii 
Moldova (Note de curs). Ch in u: CEP USM, 2018. 370 p. 
3 Alte detalii vezi: Guceac I., Juc V., Moraru V. Moldova i Uniunea European : dimensiunile 
cooper rii. Chi in u: S.N. (Tipografia-Sirius), 2016. 116 .; Morari Cr. Dimensiunile externe i 
interne în procesul de integrare european . Cazul Republicii Moldova. Autoreferatul tezei de 
doctor în tiin e politice. Chi in u, 2017. 29 p.; Juc V. Evolu ia rela iilor dintre Republica 
Moldova i Uniunea European  de la parteneriat i cooperare la asociere i integrare. În: 
Modernizarea social-politic  a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului 
integra ionist european / Red. t. V. Juc. Chi in u: Institutul de Cercet ri Juridice, Politice i 
Sociologice, 2018 (ÎS FEP „Tipografia Central ”, p. 5-43.  
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5. Abordarea tranzitologist  în studiile politologice contemporane:  
probleme i c ut ri  

În literatura politologic  mai continu  dezbaterile tiin ifice privind studiile 
tranzi iei care pun accent pe agen i politici i pe interac iunile dintre elite. Astfel, 
politologul britanic, profesor de tiin e politice de la Universitatea din Sheffield, Marea 
Britanie, Jean Grugel consider  c , începând cu anii ’60 ai secolului al XX-lea, în 
domeniul tiin elor politice se pot identifica trei mari teme de cercetare asupra 
fenomenului democra iei i a procesului democratiz rii1.    

 
În primul rând, teorii ale democra iei, inclusiv democra ia participativ , feminismul, 
asocia ionismul, teoriile cet eniei i cosmopolitismul etc. (toate aceste teorii evoc  în 
mod con tient ideea democra iei ca proiect utopic i pleac  pe diferite c i de la 
tradi iile comunitarismului).  
În al doilea rând, teorii ale democratiz rii, inclusiv teoria moderniz rii, teoria 
sociologiei istorice .a. (studiile democratiz rii sunt situate în cadrul teoriilor mai 
generale ale schimb rii sociale, fiind astfel un domeniu vast i interdisciplinar, pentru 
c  încercarea de a în elege de ce apare democra ia, de ce uneori are succes iar alteori 
e ueaz  i-a f cut pe speciali ti s  oscileze între i dincolo de grani ele disciplinare ale 
tiin ei politice, rela iilor interna ionale, filosofiei politice, sociologiei istorice i 

economiei).  
În al treilea rând, studii ale tranzi iei (tranzitologia), numit  de J. Grugel abordarea 
tranzi iei sau abordarea orientat  c tre agen i i pe interac iunile dintre elite. Aceste 
studii sau „abordarea tranzitologist ” reies din considerentul c  democra ia este creat  
de actori politici con tien i, de elite, implica i, cu condi ia ca actorii s  respecte regulile 
jocului politic – procedurile democratice, consensul politic / voin  de compromis la un 
moment dat, încheierea alian elor / pactelor în procesul guvern rii etc.  
Un lucru este cert, afirm  cercet torul V. Capcelea, c  în ultimele patru decenii a 
ap rut o disciplin  tiin ific  separat  care se ocup  de problema tranzi iei, i anume 
tranzitologia, care este destul de îngust , deoarece este construit  pe experien a 
occidental .  

                                                            
 Subiectul este elaborat i actualizat în baza articolelor publicate de c tre autorul Notelor de 

curs. A se vedea: Varzari P. Abordarea tranzitologist  în studiile politologice contemporane: 
probleme i c ut ri. În: tiin a politic  i societatea în schimbare (Materialele Conferin ei 
tiin ifice interna ionale dedicate celei de-a 20-a anivers ri a Facult ii Rela ii Interna ionale, 
tiin e Politice i Administrative, Chi in u, 13 noiembrie 2015). Chi in u: CEP USM, 2015, p. 

245-248; Varzari P. Reflec ii privind tranzi ia postcomunist : repere conceptuale i 
hermeneutice. În: Republica Moldova în contextul necesit ilor de modernizare. Chi in u: 
Institutul de Cercet ri Juridice, Politice i Sociologice, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Central ”), p. 
9-34; Varzari P. Paradigma tranzi iei postcomuniste: identific ri conceptuale i hermeneutice. 
În: S n tatea, medicina i bioetica în societatea contemporan : studii inter- i pluridisciplinare 
(Materialele Conferin ei tiin ifice interna ionale, 16-17 noiembrie 2018) / Red. resp. V. 
Ojovanu [et al.]. Chi in u: Centrul Editorial-Poligrafic „Medicina”, 2018, p. 184-191. 
1 Grugel J. Democratizarea. O introducere critic . Ia i: Ed. Polirom, 2008, p. 35-41, 57-73. 
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În investigarea democra iei ca fenomen social specific exist  dou  mari tipuri 
de tradi ii – tranzitologia i teoria moderniz rii, care au dominat i au reformat 
studiile cu privire la ceea ce a însemnat teoriile despre tranzi ia postcomunist . Altfel 
spus, studiile democratiz rii, inclusiv tranzitologia i teoria moderniz rii, sunt situate 
în cadrul teoriilor mai generale ale schimb rii sociale i politice, fiind un domeniu vast 
i interdisciplinar. În primele studii ale democratiz rii, din perioada ’70-’80 ai sec. XX, 

se presupunea c  semnifica ia democratiz rii era evident  de la sine: însemna, pur i 
simplu, transformarea sistemului politic, de la nondemocra ie la o guvernare 
responsabil  i reprezentativ . Aceste studii au adoptat o abordare orientat  c tre 
proces, concentrându-se asupra identific rii mecanismelor sau c ilor care duceau la 
democratizare. Se opera o distinc ie important  între tranzi ie, sau începutul 
construc iei unei democra ii, în care politica este fluid , iar democra ia nu este 
asigurat , i consolidare, atunci când democra ia devine „singurul joc din ora ” (apud 
Juan J. Linz i Alfred Stepan, 1996). Potrivit politologului român Dana Jitcov, în 
tiin ele politice s-au conturat urm toarele dou  direc ii de analiz  ale democra iei: 

clasa doctrinelor nihiliste i eticizante i doctrine pluraliste i poliarhice.    
În literatura de specialitate exist  câteva puncte de vedere privind procesul 

tranzi iei. Astfel, S. Huntington vorbea, în 1993, despre „trei valuri ale democratiz rii”, 
concept deja încet enit în literatura de specialitate, teorie care, dup  J. Grugel,  are i 
puncte slabe. La rândul s u, A. Toffler men iona în alt context despre cele trei valuri ale 
civiliza iei: agrar , industrial  i contemporan  – cea informa ional  (prin analogie – 
Ed. Radzinski, vorbe te despre diferite secole fulminante în istoria civiliza iei umane).  

Vom preciza c  S. Huntington scria de primul val „lung” de democratizare 
care a început în jurul anului 1820, odat  cu extinderea dreptului de vot la nivelul unei 
mari p r i a popula iei masculine din SUA, i a continuat aproape un secol, pân  în 
1926, dând na tere la un num r de aproximativ 29 de democra ii în lume. Triumful 
Alia ilor în cel de-Al Doilea R zboi Mondial a marcat începutul unui val secund de 
democratizare, care a atins apogeul în 1962, când 36 de ri aveau guverne 
democratice. A urmat un al doilea val invers (1960–1975), care a coborât num rul 
democra iilor la 30. Al treilea val al democra iei – anii ’70–’80 ai sec. XX, inclusiv în 

rile din spa iul postcomunist.  
Politologul V. Saca precizeaz  c , din perspectiva abord rii istorice, se 

delimiteaz : tranzi ii istorice – mijlocul sec. XVII, par iale – anii ’70 ai sec. XX, 
precum i tranzi ii complexe, sistemice, totale – dup  1989 (c derea Zidului Berlinez, 
adic  perioada postr zboi rece). Democratizarea, sub semnul c reia se desf oar  
tranzi iile actuale (cele istorice, din sec. XVII, sunt asociate cu prec dere conceptului 
de modernizare), „apare, în acest context, ca o condi ie a transform rii sistemice, de 
ansamblu”, subliniaz  sociologul politic român V. M gureanu. Al i autori, N. Frigioiu, 
înainteaz  i ideea precum c  „noile” democra ii (din spa iul postcomunist) sunt 
„regimuri hibride”, de un gen particular, majoritatea regimurilor politice fiind, cel pu in 
într-o anumit  m sur , hibride.  
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În acest sens, Republica Moldova continu  s  r mân  în grupul rilor cu un regim 
hibrid / de tranzi ie împreun  cu Ucraina i Georgia, caracterizat de unii autori drept 
tranzi ie „paralizant ”. Pot fi invocate mai multe motive ale tergivers rii procesului 
tranzi ional în ara noastr  (unel din acestea au fost expuse mai sus), dar am mai 
ad uga aici lipsa premiselor tranzi iei de la sistemul totalitar la unul democratic, de la 
sistmul politic închis la unul deschis, liberal. Dac  în state precum Polonia, Ungaria 
sau fosta Cehoslovacie au existat structuri civice de tipul Solidarit ii, Forumului 
Democratic Ungar sau Forumului Civic, care s-au opus regimului comunist, 
men inând activ  dimensiunea pluralist  a societ ii i asigurând condi iile pentru 
tranzi ia negociat , în Republica Moldova toate aceste elemente care ar fi sus inut 
procesul de tranzi ie i de configurare a sistemului politic de tip democratic au lipsit. 
Acest lucru i-a pus amprenta asupra genezei i evolu iei statului, elitelor politice, 
societ ii civile, partidelor politice i, implicit, asupra calit ii forma iunilor partizane, 
cu implica ii majore asupra structur rii i func ion rii sistemului politic în ansamblul 
s u. 
Dac  inem cont de numeroasele probleme, dificult i i dileme cu care se confrunt  
societatea din Republica Moldova pe calea tranzi iei democratice, pare s  fie destul de 
confuz  afirma ia unor reprezentan i ai autorit ilor publice (P. Filip) despre faptul c  
ara noastr  „cu siguran  a dep it faza tranzi iei i a incertitudinii generale”, iar „cea 

mai mare realizare a noastr  a fost aceea c  am putut men ine aceast  traiectorie de 
consolidare a democra iei”1. 
 
Unii autori de referin  utilizeaz  conceptul de „tranzi ie democratic ” cu 

mai multe semnifica ii. Astfel, George Pridham i Tatu Vanhanen, în studiul lor 
consacrat procesului de democratizare din Estul Europei, eviden iaz  dou  abord ri 
ale conceptului: orientarea func ionalist  i cea genetic , cunoscut  i sub denumirea 
de orientarea micro i macro. Prima acord  aten ie realit ilor structurale i 
conjuncturale – în special, economice, sociale i politice. Dac  aceast  orientare 
omologheaz  prea multe realit i, cea de-a doua orientare delimiteaz  i define te 
variabilele conjuncturale, în special parametrii schimb rilor de regim, importan a 
op iunii i strategiei actorilor politici în procesul de tranzi ie. În aprecierea 
politologului belgian Jean-Michel De Waelle, diferen ele dintre modelele clasice ale 
tranzitologiei, delimitate pe baza valului de democratizare din Europa de Sud (Spania, 
Portugalia i Grecia) sunt foarte mari, cea mai important  având în vedere obiectul 
tranzi iei, i anume c  în aproape toate rile din Europa Central  i de Est, sub aspect 
tipologic, se realizeaz  concomitent o tranzi ie politic  i economic .  

Cercet torul V. Capcelea, într-un studiu fundamental al s u, pledeaz  pentru 
trei faze (desp r irea de vechiul sistem, intrarea în zona neutr  i mi carea înainte), 
dou  cicluri (tranzi ia interioar  – tranzi ia postcomunist , precum i tranzi ia 
exterioar  – integrarea în UE) i trei elemente structurale ale procesului tranzi ional 

                                                            
1 Pavel Filip: La urm toarele anivers ri vom putea vorbi despre o ar  mai demn  i mai 
dezvoltat . Interviu IPN. [on-line] http://ipn.md/ro/special/93169 (vizitat 24.08.2018). 



188

(democratizarea politic , marketizarea actului economic, schimbarea mentalit ii 
umane) în ara noastr . Al i autori, cum ar fi politologul N. Enciu, men ioneaz  c , 
spre deosebire de alte ri din Europa Central  i de Est, ara noastr , dup  
proclamarea independen ei, s-a confruntat cu patru tipuri fundamentale de 
tranzi ii, fiecare din ele reprezentând o provocare de o complexitate deosebit : 
tranzi ia de stat, tranzi ia politic , tranzi ia de regim i tranzi ia socioeconomic . 
Cunoscutul sociolog român C. Zamfir pledeaz  pentru termenul de strat în analiza 
tranzi iei diferitor ri. În opinia noastr , pot fi eviden iate trei tipuri de tranzi ii mai 
semnificative: tranzi ia politic , tranzi ia economico-social  i tranzi ia de integrare 
european , având drept criteriu de degajare elaborarea i promovarea de c tre elitele 
politice na ionale a unei strategii de tranzi ie democratic  i a aplic rii compromisului 
ra ional i a consensului valoric între actorii politici privind actul guvern rii. 

Întreb rile esen iale pentru democratizare ce se verific  tot mai insistent în 
lumea postcomunist  sunt: De ce au avut loc tranzi iile? Ce tipuri de democra ii iau 
form ? Cum putem explica traiectoriile postcomuniste diferite (unele ri – spre Est, 
spre Uniunea Economic  Euroasiatic  – Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia i 
Kârgâzstan, iar altele – spre Vest, spre UE – Republica Moldova, Ucraina i Georgia)? 
Unul din r spunsurile la întreb rile ce apar în fa a societ ilor postcomuniste poate fi 
g sit în conceptul de consolidare democratic  care î i are originile intelectuale în anii 
’90 ai secolului trecut, când paradigma democra iei a necesitat o redefinire teoretic  
cauzat  de muta iile democra iilor celui de-al „treilea val” din spa iul postcomunist i, 
implicit, cel postsovietic. Punctul de plecare a reconceptualiz rii democra iei l-au 
constituit discu iile despre rolul alegerilor în organizarea democratic , mai exact, dac  
odat  cu alegerile libere are loc instaurarea democra iei. Demersul teoretic privind 
democra ia a dus la divizarea ei în democra ii liberale, numite i democra ii 
constitu ionale, i democra ii electorale, pur procedurale. Din aceste i alte motive, 
Republica Moldova, în viziunea unor autori occidentali i autohtoni, poate fi caracterizat  
drept un model continuu („neîntrerupt”) al tranzi iei, traversând astfel un nivel sporit al 
instabilit ii în politica intern  i cea extern .  
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LOCUL CET EANULUI ÎN CADRUL SISTEMULUI 
POLITIC I INSTITU IONAL   

(în loc de concluzii)  
 

„Eu am dreptate, tu nu.  
Dar pentru libertatea ta de a nu avea dreptate,  

eu voi lupta pân  la moarte”; 
„Îmi plac porcii. Câinii ne privesc de jos.  

Pisicile ne privesc de sus. Porcii ne trateaz  ca pe egali” 
Winston Churchill 

 
Ce alc tuie te adev rul despre politic ? Unii oameni „iubesc” politica. 

Savureaz  emo ia evenimentelor politice, cum ar fi alegerile parlamentare sau cele 
preziden iale, ca pe ni te întreceri sportive palpitante (World Series baseball sau 
Campionatul mondial de fotbal). Al ii sunt fascina i de politic , pentru c  sunt 
interesa i de unele teme i de consecin ele lor asupra oamenilor din comunit ile lor i 
din intreaga lume. Mai sunt totusi unii care ur sc politica, fie pentru c  ea invrajbe te 
grupuri de oameni sau indivizi aparte, fie pentru c  implic  abuz de putere, duplicitate, 
manipulare i violen . În sfâr it, altora politica le este indiferent  (trei de „A”: 
politic  alienat , apatic , anomic ), pentru c  are foarte pu in în comun cu lucrurile 
care îi intereseaz , iar în aceast  situa ie ea nu mai reprezint  interesele societ ii sau 
ale grupului social care a mandatat-o, ci se exprim  exclusiv pe sine1. Toate aceste 
reac ii launloc alc tuiesc adev rul despre politic . Într-adevar, majoritatea dintre noi 
avem o anumit  reac ie fa  de politic , reac ie care con ine un amestec al tuturor 
acestor sentimente. Or, politica are mai multe fa ete i poate fi o for  a binelui, dar i 
a raului („   ”, se mai spune în ruse te). Totu i nucleul politicii îl 
reprezint  fiin ele umane politizate care iau decizii importante pentru ele sau pentru cei 
din jurul lor, pentru o comunitate de oameni.  

Din perspectiva tiin elor politice, se realizeaz  o rela ionare constant  între 
dou  no iuni elementare care vizeaz  definirea calit ii de cet ean ca personalitate 
social  i ca poten ial actor politic. Unii autori pun în discu ie ideea intercondi ion rii 
func ionale realizate prin asocierea a trei identit i / variabile: ac iunile individului, 
gândirea social  a individului i institu iile ori sistemul politic. În istoria gândirii 
politice, toate aceste analize comparative au fost realizate prin utilizarea mecanismului 
                                                            
 Concluziile sunt elaborate i actualizate de c tre autor în baza Notelor de curs la disciplina 

academic  Sociologie politic . A se vedea: Varzari P. Sociologie politic …, p. 257-260. 
1 Crizele legitimit ii puterii politice. Puterea politic  alienat . [on-line] 
http://www.scritub.com/stiinta/stiinte-politice/crizele-legitimitatii-puterii-72471.php (vizitat 
13.01.2016). 
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determinismului social. Drept urmare, se contureaz  ideea leg turilor complexe, dublu 
implicative: individul gânde te politic în func ie de modalit ile în care tr ie te din 
punct de vedere social, dar i caracteristicile sociale determin  (abordare neohegelian ) 
preferin ele politice1. 

Al i politologi sus in faptul c  nu exist  nicio coresponden  direct  între 
caracteristicile sociale i preferin ele politice definite în func ie de interesele 
individuale, atr gând aten ia asupra circumstan elor i contextelor sociale care sunt 
mult mai importante în ceea ce prive te exprimarea preferin elor politice. În sintez , 
sunt necesare cunoa terea contextului politic i social în care cet eanul este inclus, 
doar contextele sociale au efecte asupra politicului, c ci ele influen eaz  probabilitatea 
interac iunilor sociale între grupuri i în interiorul acestora, afectând astfel fluxul 
informa iei relevante politic. În consecin , contextele sociale sunt cel mai bine definite 
în termenii compozi iei sociale i, în acest sens, un context poate fi în eles drept 
compozi ia social  a unui mediu. 

Prin structuri sociale exemplificative compozi ia social  poate fi rela ionat  cu 
no iunea de context social, cu orice tip de mediu – de la o unitate statal  pân  la o 
regiune, de la o provincie pân  la un tip de Biseric , de la un ora  determinat pân  la un 
club sau asocia ie .a. Din perspectiva tiin elor politice, s-a pus întrebarea dac  aceste 
medii, aceste contexte sociale determin  autoagregarea i autoselec ia individual . 
Adic , dac  oamenii devin liberali, social-democra i, ortodoc i, catolici, protestan i, 
educa i sau needuca i din cauza contextului social sau devin a a din motive 
independente de mediu i de context. De i, în general, indivizii nu ajung s  î i aleag  
statul, regiunea sau localitatea în care î i stabilesc domiciliul i re edin a în func ie de 
criterii care sunt semnificative din punct de vedere politic. 

Un alt mecanism explicativ al influen elor contextuale asupra 
comportamentului individului îl constituie ideea re elelor sociale, inclusiv re eaua 
global  Internet. În mod sintetic, re elele sociale sunt articula ii artificiale construite de 
c tre indivizi ca efect al alegerilor pe care au ajuns s  le materializeze.  

Mediul social, în general, i mediul politic, în special, sunt greu de controlat de 
c tre indivizi. Îns  contactele i re elele sociale pe care fiecare om le realizeaz  cu al ii 
sunt u or de perceput. Exist  i în acest caz o determinare care vizeaz  faptul c  
re elele sociale posibile sunt un efect al constrângerilor mediului social (sus inut  înc  
la vremea sa de filosoful i sociologul francez Émile Durkheim), care le condi ioneaz  
dezvoltarea i manifestarea.  

Sociologia politic  weberian  a propus prin studiile sale i o analiz  a 
modalit ilor i modelelor de influen are ale structurii sociale i politice asupra 

                                                            
1 Apud Regis R. Elemente de sociologie politic  (Note de curs). Cluj-Napoca, 2008. [on-line] 
http://www.canonica. ro/ro/virtuemart/8.html (vizitat 31.08.2013). 
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individului1. Curentul individualismului metodologic este cel care pune în centrul 
cercet rilor sale individul într-un complex de situa ii, de oportunit i sau constrângeri, 
în urma c rora se dezvolt  interac iunile sociale i care au consecin e asupra 
modalit ilor de percepere a informa iilor i a realiz rii alegerilor politice. Fiindc  
actorul individual este plasat în centrul analizelor, al ac iunilor i interac iunilor 
sociale, tiin ele socioumane utilizeaz  argumente multiple care privesc teoria 
alegerilor ra ionale ori care reclam  apelul la psihologia comportamental  i cognitiv .  

Incontestabil, imaginea omului politic contemporan, inclusiv cea a 
politicianului autohton, in statu nascendi, poate fi definit  nu numai în termenii 
competen ei (dup  formula celor trei de „C”: competen a profesional , competen a 
politic  i competen a moral ), ci i în ai limbajului politic2, care „este acel domeniu al 
limbii în care se mi c  actorul politic, utilizând cuvântul”, fiind astfel „o component  
important  a vie ii politice” (Georg Klaus, sociolog german)3. Rostirea i rostul 
cuvântului îl determin  pe omul politic s  exprime idei i sentimente, s  le comunice, 
începând, în a a fel, s  tr iasc  i s  ac ioneze într-un univers de limbaj, de 
semnifica ie4. Limbajul politic poate fi evaluat pe dou  dimensiuni: num rul de cuvinte 
„stocate” în mintea vorbitorului i modul de utilizare a lor. În ceea ce prive te prima 
dimensiune – vocabularul politic –, este de la sine în eles c  el constituie un factor 
esen ial în sporirea capacit ii de emitere i transmitere a unui mesaj. În acest sens, 
elocvent este exemplul lui Charles de Gaulle care cuno tea mai mult de 500 de cuvinte 
de baz  (din cele peste 1000 de cuvinte-cheie utilizate în politic ) – un lexicon cu care, 
de altminteri, stabilise un record mondial pentru politicienii sec. XX. Unii autori de la 
noi se întreab : cine dintre politicienii no tri de ast zi st pâne te un asemenea 
vocabular? Sau cine dintre politicienii moldoveni care se respect  nu i-ar dori o 
asemenea performan ? O eventual  judecat  lingvistic  a oamenilor politici 

                                                            
1 Unele detalii vezi: Weber M. Politica, o voca ie i o profesie. [on-line] https://ro.scribd. 
com/doc/79451150/Max-Weber-Politica-o-Vocatie-Si-Profesie (vizitat 02.04.2017); Weber M. 
Omul de tiin  i omul politic. Bucure ti: Ed. Humanitas, 2011. 14 p. [on-line] 
https://static.cartepedia.ro/api/file/attach/3836 (vizitat 13.12.2003). 
2 Apud Cujb  V. Limbajul politic: realit i i probleme. În: Limba român . Revist  de tiin  i 
cultur , 2009, nr. 11-12. [on-line] http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=803 
(vizitat 13.09.2014).  
3 Citat dup : Resursele puterii politice. [on-line] http://www.scritube.com/stiinta/stiinte-
politice/resursele-puterii-politice94681.php (vizitat 18.01.2014); Bordeiu P.D. Op. cit. 
4 A se vedea: M gureanu V. M gureanu V. Studii de sociologie politic . Bucure ti, 2007. [on-
line] http://www.scribd.com/doc/78323499/Magureanu-Virgil-Studii-de-Sociologie-Politica 
(vizitat 17.09.2013); Bogatu E. „Limba de lemn” la nivelul discursului politic. În: 
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 2005, nr. 2 (XXIX), p. 92-101. [on-line] 
http://uspee.md/wp-content/uploads/2016/10/MOLDOSCOPIE_probleme_de_analiza_politica 
_partea_29.pdf (vizitat 13.12.2016); Peru-Balan A. Managementul PR-ului politic. Chi in u, 
2014, p. 58-83; Peru-Balan A. Limbajul ca element constitutiv al imaginii politice. În: 
Comunicarea public . Concepte i interpret ri. Vol. II / Coord. C. Marin. Chi in u, 2013, p. 
166-175. 
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moldoveni ar putea fi urm toarea: numai unii tiu s  utilizeze limbajul politic 
irepro abil; al ii tiu s  utilizeze limbajul politic irecuzabil; mul i utilizeaz  limbajul 
politic iremisibil. Ceea ce putem afirma clare et evidenter este c  înv area i 
îmbog irea vocabularului politic trebuie s  constituie unul dintre obiectivele lor 
primare. Vocabularul de referin  al omului politic ine explicit de geneza i evolu ia 
fenomenului politic; caracterul i con inutul puterii politice; func ionarea i dezvoltarea 
procesului politic; sistemul rela iilor interna ionale1. 

Apare îns  întrebarea: în ce limbaj gândesc oamenii politici autohtoni? i de ce 
unii politicieni, de i inteligen i i cu o gândire „s n toas ”, e ueaz  în exprimare? 
Cuvintele le stau pe „vârful limbii”, dar... De ce le este atât de greu s - i „traduc ” 
gândurile în limba român ? Prin urmare, a fi competent în utilizarea limbajului politic 
înseamn , mai întâi, cunoa terea vocabularului politic. A doua dimensiune vizeaz  
calitatea punerii în valoare a limbajului politic.  

Filosoful englez cu un interes special în teoria politic  i filosofia culturii M. 
Oakeshott observa c  politica a fost întotdeauna o discu ie pe trei sferturi i neputin a 
de a utiliza vocabularul necesar este un handicap serios al celui care dore te s  
participe la aceast  activitate, ca amator sau ca profesionist2. Comunicarea politic  
eficient  presupune, în primul rând, cunoa terea valorilor pe care le pot c p ta 
cuvintele, în elegerea jocului subtil de fluiditate a sensurilor, condi ie f r  de care nu se 
poate avansa suficient pe calea ra ion rii: oral  sau scris .  

Limbajul politic este într-un mod sau altul o lume a omului politic. O lume în 
care el trebuie s  fie un adev rat purt tor de mesaj i neostenit lucr tor. Întrucât în 
domeniul limbajului politic – parlamentarii, mini trii, diploma ii, liderii de partid .a. – 
mai au unele limite, care nu înseamn  decât „limitele propriei lumi” (L. Wittgenstein), 
nu le r mâne decât s  le dep easc , prestând în consecin  un discurs politic elevat, 
omnipotent i adecvat realit ilor pe care le vizeaz .  

 
 

                                                            
1 Vezi: Varzari E., Hanganu A., Cosmescu A. Limba latin  în discursul politic. Chi in u, 2010; 

 .      . [on-line] http://www.gumer.info/ 
bibliotek_Buks/Polit/Article/scheigvlast.php (vizitat 13.01.2013);  . . 

     . [on-line] 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Dem_PolDisk.php (vizitat 13.01.2013). 
2 A se vedea: Griffiths M. Rela ii interna ionale. coli, curente, gânditori. Bucure ti, 2003. [on-
line] http://www.scribd.com/doc/36859334/M-Griffiths-Rel-Intern-Scoli-Curente-Ganditori 
(vizitat 13.05.2011). 
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