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1. Dezmembrarea imperiului şi constituirea statului Republica Moldova - ca stat
suveran şi independent
Statalitatea Republicii Moldova este o temă mult discutată de specialiştii de drept
constituţional, dar ceea ce trebuie să remarcăm este faptul că astăzi Republica
Moldova este o realitate, un stat suveran şi independent, apărut pe harta lumii ca o
consecinţă a destrămării imperiului sovietic, ceea ce bineînţeles, îi justifică apariţia.
Revigorarea mişcării de renaştere şi eliberare naţională în R.S.S.M a fost
favorizată de politica de democratizare, „perestroica”, lansată de Gorbaciov în 1985.
Devenise o necesitate obiectivă de a crea o alternativă politică viabilă ce ar fi
exprimat năzuinţele şi aspiraţiile democratice şi naţionale datorită condiţiilor din a
doua jumătate a anilor '80 în care Partidul Comunist din Moldova se situase în
opoziţie faţă de revendicările populaţiei majoritare din R.S.S.M., alimentând şi
provocând în permanenţă ostilitatea minorităţilor naţionale prin răspândirea de zvonuri
şi calomnii, şi tensionând atmosfera în societate. Rolul de iniţiator al acestei
alternative şi 1-a asumat Uniunea Scriitorilor din Moldova.
În cadrul unei adunări a intelectualităţii, în sala mare a Uniunii Scriitorilor din
Chişinău, se constituie la 3 iunie 1988,Grupul de iniţiativă al Mişcării Democratice în
sprijinul restructurării, care, în pofida unor tentative de a o subordona Partidului
Comunist din Moldova, s-a constituit ca o alternativă aflată în opoziţie faţă de P.C.M.
Tot atunci a fost lansat şi zvonul provocator, referitor la intenţia Mişcării Democratice
de a realiza unirea R.S.S.M. cu R.S. România, cu toate că era dificil de imaginat cum
se putea produce un asemenea eveniment, în timp ce în România mai domina regimul
Ceauşescu care, la fel ca şi regimul comunist de la Chişinău, păstra aceeaşi tăcere
semnificativă vis-a-vis de evenimentele din R.S.S. Moldovenească.
În acea perioadă populaţia R.S.S.M. era confruntată cu un comportament nefast din
partea P.C.M. Astfel, potrivit observaţiei scriitorului Vladimir Beşleagă, existau „doar
câteva insuliţe minuscule în care mai palpita conştiinţa naţională”, în rest dominând
apatia şi indiferentismul faţă de evenimentele în desfăşurare. Astfel, obiectivul major
al Grupului de iniţiativă al Mişcării Democratice a devenit dobândirea dreptului de a
publica proiectele de program şi statut ale Mişcării, precum şi organizarea structurilor
teritoriale ale acesteia, care ar fi informat corect opinia publică despre situaţia reală
din Moldova. Concomitent şi paralel cu această activitate, Mişcarea Democratică a
organizat mitinguri şi demonstraţii şi a coordonat campania de colectare a
semnăturilor pentru oficializarea limbii române şi revenirea ei la alfabetul latin, pentru
drepturi politice şi cetăţeneşti, pentru demontarea sistemului administrativ de comandă
şi descentralizarea economiei.

La 20 mai 1989 are loc congresul de constituire a Frontului Popular din Moldova,
scopul căruia, la acea etapă, aşa cum se menţiona în unul din documentele adoptate de
congres, nu era obţinerea puterii politice şi de stat în republică, ci a suveranităţii
economice, sociale şi culturale a R.S.S.M. ca stat egal în cadrul U.R.S.S. Dincolo de
utopismul obiectivelor enunţate (formulările confuze şi obiectivele irealizabile au
putut fi conştientizate doar peste un anumit interval de timp), valoarea inestimabilă a
respectivei declaraţii consta în însăşi lansarea de către F.P.M. a problemei
suveranităţii. Următorii paşi, suficient de siguri, spre autodeterminarea naţională au
fost făcuţi la: 27 august 1989, când în documentul final al Marii Adunări Naţionale
„Despre suveranitatea statală şi despre dreptul nostru la viitor” a fost formulată, deja
suficient de limpede, cererea să fie restabilite: numele istoric al poporului nostru, pe
care el 1-a purtat de-a lungul veacurilor - numele român, şi denumirea limbii lui limba română”.
Procesul autodeterminării Republicii Moldova a început o dată cu adoptarea de
către Sovietul Suprem al RSSM de legislatura a XI-a pe data de 31 august 1989 a
Legii cu privire la statutul limbii de stat, care în preambul prevede următoarele:„În
scopul lichidării deformărilor survenite în construcţia lingvistică din RSS
Moldovenească, al luării sub protecţia statului a limbii moldoveneşti - una din
premisele existenţei naţiunii moldoveneşti în cadrul formaţiei sale naţional-statale
suverane, al asigurării funcţionării ei în toate sferele pe teritoriul RSSM”.
Constituirea fundamentelor statului Republica Moldova şi ale societăţii
democratice, a fost efectuată cu participarea activă a populaţiei, şi cunoaşte două etape
relativ distincte. Prima - fiind calificată ca o etapă confuză, contradictorie şi de scurtă
durată - începe în 1990, odată cu desfăşurarea primelor alegeri libere care au marcat
un pas important în procesul de democratizare a societăţii(deşi încă sovietice) şi de
edificare a statului moldovean. La 5 ani de la anunţarea cursului de “perestroika” s-au
desfăşurat alegerile în ultimul Soviet Suprem al R.S.S. Moldoveneşti. Legea privind
alegerile deputaţilor poporului din R.S.S.M., din 23 noiembrie 1989, introducea
elemente noi, imposibil de imaginat în practica alegerilor anterioare din Uniunea
Sovietică. Abandonând, sub presiunea „străzii”, parţial şi mai mult declarativ,
monopolul asupra vieţii politice, P.C.U.S. şi subunitatea sa de la Chişinău - P.C.M., au
permis înaintarea unor candidaţi de alternativă. Legea acorda dreptul de a înainta
candidaţi colectivelor de muncă care aveau cel puţin de 100 de angajaţi, organizaţiilor
obşteşti, colectivelor de elevi şi studenţi din instituţiile medii şi superioare de
învăţământ de la forma cu frecvenţă de studii, adunărilor locatarilor la locul de trai cu
condiţia participării a cel puţin 300 de persoane, precum şi unităţilor militare.
Conform prevederilor Legii, pe teritoriul R.S.S.M., erau formate 380 de circumscripţii

electorale, fiecare trebuind să desemneze un singur deputat, astfel păstrându-se
vechiul sistem bazat pe reprezentarea uninominală majoritară.
La începutul anilor 90, situaţia social-politică din RSS Moldovenească, parte
componentă a Uniunii Sovietice, devenea instabilă, fluctuantă, profilându-se unele
tendinţe de destrămare a structurilor sistemului totalitar. Se începuse declinul
activităţii partidului comunist ca forţă conducătoare. Se simţea necesitatea unei noi
forţe capabile să conducă societatea. Tot mai mult se discuta la toate nivelurile
posibilitatea creării condiţiilor necesare, care ar fi asigurat independenţa absolută a
Sovietelor de deputaţi ai poporului la rezolvarea tuturor problemelor de stat: politice,
economice, sociale. Cu o insistenţă deosebită se cerea de la instituţiile de partid şi de
stat să se pronunţe în favoarea descentralizării sistemului de conducere,
autoadministrării şi autofinanţării locale.
Incapacitatea forţelor diriguitoare de partid sovietice de a face faţă cerinţelor
imperioase ale timpului a cauzat apariţia unor noi partide, mişcări social-politice,
preocupate de problema renaşterii naţionale, democratizării societăţii, libertăţii,
apărării drepturilor omului.
Aceşti factori extrem de importanţi la moment au contribuit considerabil la căderea
în continuare a autorităţii partidului comunist ca forţă conducătoare şi, respectiv, la
înfrângerea lui la alegerile în Sovietul Suprem al republicii din februarie-martie 1990.
Odată cu înfrângerea partidului comunist în scrutinul electoral, a fost dată lovitura de
graţie regimului totalitar. La conducerea republicii au venit noi forţe politice, decise
să facă schimbări radicale în tot sistemul social-politic şi economic al societăţii.
Deşi desfăşurate în cadrul vechiului sistem politic, neadmiţând prezenţa
observatorilor străini şi în lipsa unui pluripartitism consolidat, alegerile din 1990
aveau mai mult un caracter semiliber decât libere. Din perspectiva zilei de astăzi,
acestea mai pot fi examinate şi ca o procedură electorală tranzitorie de la alegerile fără
opţiune, strict regizate de Partidul Comunist, la adevăratele alegeri libere.
Biruinţa Frontului Popular la alegeri şi înlăturarea de la putere a partidului
comunist a dus la o dezbinare şi mai mare a forţelor politice din republică.
Divergenţele au apărut în jurul problemelor-cheie de dezvoltare a societăţii: poziţia
faţă de sistemul comunist totalitar, direcţiile de dezvoltare a economiei naţionale,
suveranitatea şi independenţa statală, renaşterea naţională, limba de stat etc. Discuţiile
aveau loc la toate nivelurile şi deseori sub presiunea anumitor forţe.
În astfel de condiţii s-au desfăşurat primele alegeri democratice în organul suprem
legislativ de stat, Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti, organizate pe principii noi în
baza sistemului majoritar. Deşi alegerile nu s-au desfăşurat în condiţiile unui
pluralism politic real, totuşi candidaţii au avut posibilitatea să participe în condiţii

egale la campania electorală, prezentându-şi programele de activitate în faţa
electoratului.
În rezultatul scrutinului, în Sovietul Suprem au fost aleşi 367 de deputaţi,
majoritatea din ei fiind înaintaţi şi susţinuţi de noile formaţiuni politice - Frontul
popular din Moldova, Mişcarea pentru egalitate în drepturi „Unitate-Edinstvo”,
precum şi de partidul comunist al Moldovei. Aşadar, în componenţa forului legislativ
suprem al republicii au intrat reprezentanţii mai multor formaţiuni politice cu
programe diverse.
Situaţia de nesiguranţă din ţară, tendinţele de scindare a „monolitului sovietic”,
adâncirea procesului de democratizare în toate domeniile vieţii sociale, tensionarea
relaţiilor între centru şi republicile unionale, cerea de la noul organ suprem
reprezentativ al ţării să-şi determine concret poziţia faţă de unele probleme
principiale. Reieşind din conjunctura internă şi externă, într-o perioadă relativ scurtă,
Sovietul Suprem a elaborat şi aprobat un set de legi şi hotărâri, care au creat baza
juridică şi au trasat direcţiile principale de dezvoltare a noului stat, Republica
Moldova.
Analizând activitatea Sovietului Suprem al RSSM de legislatura a XII-a, vom
observa că începând cu aprilie 1990 s-a mers pas cu pas spre declararea Independeţei
la 27 august 1991.
Chiar la prima şedinţă a Sovietului Suprem, exprimând voinţa poporului, a fost
confirmată hotărârea revenirii la vechile atribute ale statalităţii moldave, adoptându-se
un nou Drapel de Stat, Tricolorul - albastru, galben, roşu ca simbol oficial al
suveranităţii. Pe parcursul următoarelor şedinţe au fost adoptate un şir de documente
de o importanţă excepţională pentru constituirea şi consolidarea statului.
Astfel, un alt act care demonstrează continuarea procesului de autodeterminare
este Legea nr.10-XII din 10 mai 1990 cu privire la introducerea unor modificări în art.
6, 7 şi 49 din Constituţia (Legea fundamentală) a RSS Moldoveneşti, prin care a fost
anulat art.6 care stabilea că forţa conducătoare şi îndrumătoare a societăţii sovietice,
nucleul sistemului ei politic, organizaţiilor de stat şi obşteşti este Partidul Comunist al
URSS şi înlocuit cu reglementarea: „Partidele politice, alte organizaţii obşteşti şi
mişcări de masă participă la elaborarea politicii republicii, la conducerea treburilor de
stat şi obşteşti prin reprezentanţii lor, aleşi în sovietele de deputaţi ai poporului
precum şi sub alte forme". Prin art.6, şi art.7 care stabilea activitatea tuturor partidelor
politice în cadrul constituţiei fără dreptul de a uzurpa puterea precum şi art.49 care
garanta cetăţenilor dreptul de asociere liberă în partide politice s-a introdus
pluralismul politic şi pluripartitismul - elemente inerente ale unui stat democrat.

Cu toate că Republica Moldova nu dobândise încă independenţa şi nu avea
calitatea de subiect al raporturilor de drept internaţional pe data de 31 mai 1990 prin
Hotărârea nr.63-XII Parlamentul recunoaşte necondiţionat independenţa Republicii
Lituania declarată la 11 martie 1990, şi confirmă dorinţa de a stabili relaţii
diplomatice cu această ţară.
A urmat, apoi, evenimentul ce ţine de adoptarea, la 23 iunie 1990, de către
Parlament a Declaraţiei Suveranităţii RSS Moldova, document de o importanţă
istorică, cu putere constituţională, stabilind baza viitoarei statalităţi suverane şi
independente a Republicii Moldova.
Exprimând voinţa poporului, la 23 iunie 1990, Sovietul Suprem proclamă
Republica Sovietică Socialistă Moldova stat suveran. Prin acest act au fost prefigurate
principiile fundamentale ale procesului constituţional, între care: izvorul şi purtătorul
suveranităţii este poporul, integritatea şi indivizibilitatea statului, drepturile
fundamentale ale omului, cetăţenia Republicii Moldova, pluralismul şi pluripartitismul
ş.a., declaraţia cu privire la Suveranitate urma să servească drept bază pentru
elaborarea Constituţiei.
Vom menţiona că la momentul adoptării Declaraţiei era în vigoare Constituţia RSS
Moldova de la 15.04.1978, art.68 al cărei declara RSSM stat sovietic, socialist,
suveran. Constituţia însă, legifera RSS Moldova ca parte integrantă a URSS deci, cu o
suveranitate limitată. Declaraţia din 23 06.1990, deşi RSSM nominal mai era în
componenţa URSS, nu mai făcea referinţă la Uniune, stabilind că RSS Moldova este
un stat suveran, iar izvorul şi purtătorul suveranităţii este numai poporul care îşi
exercită suveranitatea prin organele sale reprezentative.
RSS Moldova a fost declarată stat unitar şi indivizibil, frontierele căruia pot fi
schimbate numai pe baza acordurilor reciproce dintre RSSM şi alte state suverane.
Pământul, subsolul, apele, pădurile şi alte resurse naturale, precum şi întregul
potenţial economic, financiar, tehnico-ştiinţific, valorile patrimoniului naţional au fost
declarate proprietate exclusivă, necondiţionată a republicii.
Pentru asigurarea garanţiilor social-economice, politice şl juridice ale suveranităţii
s-a stabilit plenitudinea puterii RSSM în rezolvarea tuturor problemelor, supremaţia
Constituţiei şi a legilor RSSM pe întreg teritoriul ei. Legile şi alte acte normative ale
Uniunii RSS puteau avea putere pe teritoriul republicii numai după ratificarea lor de
către Parlament, iar cele în vigoare care contraveneau principiului suveranităţii se
suspendau.
Declaraţia a stabilit şi instituirea cetăţeniei RSSM, pierzându-şi astfel dubla natură
de cetăţenie a republicii şi cetăţenie comună a URSS reglementată în art. 31 al vechii
constituţii.

Foarte importantă a fost şi stipularea de la art.10, prin care pentru prima dată s-a
stabilit separarea puterilor în legislativă, executivă si judiciară ca principiu de bază al
funcţionării RSSM ca stat suveran şi democrat.
Deşi în p.13 al Declaraţiei se spune că ea serveşte şi ca poziţie a RSSM pentru
pregătirea şi încheierea Tratatului Unional în cadrul Comunităţii Statelor Suverane,
analiza principiilor pe care le conţine ne permite concluzia că Declaraţia a fost primul
pas serios spre autodeterminare.
Declararea suveranităţii Republicii Moldova mai ţine şi de alte două aspecte
politice ale momentului. Primul: regimul totalitar devenise atât de fragil, încât
menţinerea URSS cu sistemul administrativ şi politic ierarhic învechit, era absolut
ireală. Începuse agonia structurilor centrale ale puterii. Relaţiile dintre centru şi cele
15 republici deveniseră tot mai tensionate. Anul 1990 a fost considerat pe drept cuvânt
anul proclamării suveranităţii republicilor pe întreg teritoriul fostei Uniuni.
Al doilea aspect ţine de factori demografici, etnici şi psihologici, care nu puteau să
nu fie luaţi în consideraţie. Este cunoscut faptul că mai multe generaţii de cetăţeni au
fost educate în spiritul statalităţii unionale şi nu concepeau altfel existenţa Moldovei
decât doar în componenţa URSS.
Un alt pas spre autodeterminare a fost făcut de către Parlament la 27.07.1990, când
a adoptat Decretul cu privire la puterea de stat. Deşi în Declaraţia suveranităţii era
înscris că toată puterea aparţine poporului, iar puterile sunt separate în legislativă,
executivă şi jurisdicţională, Decretul a venit să concretizeze aceste principii. Astfel,
Sovietul Suprem (Parlamentul) a fost declarat organ suprem al puterii legislative şi
unic exponent al voinţei întregului popor. Puterea jurisdicţională a fost declarată
subordonată numai legii, iar amestecul în înfăptuirea justiţiei - inadmisibil.
Organele executive şi dispozitive au fost declarate răspunzătoare în faţa organelor
puterii de stat, fiind subordonate acestora executând actele legislative. Decretul a
interzis: cumularea funcţiilor de conducere în organele puterii de stat şi administraţiei
de stat cu orice alt post în organizaţiile de stat şi cooperatiste, în partidele politice,
sistemul conducerii de partid şi conducerii politice de altă natură în organele de stat şi
de ocrotire a normelor de drept, în organele securităţii statului, în formaţiunile militare
şi militarizate, la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, apartenenţa judecătorilor şi a
altor lucrători ai organelor de stat pentru ocrotirea normelor de drept la partidele
politice şi mişcările social-politice.
Importanţa Decretului se manifestă în dezvoltarea principiului suveranităţii
exclusive a poporului, a separării puterilor în stat şi scoaterea acestora de sub
influenţa ideologiei comuniste.

Cea de a doua etapă a constituirii statului - Republica Moldova începe după
adoptarea Decretului cu privire la puterea de stat.
În această etapă Parlamentul a continuat metodic pregătirea statului către actul
final - adoptarea Declaraţiei de Independenţă. Astfel, Parlamentul a adoptat un şir de
legi şi hotărâri pe care le vom evidenţia în mod cronologic:
- Hotărârea Sovietului Suprem al RSS Moldova din 28.07.1990 cu privire la
aderarea RSSM la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi ratificarea pactelor
internaţionale ale drepturilor omului (de regulă, astfel de ratificări sunt efectuate de
state independente, subiecte ale raporturilor de drept internaţional);
- Hotărârea nr.336-XII din 02.11.90 prin care se creează Garda Republicană a
Moldovei (baza viitoarei Armate Naţionale) care avea ca sarcină apărarea suveranităţii
republicii, menţinerea ordinii publice şi în caz de necesitate asigurarea pazei celor mai
importante obiecte strategice de stat;
- Sovietul Suprem adoptă la 03.11.90, noua Stemă de Stat care reprezintă un scut
tăiat pe orizontală având în partea superioară cromatică roşie, în cea inferioară albastră, încărcat cu capul de bour având între coarne o stea cu opt raze. Capul de bour
flancat în dreapta cu o roză cu cinci petale, iar în stânga cu o semilună conturată.
Scutul este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtând în cioc o cruce de aur(acvila
cruciată simbol al creştinătăţii) şi ţinând în gheara dreaptă o ramură verde de măslin,
iar în cea stângă un sceptru de aur. Stema de stat adoptată nu făcea nici o aluzie la
URSS sau o nouă comunitate de state fiind o stemă inerentă unui stat suveran şi
independent;
- Legea nr.416-XII din 18.12.90 cu privire la poliţie, prin care sunt lichidate
vechile structuri ale miliţiei sovietice, precum şi scoaterea noilor organe de poliţie din
subordonarea ministerului de interne al URSS;
- Legea nr.418-XII din 19.12.90 cu privire la migraţiune, prin care practic se pune
capăt sosirii în republică a diferitor categorii de persoane din teritoriul URSS cu
scopul stabilirii domiciliului;
- Hotărârea nr.420-XII din 19.12.90 cu privire la stabilirea de relaţii bilaterale
între RSS Moldova şi alte state, prin care Preşedintele statului, Guvernul erau obligaţi
să asigure încheierea tratatelor politice bilaterale, pornind de la interesele politice şi
economice ale republicii;
- Legea nr. 459-XII din 22.01.91 cu privire la proprietate, prin care s-a recunoscut
cetăţenilor Republicii Moldova dreptul la proprietate privată. Practic, această lege a
dat o lovitură mortală orânduirii socialiste sovietice care, conform doctrinei marxistleniniste, recunoştea numai proprietatea de stat;

- Hotărârea nr. 508-XII din 19.02.1991 prin care Sovietul Suprem al RSSM nu a
susţinut Legea URSS din 27.12.1990 „Cu privire la votul întregului
popor”(referendumul în problema păstrării URSS) şi cheamă cetăţenii republicii să se
abţină de la participare la referendumul planificat pentru 17.03.1991.
- Hotărârea nr.509-XII din 19.02.91 prin care Sovietul Suprem aproba proiectul
Tratatului asupra creării Comunităţii de State Suverane elaborat de experţii Republicii
Moldova prin care se propunea Moscovei o nouă comunitate în cadrul unei
confederaţii, care nu va mai avea atribute de statalitate;
- Hotărârea nr.589-XII din 23.05.91 prin care Parlamentul Republicii Moldova
schimbă denumirea statului în Republica Moldova, lichidând denumirea sovietică
socialistă, rupându-se astfel încă o legătură fundamentală cu orânduirea sovietică
socialistă de tip comunist;
- Legea nr.592-XII din 29.05.91 cu privire la modificarea unor prevederi din
Constituţie, art.10 se formulează într-o nouă redacţie prin care se stabileşte
următoarele: „Sistemul economic al Republicii Moldova funcţionează pe baza
economiei de piaţă, îmbină toate tipurile de proprietate şi de gospodărire în diferite
forme de organizare, cu libera activitate de antreprenor ...etc.”. Această reglementare
poate fi considerată, pe bună dreptate, lovitura finală vechii orânduiri. De aici încolo
Republica Moldova, formal, nu mai avea nimic comun cu Uniunea Sovietică
Socialistă, schimbându-şi orânduirea de stat;
- Legea nr.596-XII din 05.06.91 cu privire la cetăţenia Republicii Moldova, care a
stabilit cetăţenia unică pe teritoriul republicii interzicând cetăţenia comună URSS. La
momentul adoptării legea era specifică unui stat suveran şi independent, deoarece
determina relaţiile politice şi juridice permanente dintre persoanele fizice şi statul
respectiv care îşi găseşte expresia în drepturi şi obligaţii reciproce.
În scopul consolidării ordinii constituţionale şi suveranităţii RSS Moldova, a
drepturilor, libertăţilor şi securităţii cetăţenilor, ameliorării interacţiunii organelor
centrale ale puterii de stat şi administraţiei de stat, la 3 septembrie 1990 Sovietul
Suprem a adoptat decizia cu privire la instituirea funcţiei de Preşedinte al RSS
Moldova, cu introducerea modificărilor şi completărilor corespunzătoare în Legea
Fundamentală a statului.
Una din sarcinile imediate şi extrem de importante ale instituţiilor supreme ale
ţării, Preşedinţia şi Sovietul Suprem, consta în consolidarea statalităţii şi ameliorarea
situaţiei social-politice interne. În legătură cu dezordinea din economia şi politica
ţării, cauzate de destrămarea sistemului totalitar, forţele reacţionare, neobolşevice,
susţineau tendinţele şovine ale alolingvilor, manifestate prin diferite acţiuni întru
susţinerea sistemului sovietic muribund, pe de o parte, şi la subminarea integrităţii

teritoriale a Republicii Moldova, pe de altă parte. Sub presiunea acestor forţe
distructive, la 19 august la Comrat, iar la 2 septembrie la Tiraspol au fost declarate
formarea republicii găgăuze şi a republicii sovietice socialiste moldoveneşti nistrene,
formaţiuni artificiale, anticonstituţionale, ce veneau în contradicţie cu Declaraţia
suveranităţii Republicii Moldova. În vederea ameliorării situaţiei social-politice din
republică, Sovietul Suprem a anunţat la 2 septembrie un moratoriu asupra tuturor
manifestărilor ce puteau agrava relaţiile interetnice în republică. Însă, liderii
mişcărilor distructive neglijau în continuare actele legislative adoptate de organul
suprem al puterii de stat al republicii. În situaţia ce se crease Sovietul Suprem a
obligat Ministerul Afacerilor Interne, Comitetul pentru Securitatea Statului,
Procuratura republicii să asigure pe teritoriul din stânga Nistrului şi în unele raioane
din sudul republicii respectarea întocmai a legislaţiei RSS Moldova. Concomitent, a
propus Guvernului URSS să ia măsuri pentru a retrage necondiţionat şi imediat (în 24
ore) regimentul Ministerului Afacerilor interne al URSS de pe teritoriul RSS Moldova.
Eforturile depuse de autorităţile administrative şi legislative la diferite niveluri nau dus la ameliorarea situaţiei. Măsurile concrete întreprinse întru soluţionarea
problemelor ce apăreau la moment pe calea dialogului, pe baza încrederii şi înţelegerii
reciproce, în cadrul prevederilor Constituţiei şi ale altor legi din RSS Moldova, erau
ignorate. Intensificarea confruntărilor interetnice putea duce la crearea unei situaţii
incontrolabile, ce ar fi avut consecinţe imprevizibile pentru destinele republicii.
În scopul prevenirii ciocnirilor interetnice, eliminării pericolului dezordinii,
apărării securităţii şi vieţii cetăţenilor, precum şi călăuzindu-se de prevederile
Constituţiei, Sovietul Suprem a luat la 26 octombrie 1990 hotărârea de a declara starea
excepţională şi a institui administrarea directă de către Sovietul Suprem, pe un termen
de 3 luni, pe teritoriul unor localităţi din raioanele de sud ale republicii, unde se
încălcau în mod flagrant prevederile Legii Fundamentale a RSS Moldova.
Situaţia explozivă de pe teren a cerut de la Sovietul Suprem al RSS Moldova să ia
o hotărâre specială faţă de Decretul Preşedintelui URSS Cu privire la desfăşurarea
paradelor militare în cinstea celei de-a 73-a aniversare a Marii Revoluţii Socialiste din
Octombrie. În urma dezbaterilor asupra acestui document s-a constatat că respectarea
Decretului respectiv ar fi dus în mod evident la o confruntare şi mai mare între diferite
forţe şi mişcări social-politice, care puteau deveni o frână în calea consolidării
societăţii, a ieşirii din criza politică şi economică, a concilierii la scara întregii naţiuni.
Fiind conştient de consecinţele ce puteau urma, Sovietul Suprem a luat hotărârea de a
nu ratifica sus-numitul Decret al Preşedintelui URSS şi de a-l considera lipsit de efect
pe teritoriul RSS Moldova.

La acea etapă de constituire a statului conducerea de vârf a republicii îşi desfăşura
activitatea în condiţii extrem de dificile. Persista pericolul escaladării conflictelor
interetnice, dezmembrării republicii, distrugerii potenţialului economic, degradării
potenţialului uman. Sovietul Suprem al republicii, rămânând fidel Declaraţiei
suveranităţii RSS Moldova, lua toate măsurile pentru consolidarea forţelor întru
realizarea concilierii civile în republică.
Escaladarea situaţiei de conflict se datora în mare măsură intervenţiei Centrului
(conducerii Uniunii Sovietice) în problemele republicii. În Decretul Preşedintelui
URSS din 22 decembrie 1990 Cu privire la măsurile pentru normalizarea situaţiei din
RSS Moldova Moscova încerca să se situeze ca şi mai înainte pe poziţia de mare
cârmaci, cerând ca pe teritoriul RSS Moldova să fie aplicate necondiţionat legile şi
alte acte normative ale URSS, nedorind să ia în consideraţie că Moldova deja devenise
un stat suveran, iar documentele cu caracter juridic ( şi nu numai) ale altor state
puteau fi aplicate pe teritoriul ţării numai după ratificarea lor de către Sovietul Suprem
al republicii. Declaraţia suveranităţii RSS Moldova şi alte acte legislative erau o
realitate obiectivă şi nu puteau fi contestate sau ignorate de nimeni.
Declaraţiile de suveranitate ale republicilor unionale ce au avut loc pe parcursul
anului 1990 pe întreg teritoriul Uniunii Sovietice anunţau în modul cel mai serios
posibilitatea destrămării URSS. Recunoscând situaţia extrem de dificilă, conducerea
centrală insista tot mai mult asupra organizării unui referendum unional în problema
menţinerii URSS. Discuţiile în jurul acestei probleme au polarizat şi mai mult
societatea. Situaţia complicată demonstra necesitatea unei puteri politice capabile ca
în condiţii extremale să ia decizii operative şi, în măsura posibilităţilor, corecte.
Partidul comunist al Moldovei încerca să-şi reîntoarcă rolul de conducător în societate,
mai bine zis-rolul de dictator. Ţara era cuprinsă de valul democratizării şi
europenizării şi, în acelaşi timp, aluneca tot mai mult spre o criză totală.
Instituţiile nou formate, dar mai ales forţele naţionale şi democratice, reprezentate
atât în legislativ şi executiv, cât şi în afara lor, depuneau eforturi să completeze
imaginea tânărului stat, având grijă, cum era şi firesc, de atributele organizării statale.
Având în vedere intenţia prost camuflată de conservare a statului totalitar, la 17
martie 1991 R.S.S. Moldova nu participă la referendum.
Hotărârea autorităţilor republicane de a nu participa la referendumul unional nu a
intimidat centrul. Astfel, la 22 decembrie 1990 Preşedintele URSS a emis Decretul Cu
privire la măsurile pentru normalizarea situaţiei din RSS Moldova, iar la 26 aprilie
1991 Sovietul Naţionalităţilor al Sovietului Suprem al URSS a adoptat hotărârea Cu
privire la căile de realizare a concordiei pentru normalizarea situaţiei din RSS
Moldova, în care situaţia din republică era apreciată în mod unilateral, superficial, fără

a fi depistate cauzele adevărate ce o agravau. În ambele documente centrul încearcă să
trateze Moldova drept un subiect federal. În hotărârea Sovietului Naţionalităţilor se
cerea de la conducerea republicii să procedeze neîntârziat la tratative cu liderii forţelor
de opoziţie de la Tiraspol şi Comrat. Fără să ţină seama de realităţi, hotărârea impunea
Moldovei intrarea în componenţa Uniunii RSS reînnoite, variantă care nu s-a bucurat
de sprijinul republicilor unionale. Hotărârea Sovietului Naţionalităţilor cuprindea
adresarea către toate popoarele Moldovei, deşi era ştiut că în Republica Moldova
există un singur popor - poporul moldovenesc (şi minorităţi etnice), prin care erau
încurajaţi liderii separatişti, anumite grupuri ale populaţiei alolingve cu pretenţiile lor
aberante de autodeterminare, în pofida normelor dreptului internaţional. Astfel,
separatiştii răspândeau prin ţară calomnii la adresa legilor adoptate în Parlamentul
Moldovei, precum că acestea ar leza drepturile populaţiei nemoldoveneşti, iar legea cu
privire la funcţionarea limbilor era apreciată drept discriminatorie. Se cerea, de
asemenea, asigurarea primatului legilor şi ale altor acte normative ale Uniunii RSS pe
teritoriul republicii. Încercările centrului de a-şi menţine puterea cu orice preţ, nu
puteau să ducă spre bine. Sovietul Suprem unional a ajuns până la aceea că le permitea
colectivelor de muncă şi formaţiunilor obşteşti de la întreprinderi şi instituţii,
unităţilor militare să creeze sectoare şi circumscripţii, comisii de circumscripţie şi de
sector, pentru desfăşurarea referendumului. Prin aprobarea unor astfel de măsuri
Sovietul Suprem unional încălca brutal legea cu privire la referendum emisă de el
însuşi.
Actele adoptate referitor la prioritatea legilor republicane asupra celor unionale
permitea calificarea hotărârii amintite a Sovietului Suprem al URSS drept un amestec
inadmisibil în treburile unui stat suveran.
Următorul pas, care a însemnat, înainte de toate, începutul detaşării de regimul
totalitar bolşevic, 1-a constituit schimbarea, de către legislativ, la 23 mai, a denumirii
Republica Sovietică Socialistă Moldova în Republica Moldova. În acest fel, într-o
perioadă relativ scurtă, se afirmau elementele indispensabile ale transformării fostei
"republici sovietice socialiste" într-un stat veritabil.
Situaţia în Uniunea Sovietică, în vara anului 1991, era cât se poate de complexă.
Toate cele cincisprezece republici care formau Uniunea Sovietică, îşi proclamaseră
suveranitatea. Mai mult, patru republici - Lituania, Letonia, Estonia şi Armenia, estimând că suveranitatea nu era decât un pas pe calea autodeterminării naţionale, şiau decretat şi independenţa de stat.
În aceste împrejurări, problema cheie care stătea în faţa Kremlinului o constituia
precizarea formei de organizare a statului sovietic şi a relaţiilor dintre republicile care
ar fi intrat în această nouă uniune.

La acel moment existau cel puţin trei concepţii principale privind viitorul Uniunii
Sovietice. Mihail Gorbaciov dorea să impună un tip de Uniune care să fie o Federaţie,
având un Centru care, după el, trebuia nu numai păstrat, ci şi întărit în faţa republicilor
puternice. Suveranitatea era acceptată doar în cadrul suveranităţii federaţiei, aceasta
fiind, în ultimă instanţă, o structură integratoare. Boris Elţin pleda pentru o
Confederaţie bazată pe suveranitatea republicilor, pe acorduri directe între acestea,
acceptând menţinerea unui Centru, însă lipsit de orice posibilitate de a interveni în
relaţiile inter-republicane. Cea de a treia variantă era propusă de republicile baltice:
secesiunea, care, pur şi simplu, golea Uniunea de părţile sale componente. În luna
august 1991, dezbaterea interminabilă şi revizuirea permanentă a proiectelor propuse
pentru tratatul unional păreau să fi ajuns la un rezultat. Se mergea pe calea adoptării
unui text atenuat care făcea mai multe concesii republicilor. Cu toate acestea, nu toţi
erau dispuşi să-1 semneze. În cele din urmă, singurele republici care se pregăteau să
participe, la 20 august, la semnarea acordului, rămăsese, cu excepţia Rusiei şi a
Kazahstanului al căror acord era condiţionat, Uzbekistanul, Tadjikistanul şi
Kârgâhzstanul.
Trebuie de menţionat că, pentru Mihail Gorbaciov, esenţial era ca tratatul să fie
adoptat şi ca Uniunea Sovietică să supravieţuiască, sub orice formă. Convins că, prin
parafarea noului Tratat Unional, găsise ieşirea optimă din situaţia complicată ce se
crease în problema organizării statale a ceea ce se mai numea Uniunea Sovietică,
Mihail Gorbaciov se odihnea la Faros, în Crimeea. Preşedintele U.R.S.S. urma să
sosească la Moscova în ziua semnării „documentului istoric”. Pe aerodromul special
aterizase deja avionul prezidenţial. Era redactat textul discursului ce urma să fie rostit
în ziua producerii „celui mai important eveniment din istoria statului totalitar de tip
sovietic în a doua jumătate a secolului XX”.
Însă, istoria a introdus corectivele sale, totul fiind dat peste cap de puciul din 19
august. Vicepreşedintele U.R.S.S., primul-ministru, preşedintele K.G.B., miniştrii
apărării şi de interne ai U.R.S.S. împreună cu alţi câţiva, susţinuţi de Anatolii
Luchianov, preşedintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, încearcă o lovitură de
stat „în scopul apărării intereselor vitale ale popoarelor şi cetăţenilor Uniunii RSS, a
independenţei şi suveranităţii ţării, reinstaurării ordinii şi legalităţii, stabilizării
situaţiei, depăşirii crizei, de a nu admite haosul, anarhia şi războiul civil fraticid”. Cel
care a inspirat şi a organizat puciul a fost P.C.U.S., iar ca urmare a acţiunilor
puciştilor, U.R.S.S.-ul este paralizat.
Scopul real al puciştilor a ieşit la suprafaţă chiar în prima zi a decretării „stării
excepţionale”, aceştia încercând să întoarcă Uniunea Sovietică pe făgaşul sistemului
totalitar, să înăbuşe democraţia şi setea popoarelor de libertate, să restabilească

situaţia care era convenabilă oligarhiei P.C.U.S. Unul dintre obiectivele majore ale
puciştilor a fost de a acţiona înainte ca Tratatul Unional să fie semnat. În concepţia
lor, Uniunea Sovietică trebuia păstrată cu orice preţ. Or, textul ce urma să fie semnat
la 20 august fusese atacat violent de preşedintele Sovietului Suprem al U.R.S.S.,
Lukianov, la 19 august. Ideologul puciului arăta că documentul final nu ţinea cont de
remarcile critice ale Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, că oferea republicilor
posibilitatea nelimitată de a suspenda acţiunea legilor unionale pe teritoriul lor şi că,
în ultimă instanţă, era o adevărată bombă, de natură să alimenteze războiul legilor şi
să agraveze toate divergenţele existente.
După evenimentele din august, Mihail Gorbaciov va încerca să continue activitatea
privind semnarea textului noului Tratat Unional. Va fi însă târziu. Puciul în mod
decisiv a contribuit la creşterea tendinţelor secesioniste. Pe de altă parte, Rusia îşi
anunţase pretenţiile de a-şi asuma rolul de „nucleu”, în baza unui statut special în
cadrul preconizatei Uniuni a Statelor Suverane.
În aceste circumstanţe, eforturile preşedintelui Gorbaciov de a menţine Uniunea au
devenit cu totul ineficiente. Republicile, una după alta, îşi decretau independenţa.
Ca şi întreaga lume, populaţia Republicii Moldova a fost zguduită aflând ştirea
despre evenimentele de la Moscova. Puciul a avut, totodată, menirea să proiecteze
imaginea autentică a repartizării forţelor politice în R.M. Pe de o parte, la 19 august a
fost adoptată Declaraţia comună a Preşedintelui, Prezidiului Parlamentului şi a
Guvernului R.M. în care acţiunile puciştilor au fost calificate drept „lovitură de stat a
forţelor reacţionare”, fiind reafirmată cu hotărâre calea ascendentă a Republicii
Moldova spre libertate şi independenţă. Astfel, toate hotărârile adoptate de aşanumitul comitet de stat pentru starea excepţională în URSS au fost considerate
nelegitime şi fără putere juridică pe teritoriul republicii. A fost lansat un apel către toţi
cetăţenii republicii de a nu participa la acţiunile ce contravin normelor constituţionale,
de a respinge calea violenţei şi a dictatului, aleasă de comitetul pentru starea
excepţională, iar în cazul uzurpării puterii de stat să manifeste nesupunere civilă. Pe
de altă parte, generalul Kolesov, comisarul militar al Republicii Moldova, a încercat
să se autoinstaleze în fruntea autorităţilor militare din capitală, afirmând că ar fi fost
numit în funcţia de comandant militar al Chişinăului de către „G.K.C.P.”-ul(Comitetul
de Stat pentru Starea Excepţională) de la Moscova. Concomitent, în cadrul unei
audienţe la primul ministru Valeriu Muravschi, comandantul grupării de armate SudVest, generalul Osipov, împreună cu generalul Kolesov, au cerut anularea hotărârii
Parlamentului R.M. privind interzicerea patrulării în formaţiuni mixte ale trupelor
militare şi ale poliţiei moldovene. Cererea, însă, a fost respinsă.

În acest timp s-au activizat vizibil forţele separatiste pro-imperiale.
Autoproclamatul soviet suprem de la Comrat i-a trimis o telegramă de salut lui Ianaev,
în care şi-a exprimat disponibilitatea de a îndeplini orice dispoziţie a „G.K.C.P.”.
Sovietul orăşenesc Tighina a adoptat o hotărâre în care chema populaţia să asigure
îndeplinirea strictă a deciziilor puciştilor. La Tiraspol, autoinstalatul soviet suprem al
“republicii moldoveneşti nistrene” a adoptat o hotărâre în care saluta acţiunile
„G.K.C.P.”. A fost creat şi un comitet pentru starea de urgenţă, condus de Râleakov.
Pe adresa G.K.C.P. au expediat telegrame de solidaritate Tiraspolul(Emelianov), secţia
locală a partidului liberal-democrat din U.R.S.S. (Bolşakov) şi universitatea condusă
de Iakovlev şi Galinski. După o anumită ezitare, şi-a expus poziţia faţă de puciul de la
Moscova şi Partidul Comunist al Moldovei. În paginile ziarului „Cuvântul” a fost
publicată declaraţia secretariatului C.C. al P.C.M., care contrasta izbitor, prin
conţinutul ei demagogic şi deşert, cu poziţia oficialităţilor de la Chişinău. În declaraţie
nu se da o apreciere clară şi directă a caracterului criminal al loviturii de stat.
Dimpotrivă, se întrevedea chiar o justificare a acţiunilor anticonstituţionale ale
comitetului de stat pentru starea de urgenţă. Adevărata atitudine în această chestiune a
C.C. al P.C.M. putea fi observată din paginile oficiosului său „Sovetskaia Moldavia”,
care, în ciuda deciziei Guvernului R.M. de a nu admite publicarea pe teritoriul
Republicii Moldova a documentelor emise de „G.K.C.P.”, a inserat pe paginile sale
toate decretele, hotărârile şi comunicările pretinsei noi conduceri de la Moscova.
Dar, nu susţinătorii puciului determinau comportamentul Republicii Moldova în
acele zile. Bineînţeles, evenimentele de la Moscova din 18-19 august au contribuit la
accelerarea procesului de autodeterminare, dar, sigur, nu aceasta a fost cauza devenirii
Republicii Moldova în calitate de stat independent. Documentele expuse şi analizate
anterior, în mod cronologic, demonstrează cu prisosinţă că toată activitatea
Parlamentului de legislatura a XII-a a fost îndreptată spre a da un caracter ireversibil
procesului de autodeterminare, ruperea din imperiul sovietic şi crearea statului
suveran şi independent - Republica Moldova.
Adunaţi în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, la 20 august 1991, miile
de cetăţeni au apreciat, în rezoluţia adoptată, evenimentele de la Moscova drept - puci
al forţelor reacţionare de sorginte comunistă, care caută să menţină cu orice preţ un
regim social şi politic ce a dat faliment în faţa istoriei. Participanţii la mitingul de
protest au condamnat lovitura de stat a forţelor comuniste reacţionare şi au cerut
adoptarea urgentă de către Parlament a Declaraţiei de independenţă a Republicii
Moldova şi interzicerea prin lege a activităţii P.C.M. Ieşirea din Imperiu trebuia să se
producă odată cu scoaterea în afara legii a Partidului Comunist, care urmărea
conservarea U.R.S.S. şi a sistemului totalitar sovietic.

Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova a adoptat, la 23 august 1991,
hotărârea „Cu privire la Partidul Comunist din Moldova”. În această decizie se spune
că „De-a lungul anilor, P.C.M., care este o parte componentă a P.C.U.S., a dus o
politică antipopulară, a uzurpat puterea şi s-a substituit organelor puterii şi
administraţiei de stat, a fost organizatorul represiunilor şi deportărilor în masă, al
colectivizării forţate, al foametei planificate, devalorizând şi nimicind metodic şi
sistematic cultura naţională, obiceiurile şi tradiţiile populare, limbile naţionale,
falsificând istoria. Constatând, în continuare, că faţa adevărată şi scopurile minuţios
camuflate ale Partidului Comunist au fost demascate prin organizarea şi sprijinirea
loviturii de stat anticonstituţionale de la Moscova, Prezidiul Parlamentului Republicii
Moldova a interzis activitatea P.C.M. pe întreg teritoriul Moldovei”.
În acele momente de criză, când cuceririle democratice erau în pericol, autorităţile
Moldovei îşi asumase toată responsabilitatea în continuarea luptei pentru suveranitatea
şi independenţa republicii. Fiind conştientă de consecinţele posibile după puciul din
august de la Moscova, mişcarea renaşterii naţionale, susţinută de toate păturile sociale
din Moldova, cerea cu insistenţă soluţionarea imediată a problemei legate de
independenţa republicii. Aşadar, la 27 august 1991, în baza hotărârii Marii Adunări
Naţionale, Parlamentul, prin majoritate absolută de voturi, a adoptat Declaraţia de
Independenţă a Republicii Moldova. Înaltul organ legislativ al republicii, în ceasul
responsabilităţii supreme, săvârşind un act de justiţie în concordanţă cu istoria
neamului, cu normele de morală şi drept internaţional, în virtutea dreptului popoarelor
la autodeterminare, în numele întregii populaţii a Republicii Moldova şi în faţa întregii
lumi a proclamat solemn că:
1)Republica Moldova este stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi
hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu
idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale
naţionale;
2) în calitate de stat suveran şi independent, Republica Moldova solicită tuturor
statelor şi guvernelor lumii recunoaşterea independenţei sale, astfel de cum a fost
proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, şi îşi exprimă dorinţa de a stabili
relaţii politice, economice, culturale şi în alte domenii de interes comun cu ţările
europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relaţii
diplomatice cu acestea.
La data adoptării Declaraţiei de independenţă (27 august 1991), teritoriul
Republicii Moldova cuprindea o suprafaţă de 33.700 km2 (spre deosebire de Basarabia
istorică care avea suprafaţa de 44.422 km2) cu o populaţie totală de 4.366.300
locuitori, ceea ce constituia 129,6 locuitori pe km2. Spre deosebire de alte foste

republici unionale, Republica Moldova nu era împărţită pe regiuni, ci numai pe
raioane (40 la număr).
Gradul de urbanizare al populaţiei Moldovei era de 47%, ponderea populaţiei
rurale fiind de 53%. Urbanizarea era mult redusă faţă de fosta U.R.S.S. (66%), faţă de
Ucraina (67%) şi faţă de republicile baltice (71%).
Moldovenii deţineau două treimi din populaţia republicii (64,5% în 1989), dar cu o
uşoară tendinţă de scădere a ponderii lor. Populaţiile alogene se cifrau la 1.540.000 de
persoane. Cele mai numeroase fiind naţionalităţile ucraineană şi rusă: 1.162.000 sau
mai mult de o pătrime din totalul populaţiei (28,8%). Creşterile sunt diferenţiate în
perioada de 30 de ani (1959-1989): ritmul cel mai accelerat 1-au înregistrat ruşii
(+92%), urmaţi de găgăuzi (+60%), moldoveni (48%), ucraineni (43%) şi bulgari
(43%), în timp ce numărul evreilor s-a redus cu o treime în cele trei decenii. Numărul
moldovenilor, găgăuzilor, ucrainenilor şi bulgarilor a crescut pe baza excedentului
natural - regimul de natalitate şi mortalitate la aceste naţionalităţi este aproximativ
acelaşi - în timp ce numărul ruşilor a crescut mai ales prin imigraţie.
Proclamarea independenţei a pus doar începutul procesului creării bazei juridice a
unui stat nou, numit Republica Moldova. Evoluţia ulterioară a evenimentelor a
demonstrat cu prisosinţă că realizarea suveranităţii şi independenţei de facto constituie
o problemă extrem de dificilă şi de lungă durată. Acest lucru nu poate fi grăbit sau
minimalizat, deoarece suveranitatea şi independenţa reală a ţării se constituie doar în
urma unor transformări radicale în societate. Aceste transformări prevedeau trecerea
societăţii:
a) de la regimul politic totalitar la cel democratic;
b) de la sistemul administrativ centralizat de comandă la relaţiile de piaţă în toate
sferele vieţii sociale;
c) de la o parte a statului centralizat la constituirea unui stat suveran independent.
În aceste condiţii, Uniunea Sovietică, închisoarea bolşevică a popoarelor, îşi ducea
ultimele zile.
Prima ţară care a recunoscut independenţa Republicii Moldova a fost România. În
aceiaşi zi a fost anunţată Declaraţia Guvernului României prin care se recunoştea
independenţa Republicii Moldova şi se declara pregătirea să se procedeze la stabilirea
de relaţii diplomatice şi acordarea sprijinului necesar pentru consolidarea
independenţei sale, menţionându-se că „ această hotărâre de importanţă capitală se
înscrie în mod logic în procesul de înnoiri democratice, de destrămare a structurilor
totalitare, care au loc în U.R.S.S.”. Acest proces al recunoaşterii a evoluat foarte
rapid, ajungându-se astăzi ca Republica Moldova să fie recunoscută de peste 140 de
state.

Dar, şi de această dată problema menţinerii statului totalitar şi-a găsit o soluţie, pe
cât de surprinzătoare, pe atât de novatoare. Astfel, la 8 decembrie 1991, la
Belovejskaia Puşcia, liderii a trei republici - Rusia, Belarus şi Ucraina - nu au mai
revenit asupra încheierii unui acord unional, ci au semnat Convenţia privind formarea
Comunităţii Statelor Independente. Ceea ce a zguduit întreaga opinie publică
mondială, a fost ştirea despre decizia celor trei conform căreia Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste, în calitate de subiect al dreptului internaţional şi ca realitate
geopolitică, îşi încheie existenţa sa.
Iniţiativa de la Belovejskaia Puşcia a fost criticată şi chiar condamnată momentan,
dar uimitor de rapid obţine - definitivarea legală. La 10 decembrie, Acordul a fost
ratificat de către Sovietele Supreme ale Ucrainei şi Belarus, iar la 12 decembrie - de
către Sovietul Suprem al R.S.F.S.R. La 13 decembrie, la Aşhabad, Consiliul statelor
Asiei Mijlocii şi Kazahstanul au aprobat, în linii mari, iniţiativa creării C.S.I. În final,
la 18 decembrie, Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat declaraţia în care îşi exprima
înţelegerea respectivelor măsuri ca garanţie reală a ieşirii din cea mai acută criză
economică şi politică.
În cele din urmă, la 21 decembrie, la Alma-Ata a fost semnată Declaraţia celor 11
state care au aderat la acordurile de la Belovejskaia Puşcia, punându-se punctul final
în mreaja combinaţiei de unificare şi de conservare a fostului spaţiu sovietic sub egida
unei Comunităţi a Statelor Independente, excepţie făcând doar statele baltice.
În Acordul cu privire la crearea C.S.I, semnat la 8 decembrie 1991, se specifică că
statele semnatare vor stabili relaţii reciproce cu alte state, punând la bază
recunoaşterea şi respectarea suveranităţii statale şi a egalităţii, dreptul inalienabil la
autodeterminare, neamestecul în treburile interne, renunţarea la folosirea forţei şi
ameninţarea cu forţa, la metode economice şi de alt fel pentru a exercita presiuni,
respectarea drepturilor şi libertăţilor omului, ceea ce cu regret a fost încălcat chiar de
către statele fondatoare ale C.S.I.
Aderând la structurile C.S.I, Moldova a refuzat să participe la consolidarea
„spaţiului militar strategic comun” al Comunităţii, precum şi să participe la lucrările
de consolidare a „structurilor politice supranaţionale” în cadrul C.S.I. Aderarea
Republicii Moldova la Comunitatea Statelor Independente a avut o apreciere diferită.
Astfel, la momentul semnării Protocolului de constituire conducerea Frontului Popular
din Moldova s-a pronunţat împotriva acestei decizii, considerând că „aderarea la
C.S.I. nu va contribui la soluţionarea problemelor cu care se confruntă Republica, ci
dimpotrivă, va duce la o criză mai largă, deoarece prin documentul semnat nu se
realizează nimic altceva decât menţinerea teritoriilor ocupate şi intrate în sfera de
influenţă a fostului imperiu sovietic”.

2. Noţiuni generale asupra elementelor componente ale unui stat, cu specială
referire le Republica Moldova
Statul a apărut cu aproape şase milenii în urmă în orientul antic (Egipt, Babilon,
China, India), şi este considerat a fi un element istoric, politic şi juridic. În definirea
statului există mai multe opinii influenţate de diferite doctrine şi ideologii. Însă, vom
încerca a formula o definiţie simplă şi adecvată.
Aşadar, statul este o comunitate naţională determinată prin trecutul său, anumită
unitate prin care se realizează comunitatea de viaţă a unui popor.
Din aceasta definiţie trebuie să înţelegem că statul este o societate omenească
organizată deoarece în el se realizează comunitatea de viaţă a unui popor într-un
spaţiu geografic sau, altfel spus, în limitele unui anumit teritoriu.
Deoarece statul este o societate organizată, în interiorul lui, trebuie să existe o
ordine juridică care să-l conducă.
Astfel fiind văzute lucrurile, într-un sens restrâns, putem defini statul ca o
îmbinare a unor elemente de fapt, precum populaţia şi teritoriul, cu elemente de drept,
precum o organizare şi o putere de constrângere.
Este de menţionat că, această definiţie se îndepărtează de orice gen de aprecieri,
asupra naturii sau a scopului statului. În acest sens sunt elocvente aprecierile lui
Constantin Dissescu precum ca în teoriile clasice statul a fost studiat în mod abstract,
elaborându-se un concept bazat mai mult pe ceea ce vrem să fie el decât pe ceea ce
este în realitate.
Oricum, nu putem nega faptul că statul odată fiind organizat, are un scop anume şi
funcţii bine determinate. Bineînţeles că, scopul principal al statului constă în apărarea
interesului general (binele comun). În acest sens avea perfectă dreptate Hegel când
spunea: „dacă cetăţenilor nu le merge bine, dacă scopul lor subiectiv nu este
satisfăcut, dacă ei nu găsesc că mijlocirea acestei satisfaceri constituie statul însuşi, ca
atare, atunci statul stă pe picioare slabe”.
Din acest punct de vedere prin stat trebuie să înţelegem un sistem organizaţional
care realizează conducerea politică a unei societăţi, deţinând în acest scop monopolul
creării şi aplicării dreptului.
Generalizând cele expuse mai sus, scoatem în evidenţă patru elemente importante
care pot fi denumite constante ale statului:
2.1.poporul (naţiunea);
2.2.teritoriul;
2.3.guvernul;
2.4.suveranitatea.

2.1. Poporul (naţiunea)
Într-o definiţie simplă, poporul este văzut ca un ansamblu de persoane care
locuiesc pe un teritoriu, ca o entitate concretă care alcătuieşte un stat. În literatura de
specialitate, acest element inerent al statului se întâlneşte şi sub denumirea de
populaţie. Astfel, în dreptul internaţional prin populaţia unui stat, în sens restrâns,
înţelegem o colectivitate de persoane permanentă şi organizată, având cetăţenia
acestuia.
Deoarece termenul de populaţie poate deveni uneori o sursă de ambiguităţi,
datorită faptului că, în sens larg, prin populaţie înţelegem totalitatea persoanelor care
locuiesc pe teritoriul unui stat şi sunt supuse jurisdicţiei acestuia, noţiunea de popor
are un înţeles concret şi se utilizează numai alături de noţiunea de stat.
Pentru a identifica poporul unui stat, au fost elaborate anumite criterii cum ar fi:
un ansamblu de indivizi care se bucură de următoarele trăsături comune: tradiţie
istorică comună; identitate - etnică; omogenitate culturală; unitate lingvistică; afinitate
ideologică sau religioasă, un teritoriu comun; viaţă economică comună;
ansamblul de indivizi trebuie să fie format dintr-un anumit număr de membri;
ansamblul de indivizi ca un întreg trebuie să aibă voinţa de a fi identificat ca
popor sau conştiinţa de a fi popor.
Pentru formarea unui stat nu are valoare ştiinţifică discuţia asupra numărului
minim necesar de indivizi, deoarece criteriul principal în formarea statului este dreptul
la autodeterminare care este condiţionat de mai mulţi factori, asupra cărora ne vom
opri în continuare.
Trebuie să menţionăm că, poporul unui stat poate fi constituit dintr-o singură etnie
dacă ea este singura care s-a asociat în stat. În realitate, însă, în statele contemporane
convieţuiesc alături de etnia de bază şi alte grupuri etnice care în ansamblu constituie
poporul. Dar, esenţial este faptul că criteriile de identificare a unui popor sunt
specifice numai pentru etnia de baza care a decis asocierea în stat în baza dreptului la
autodeterminare şi nu pentru grupurile etnice.
Astfel, poporul Republicii Moldova este constituit din etnia de bază, moldovenii,
cât şi din ruşii, ucrainenii, bieloruşii, bulgarii, găgăuzii şi alţii care locuiesc pe
teritoriul statului şi au calitatea de cetăţean al republicii. Specific pentru Republica
Moldova este faptul că statul a apărut ca impact al conjuncturii politice, fiind necesar
de a se constitui naţiunea politică, luându-se drept suport cetăţenia.
Deoarece toate elementele constitutive ale statului se caracterizează prin unicitate,
putem conchide că pe teritoriul unui stat nu pot exista două popoare.
La acest capitol este necesar de precizat ce reprezintă grupurile etnice. Astfel,
grupurile etnice reprezintă o parte a unei etnii de bază care s-a asociat în stat în alt

spaţiu geografic (ruşii, ucrainenii, bulgarii etc.), şi care în virtutea anumitor factori
istorici s-au desprins de la etnia de bază şi s-au deplasat, aşezându-se cu traiul
compact sau dispersat pe teritoriul etnic al altui popor.
Datorită faptului că, în Republica Moldova şi în alte state a apărut problema
minorităţilor naţionale, fiind înaintate unele cerinţe care merg până la
autodeterminare, sunt necesare unele explicaţii în acest sens.
Astfel, denumirii „grup etnic” i s-a preferat, în tratatele internaţionale, denumirea
„minoritate naţională”, care în fond nu-i schimbă natura politico-juridică.
Principiul care stă la baza Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (1950) şi a
Actului Final de la Helsinki (1975) este acela al primatului drepturilor individuale ale
cetăţeanului. În Actul Final de la Helsinki se precizează, prin folosirea formulei
„persoane aparţinând minorităţilor”, că drepturile se acordă şi se protejează
individual; adoptându-se concepţia conform căreia indivizii, şi nu grupurile etnice,
sunt posesorii drepturilor. Totuşi, în Declaraţia de principii a ONU din 1992 asupra
minorităţilor s-au făcut unii paşi către recunoaşterea drepturilor colective. Această
formulare a fost extinsă, pentru a cuprinde dreptul de a participa la viaţa socială,
economică şi politică şi de a înfiinţa asociaţii ale minorităţilor naţionale, în documente
care angajează politic, dar nu şi juridic. Declaraţia din 1992 în art.3 prevede că:
„Persoanele aparţinând minorităţilor naţionale îşi pot exercita drepturile, inclusiv cele
proclamate în această declaraţie, în mod individual sau împreună cu alţi membri ai
grupului lor, fără nici o discriminare”.
Însă, art.8 declară primatul integrităţii teritoriale stabilind că: „Nici o parte a
acestei declaraţii nu poate fi interpretată ca permiţând o activitate contra scopurilor şi
principiilor Naţiunilor Unite, inclusiv suveranităţii egale, integrităţii teritoriale şi
independenţei politice a statelor.
De asemenea, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), a
introdus în discuţia despre protecţia minorităţilor sugestia că aceasta ar putea fi
obţinută prin acceptarea unor forme de autoadministrare. Raportul Reuniunii de la
Geneva din iulie 1991, desfăşurate la nivel de experţi, privind minorităţile notează
rezultatele obţinute în unele state ale OSCE în legislaţia locală şi autonomă.
Astfel, conform protocolului adiţional adoptat la Gdansk la 12 mai 1994 de către
Congresul Uniunii Federale a Comunităţilor Etnice Europene (UFCEE), autonomia
este definită ca un instrument de protecţie a grupurilor etnice. În funcţie de anumite
condiţii, se evidenţiază trei forme de autonomie cum ar fi:
Autonomie teritorială, în cazurile în care grupul etnic este majoritar în zona în
care trăieşte;

Autonomie culturală, pentru cazurile în care grupul etnic nu este majoritar în zona
în care trăieşte;
Autoadministrarea locală (autonomia locală), pentru cazurile în care membrii
grupurilor etnice locuiesc în zone izolate, dispersate şi nu sunt majoritari decât în
unităţi administrative mai mici (regiuni, comune).
Astfel, art. 111 din Constituţia Republicii Moldova, stipulează că localităţilor din
stânga Nistrului, precum şi unor localităţi din sudul republicii, le pot fi atribuite forme
şi condiţii speciale de autonomie după statute speciale, trebuie înţeles că este vorba de
autonomii administrativ-teritoriale şi nu politice. Din aceste considerente, nici nu se
poate discuta atribuirea unor statute care ar prevedea elemente de statalitate, ceea ce
cu regret nu au înţeles guvernanţii din 1994, recunoscând găgăuzilor chiar şi dreptul la
autodeterminare în Legea privind Statutul juridic special al Gâgăuziei în care se spune
că în cazul în care Republica Moldova îşi va schimba statutul său juridic găgăuzii au
dreptul la autodeterminare externă.
În condiţiile în care pe lângă legătura politico-juridică mai există şi alte legături
naturale de convieţuire suntem în prezenţa unei naţiuni.
Naţiunea nu o putem confundă cu suma cetăţenilor care locuiesc la un anumit
moment pe teritoriul naţional, adică cu poporul. Ea este aceea care înglobează
trecutul, prezentul şi viitorul.
În privinţa definiţiilor date naţiunii, trebuie să menţionăm că acestea sunt foarte
diverse, unii autori mergând chiar la negarea acesteia. Considerăm totuşi că naţiunea
exprimă istoria, continuitatea, mai ales cea spirituală şi materială. Trebuie să
evidenţiem două elemente esenţiale ale conceptului de naţiune. Primul element este de
ordin psihologic, înţelegându-se unitatea profundă şi înnăscută de gândire şi de
sentimente care alcătuieşte conştiinţa naţională şi care implică credinţa într-un destin
comun din trecut. Al doilea element, care reprezintă oarecum exteriorizarea sensibilă a
celui dintâi, este limba. Identitatea vorbirii este proba unei seculare vieţi comune în
trecut şi denotă o similitudine şi apropiere între indivizi; facilitează raporturile sociale
şi permite comunicarea uşoară de tradiţii, care se perpetuează ca temei al culturii.
Astfel, putem defini naţiunea ca o comunitate istorica de oameni, constituită pe
parcursul formării comunităţii teritoriale, a relaţiilor economice, a limbii literare
comune, a trăsăturilor specifice ale culturii şi psihologiei naţionale.
Din cele enunţate putem observa că, naţiunea este rezultatul sau productul generat
de unele elemente obiective cum ar fi: geografia, limba, tradiţiile, religia etc. Conform
expresiei lui Maurice Hauriou, naţiunea este o mentalitate, o dorinţă de a convieţui
colectiv. Este evident că, naţiunea astfel văzută nu are nimic comun cu Statul-Rasial
sau Naţiunea-Stat caracterizate prin exclusivism şi fanatism naţional.

Admiterea conceptului de naţiune se explică prin necesitatea aprecierii corecte a
dreptului la autodeterminare, dreptul de a deveni stat pe care îl posedă naţiunile
precum şi pentru identificarea particularităţilor individuale ale statelor.
Europa, în anii 1989-1990, fiind cuprinsă de valul unor transformări, schimbări
politice epocale, a fost martorul prăbuşirii imperiului socialist de tip sovietic, iar trei
state multinaţionale, URSS, Iugoslavia, Cehoslovacia, s-au dezintegrat transformânduse în 22 de state noi. Odată cu aceasta s-au declanşat conflicte etnice sângeroase
(Rusia - Cecenia, Georgia - Abhazia, Armenia - Carabahul de Munte - Azerbaidjan,
Moldova - Transnistria - Găgăuzia, Iugoslavia -Bosnia - Herţegovina), datorită
intereselor strategice ale statelor mari, soluţia tuturor problemelor fiind văzută în
autodeterminare.
Destul de complicată este problema autodeterminării, am spune chiar anevoioasă,
cu diverse opinii ce nu întotdeauna au suport ştiinţific.
Ceea trebuie de înţeles de la bun început este faptul că, principiul autodeterminării
este expresia dreptului popoarelor de a dispune de propriul teritoriu în scopul
întemeierii statelor naţionale.
Aici apare problema, deja explicată anterior, cine poate fi considerat popor
distinct. Vom reaminti criteriile de identificare a poporului; un ansamblu de indivizi
care se bucură de următoarele trăsături comune: o tradiţie istorică comună; identitate
etnică; omogenitate culturală; unitate lingvistică; afinitate ideologică sau religioasă;
un teritoriu comun; viaţă economică comună; ansamblul de indivizi trebuie să fie
format dintr-un anumit număr de membri; ansamblul de indivizi ca un întreg trebuie să
albă voinţa de a fi identificat ca popor sau conştiinţa de a fi popor.
La o analiză minuţioasă a acestor criterii vom desprinde următoarele elemente
definitorii: teritoriu comun; tradiţie istorică comună; identitate etnică, omogenitate
culturală, conştiinţa şi voinţa de a fi identificat ca popor. Făcând o comparaţie a
acestor elemente cu definiţia dată naţiunii drept comunitate istorică de oameni,
constituită pe parcursul formării comunităţii teritoriale, a relaţiilor economice, a limbii
literare comune, a trăsăturilor specifice ale culturii şi psihologiei naţionale, vom
observa o identitate care demonstrează o strânsă legătură între naţiune şi popor. Deci,
poporul nu poate fi văzut pur şi simplu ca un ansamblu de indivizi care locuiesc pe un
anumit teritoriu. În situaţia în care am admite aşa ceva, inevitabil ne-am pomeni la un
moment dat cu sute de „popoare” care ar pretinde dreptul la autodeterminare. În acest
sens un răspuns clar îl oferă dreptul internaţional, deoarece el măsoară puterea
atractivă a principiului de naţionalităţi, privit sub unghiul dreptului popoarelor de a
dispune de ele înseşi, drept care se cheamă autodeterminare.

De altfel, autodeterminarea se referă la faptul că statele şi popoarele acestora au
dreptul la independenţă de sub dominaţia străină. În acest sens, statele existente care
au fost invadate, sau care sunt în mod clar, controlate de puteri străine au dreptul la
autodeterminare. Totuşi, aceasta nu înseamnă că orice popor non-colonial sau
minoritate din interiorul unui stat existent a obţinut deja dreptul la independenţă sau
autodeterminare în conformitate cu dreptul internaţional.
În afară de aceasta, conştiinţa şi voinţa de a fi identificat drept popor nu poate veni
din presimţirile unor lideri sau ale unor profeţi, ci din individualitatea colectivă de
natură naţională şi teritorială.
În ceea ce priveşte teritoriul, şi acesta este indisolubil legat de popor,
considerându-se teritoriu etnic, adică spaţiul în care în rezultatul unei îndelungate
convieţuiri în comun ansamblul de indivizi s-a transformat în naţiune, s-a
autodeterminat în stat.
Astfel, omogenitatea etnică dintr-o zonă, regiune a unui stat naţional nu poate
servi drept criteriu pentru autodeterminare.
Dreptul la suveranitate naţională sau autodeterminare aparţine popoarelor
(naţiunilor) care corespund criteriilor anterior menţionate.
Se ridică unele probleme în cazurile în care, pe teritoriul în care locuieşte un
popor, care pretinde autodeterminarea, mai trăiesc şi alte minorităţi sau în cazul în
care, pe teritorii etnice ale unor popoare (cazul Republicii Moldova), în virtutea unor
consecinţe istorice, sunt mutate popoare de altă origine. În ultimul caz răspunsul nu
este prea complicat deoarece autodeterminarea pe teritorii străine nu este posibilă din
considerentele că, teritoriul este indivizibil şi inalienabil. În privinţa primului caz,
soluţionarea problemei trebuie să aibă loc în conformitate cu normele dreptului
internaţional. Persistă opinia că în Carta Naţiunilor Unite autodeterminare este
identificată cu independenţa. Într-adevăr, expresia ce se conţine în art.1 şi art.55
respectarea principiilor drepturilor egale şi al autodeterminării se referă la dreptul
poporului unui stat de a fi protejat de amestecul altui stat, noţiunea de drepturi egale
referindu-se la state şi nu la indivizi.
În afară de aceasta, trebuie să ţinem cont şi de faptul că la momentul apariţiei
Cartei Naţiunilor Unite (1945) era în plină desfăşurare procesul decolonizării, existând
popoare dependente, care nu se autoguvernau. Începând din 1960, practica Naţiunilor
Unite recunoaşte numai un drept foarte limitat de:
1) autodeterminare externă, definit ca dreptul la libertate obţinut de la o putere
colonială anterioară;
2) autodeterminare internă, definită ca independenţa populaţiei unui întreg stat faţă
de influenţa sau intervenţia străină.

În Pactul asupra Drepturilor Civile şi Politice şi în Pactul asupra Drepturilor
Economice, Sociale şi Culturale, art.1 comun se prevede că „toate popoarele au
dreptul la autodeterminare în virtutea căruia ele îşi determină liber statutul lor politic
şi îşi urmează propria dezvoltare economică, socială şi culturală. Actul Final de la
Helsinki vorbeşte şi el de faptul că autodeterminarea este un drept al popoarelor.
Din aceste considerente este foarte importantă aprecierea justă a calităţii de popor,
a teritoriului pe care acest popor s-a dezvoltat şi pe care pretinde autodeterminarea. În
orice caz, trebuie să ţinem cont şi de faptul că în tratatele internaţionale, dreptul la
autodeterminare este condiţionat de postulatul că nimic nu poate fi interpretat ca
autorizând sau încurajând orice acţiune care ar putea dezmembra sau diviza în
totalitate sau parţial integritatea teritorială sau unitatea politică a statelor suverane şi
independente.
2.2. Teritoriul
Cel de-al doilea element al statului îl constituie teritoriul, prin care se înţelege o
suprafaţa de pământ bună de locuit în raport permanent cu poporul.
Astfel teritoriul de stat reprezintă spaţiul geografic alcătuit din suprafeţe terestre,
acvatice şi marine, din solul, subsolul şi spaţiul aerian asupra căruia statul îşi exercită
suveranitatea sa deplină şi exclusivă.
Teritoriul de stat reprezintă una din premisele materiale naturale care
condiţionează existenţa statului. Teritoriul defineşte limitele spaţiale ale existenţei şi
organizării statale suverane constituind astfel o noţiune politico-juridică.
Trebuie să menţionăm că, fără acest element, un ansamblu de fiinţe umane, cât de
numeroase ar fi, nu ar putea constitui un stat. Cu alte cuvinte, delimitarea teritorială,
stabilirea exactă a spaţiului geografic asupra căruia se exercită puterea de stat
(suveranitatea), apare ca o caracteristică esenţială a statului.
Asupra teritoriului statul exercită o putere asemănătoare aceleia pe care o exercită
asupra poporului, adică o autoritate de ordin public care nu se confundă cu raporturile
private. Această confuzie a avut însă loc, în anumite epoci, de exemplu, în regimul
feudal unde monarhul se considera proprietar al pământului. După fărâmiţarea
feudalismului şi formarea statelor naţionale este elaborată ideea de supremaţie
teritorială, de o putere a statului asupra teritoriului, ce reprezintă un aspect al
suveranităţii.
Considerăm că în determinarea naturii juridice a teritoriului în dreptul
internaţional este necesar să se pornească de la faptul că teritoriul constituie:
spaţiul exercitării puterii suverane exclusive a statului;
spaţiul înfăptuirii dreptului poporului la autodeterminare;
obiectul suveranităţii permanente asupra resurselor şi bogăţiilor naţionale.

O naţiune, un popor nu pot exista fără teritoriu. Aceasta apare ca expresie
materială a supremaţiei, independenţei şi inviolabilităţii statului şi poporului care îl
locuieşte.
Constituţia Republicii Moldova în art.3 stabileşte că teritoriul este un element
constitutiv al statului, precizând că acesta este inalienabil, fără a putea fi înstrăinat.
Inalienabilitatea presupune de asemenea că pe teritoriul Republicii Moldova nu se pot
autodetermina alte etnii, nu pot constitui state sau, altfel spus, republica nu poate fi
federalizată sub nici un aspect.
Indiscutabil, teritoriul statelor este delimitat prin frontiere în interiorul cărora
statul îşi exercită deplina sa suveranitate şi acţionează în vederea realizării sarcinilor
şi funcţiilor sale. Frontierele de stat sunt inviolabile. În virtutea suveranităţii sale,
statul, prin normele sale interne, stabileşte regimul frontierelor de stat şi ia măsuri
pentru paza şi supravegherea acestora.
Frontierele de stat sunt acele linii reale sau imaginare trasate între diferite puncte
care despart teritoriul unui stat de teritoriul altui stat sau, după caz, de marea liberă,
întinzându-se în înălţime până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic, iar în
adâncime, în interiorul pământului până la limitele accesibile tehnicii moderne.
Astfel, alin.2 al art.3 din Constituţie prevede că frontierele ţării sunt consfinţite
prin lege organică. Frontierele sunt necesare pentru a delimita teritoriul statului de alte
state şi pentru a fixa în spaţiu competenţa statală sau limitele spaţiale de acţiune a
suveranităţii de stat. Conform Legii nr-108-XIII din 17.05.1994 privind frontierele de
stat ale Republicii Moldova, republica dispune de frontiere terestre, fluviale şi aeriene
care se trasează, pe uscat - pe liniile distincte de relief, pe sectoare fluviale - pe linia
de mijloc a râului, pe calea navigabilă principală sau pe talvegul râului, pe lacuri şi
alte bazine de apă - pe linia dreaptă care uneşte ieşirile frontierei de stat la malurile
lacului sau ale altui bazin de apă.
Această lege stabileşte regimul juridic al frontierei în Republica Moldova,
cuprinzând o serie de prevederi generale referitoare la: funcţiile frontierei de stat,
culoarul de frontieră, fâşia de protecţie a frontierei de stat, zona de frontieră, pază şi
supraveghere, dreptul de control.
În concluzie, scoatem în evidenţă faptul că teritoriul de stat a fost şi este un
element esenţial în formarea şi existenţa popoarelor (naţiunilor), în procesul
dezvoltării statelor naţionale în conformitate cu principiile autodeterminării.
2.3. Guvernul
La acest capitol trebuie să menţionăm că Guvernul - constituie elementul care dă
forma şi caracterul propriu statului, asigurând integritatea teritorială şi politică a

acestuia, totodată revenindu-i atribuţia în realizarea funcţiei de aducere la îndeplinire
a legilor.
Adeseori executarea legilor se confundă cu noţiunea de putere executivă.
Executarea legilor - constituie obligaţia tuturor subiecţilor raporturilor de drept,
tuturor autorităţilor, indiferent dacă posedă sau nu un caracter public.
Însă, când vorbim de puterea executivă trebuie să menţionăm că în această
sintagmă persistă noţiunea de putere, ceea ce înseamnă capacitatea de a impune un
comportament. Aşa dar, în executarea legilor şi regulilor stabilite în stat trebuie să
existe un organ investit cu puterea de a impune un comportament.
Întru executarea legilor este nevoie de organizarea executării lor, pregătirii
cadrului material-financiar, organizaţional şi metodic. În acest scop, Guvernului îi
revine funcţia cu caracter de putere al cărui dispoziţii sunt obligatorii pentru toţi
subiecţii de drept.
Conform art. 96 al Constituţiei, Guvernul asigură realizarea politicii interne şi
externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice. Prin aceasta
înţelegem că Guvernul este parte integrantă a puterii executive, iar asigurarea politicii
interne şi externe a statului are loc prin organizarea executării legilor, deoarece
Parlamentul stabileşte direcţiile principale ale politicii interne şi externe a
statului(art.66 lit.d).
2.4.Suveranitatea
Suveranitatea este un atribut esenţial al statului şi constă în supremaţia puterii de
stat pe plan intern şi independenţa acesteia pe plan extern faţă de orice altă putere.
Suveranitatea se manifestă în independenţa statului în toate domeniile vieţii
politice, economice, sociale, culturale etc. şi se concretizează în stabilirea şi
înfăptuirea politicii interne şi externe proprii independente. Cele două laturi ale
suveranităţii constituie un tot unitar, dând expresia legăturii indisolubile dintre
politica internă şi cea externă a statului.
Suveranitatea are următoarele trăsături esenţiale:
exclusivitate
caracter originar şi plenar
indivizibilitate şi
inalienabilitate.
Exclusivitatea se manifestă în faptul că teritoriul unui stat nu poate fi supus decât
unei singure suveranităţi.
Caracterul originar şi plenar este determinat de faptul că suveranitatea aparţine
statului şi nu îi este atribuită din afară, iar prerogativele puterii de stat cuprind
totalitatea domeniilor de activitate-politic, economic, social etc.

Prin caracterul indivizibil al suveranităţii se înţelege că ea nu poate fi fragmentată,
atributele ei neputând aparţine într-un stat mai multor titulari.
Astfel, art.2 din Constituţia Republicii Moldova stipulează conceptul potrivit
căruia suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova care o exercită
prin organele sale reprezentative şi prin referendum.
Inalienabilitatea desemnează faptul că suveranitatea nu poate fi abandonată sau
cedată altor state sau organizaţii internaţionale.
Subliniem faptul că, exercitarea atributelor suveranităţii de către autorităţile
naţionale competente în procesul colaborării şi cooperării internaţionale în vederea
satisfacerii intereselor naţionale nu trebuie confundată cu încălcarea unuia sau altuia
dintre aceste atribute. Suveranitatea nu numai că este pe deplin compatibilă, dar chiar
reclamă şi participarea statelor la conferinţe, organizaţii internaţionale, la tratate-în
baza cărora statele îşi asumă în mod liber drepturi şi obligaţii-la promovarea şi
dezvoltarea cooperării şi conlucrării, a menţinerii păcii şi securităţii internaţionale.
În temeiul suveranităţii lor statele au dreptul de a-şi alege şi promova în mod liber
sistemul lor politic, economic, social şi cultural, de a-şi organiza viaţa politică,
economică şi socială în conformitate cu voinţa şi interesele poporului, fără amestec
din afară, şi de a-şi alege propria politică internă şi externă.
În exercitarea suveranităţii sale statul se comportă ca un membru integrat în
societatea internaţională şi, ca atare, să respecte principiile şi normele dreptului
internaţional între care îndeosebi, suveranitatea şi independenţa naţională a altor state,
egalitatea lor în drepturi, şi să procedeze, după caz, şi la acţiuni de informare şi
consultare în vederea găsirii unor soluţii viabile problemelor cu care se confruntă.
Respectul reciproc al suveranităţii şi independenţei naţionale în raporturile dintre
state, în procesul de colaborare şi conlucrare dintre ele constituie condiţia sine qua
non a unor raporturi normale viabile, a unui climat de pace şi înţelegere între naţiuni.
Trebuie să menţionăm că suveranitatea nu este absolută, incontrolabilă şi
discreţionară, ci comportă anumite limite. În plan intern, suveranitatea este limitată
prin Constituţie, care reglementează cu stricteţe atribuţiile organelor puterii de stat
care o exercită. Nici în plan extern suveranitatea nu este şi nu poate fi absolută,
deoarece statul naţional este un element în sistemul internaţional sau altfel zis
independenţă în interdependenţă a suveranităţii naţionale în sistemul de suveranităţi.
La acest capitol Constituţia cuprinde unele dispoziţii semnificative. De exemplu,
Constituţia Republici Moldova (art.8) stipulează obligaţia de a respecta Carta
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte. Mai mult ca atât, alin.2 al
aceluiaşi articol stabileşte că intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinând
dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia.

Şi la capitolul drepturile şi libertăţile fundamentale, Constituţia Republicii
Moldova (art.4 alin.1 şi 2) stabileşte că dispoziţiile constituţionale privind drepturile
şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi celelalte tratate la care sunt parte, iar
dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului la care ambele ţări sunt parte, şi legile interne, au prioritate
reglementările internaţionale.
În ceea ce priveşte frontierele ţării, deja s-a menţionat că ele sunt consfinţite prin
lege organică, cu respectarea principiilor fundamentale şi a celorlalte norme general
admise ale dreptului internaţional.
Constituţiile ţărilor europene confirmă ideea că, pe plan extern, suveranitatea nu
este şi nu poate fi absolută precum şi dispoziţia că obiectul revizuirii îl poate constitui
independenţa nu însă şi suveranitatea.
În acest sens Constituţia Republicii Moldova (art.142 alin,1) permite revizuirea
dispoziţiei privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului numai cu
aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor incluşi în listele
electorale. Evident, posibilitatea revizuirii caracterului suveran şi independent al
stalului vorbeşte despre posibilitatea lichidării acestuia, sau altfel spus reglementarea
trebuie înţeleasă că poporul, în anumite situaţii, poate să renunţe benevol de a mai
dispune de dreptul de a fi singur stăpân pe destinele lui.
3. Autonomizarea
Dezmembrarea imperiului implica apariţia unei multitudini de state în locul
republicilor sovietice. Acolo unde elitele politice locale (nomenclatura P.C.U.S. şi
intelectualitatea naţională cu o suficientă pregătire politică) au conştientizat
importanţa momentului, naţiunea a fost dirijată pe calea divorţului, respingând orice
compromis care să permită păstrarea vreunei legături, deosebite de relaţiile interstatale
în baza normelor de drept internaţional(naţiunile baltice). Însă, în majoritatea
regiunilor unde nomenclatura era dependentă total de Moscova, iar societatea în
ansamblu nu a fost pregătită să-şi asume toată responsabilitatea şi să se autoguverneze
în cadrul unui stat suveran, s-au făcut paşi mărunţi, iar efectele, deşi promiţătoare la
început, s-au dovedit a fi mai mult de suprafaţă.
Perspectiva crescândă a prăbuşirii U.R.S.S. a pus Moscova în faţa necesităţii de a
căuta noi forme de menţinere a statului unitar. Kremlinul se temea că, în cazul în care
15 republici dobândeau dreptul de a ieşi din Uniune, statul unitar rusesc, clădit de-a
lungul secolelor, care mai purta încă titulatura - Uniunea Republicilor Sovietice
Socialiste - ar fi fost pasibil de dispariţie. În Mapa Specială a C.C. al P.C.U.S. a
apărut o notă - Despre rolul autonomiilor. A fost elaborată o concepţie nouă privind

Acordul Unional ce prevedea schimbarea bazelor Uniunii Sovietice. În locul
republicilor unionale, cu drept de ieşire din U.R.S.S., trebuia să apară o Uniune cu 35
de republici autonome: 15 în locul republicilor unionale, 16 în cadrul Federaţiei Ruse,
iar 4 în cadrul altor republici. Două dintre acestea din urmă trebuiau create pe
teritoriul Moldovei. S-a ajuns până la aceea că în timpul discuţiilor pe marginea
primului proiect al Acordului Unional, la Novo-Ogariovo, la aceeaşi masă, alături de
conducătorii câtorva republici unionale, şedeau liderii tuturor autonomiilor existente şi
proiectate.
Sovietul Suprem al U.R.S.S. a adoptat, la 26 aprilie 1990, legea privind egalarea în
drepturi a republicilor unionale şi autonome în sferele social-economică,
administrativă, culturală etc. Prin urmare, încă atunci, R.S.S. Moldovenească urma să
fie transformată, practic, în trei republici autonome, egale în drepturi, toate membre
ale noii Uniuni şi fără dreptul de a ieşi din cadrul statului unitar. Însă, a început,
parada suveranităţilor care frânează procesele regizate şi ghidate de Moscova, iar
puciul din vara anului 1991 le stopează, pentru un timp.
3.1. Separatismul transnisrian
Aşa cum de regulă procedau bolşevicii, care pentru a-şi realiza scopurile au mimat
întotdeauna aparenţele unui ataşament deosebit faţă de vocea poporului, separatiştii
transnistrieni simulează organizarea unor referendumuri - la Râbniţa (3 aprilie 1989),
la Bender (1 iulie 1990), - în urma cărora o parte din populaţie optează pentru crearea
unui teritoriu autonom în cadrul Moldovei: Republica Sovietică Socialistă Autonomă
Nistreană. La 2 septembrie 1990, la Tiraspol are loc un congres extraordinar al
deputaţilor din raioanele de pe malul stâng al Nistrului, care proclamă R.A.S.S.
Nistreană.
Trebuie de menţionat că, în acea situaţie deosebită de euforie şi de aşteptări
exagerate, când demagogia, utilizarea la maximum a vechilor şi mult încercatelor
metode de manipulare şi ponegrire a mişcării de eliberare naţională, informaţia falsă,
zvonurile, ambiţiile proprii, stimularea năzuinţelor extremiste, provocarea discordiei
politice, au determinat marea majoritate a populaţiei din aceste raioane să perceapă
eronat starea reală a lucrurilor şi să-şi dea consimţământul viciat la oficializarea
acestor acte anticonstituţionale. Tentativele de anulare a acestor acte, conform
procedurilor legale existente la acea vreme, nu au putut fi executate de către organele
legale ale puterii de stat întrucât formaţiunile paramilitare se înarmează din arsenalele
Armatei a 14-a ruse dislocate în raioanele din estul Moldovei şi trec la acţiuni
violente.
Astfel, urmărind lichidarea organelor legale ale puterii de stat, forţele separatiste
ocupă la 2 noiembrie 1990, la Dubăsari, sediile judecătoriei şi procuraturii raionale, a

comitetului executiv raional, apoi şi a secţiei de poliţie. Au fost înregistrate primele
victime. Separatiştii preiau controlul asupra oraşului. De aici încolo, situaţia
degradează continuu.
Veriga de legătură între Moscova şi Tiraspol o constituiau deputaţii grupului
„Soiuz” din cadrul Sovietului Suprem al U.R.S.S., în frunte cu Iurii Blohin. Acest
reprezentant al R.S.S. Moldoveneşti era cel mai dorit oaspete al lui Anatolii Lukianov.
Pentru a se întâlni cu Blohin, Lukianov a suspendat chiar şi vizita delegaţiei
parlamentare din Franţa. Ceea ce trebuie să menţionăm este faptul că, anume în
cabinetul preşedintelui Sovietului Suprem al U.R.S.S. se urzea şi se realiza voinţa unei
părţi a populaţiei din localităţile de pe malul stâng al Nistrului.
Informaţiile privind evenimentele din Moldova, prezentate denaturat lui A.
Lukianov de către Blohin, erau aduse la cunoştinţa lui Mihail Gorbaciov în
interpretarea, puţin spus subiectivă, a lui Lukianov, apoi puse la dispoziţia massmediei centrale.
Spre exemplu, la 21 februarie 1991, în plină pregătire pentru desfăşurarea
referendumului din 17 martie privind păstrarea U.R.S.S., A. Lukianov a avut o
convorbire cu Mihail Gorbaciov despre situaţia din Moldova. Preşedintele U.R.S.S. i-a
solicitat preşedintelui Sovietului Suprem informaţii suplimentare privind evenimentele
din raioanele estice ale Moldovei. Iu. Blohin a fost persoana care a furnizat
informaţia necesară lui A. Lukianov ca apoi acesta să o transmită preşedintelui
U.R.S.S. La 29 aprilie 1991, Gorbaciov şi Lukianov au convenit asupra textului
proiectului de decret cu privire la măsurile pentru normalizarea situaţiei din R.S.S.M.
Primul care a fost informat de către Anatolii Lukianov asupra măsurilor preconizate de
Moscova a fost acelaşi Blohin.
La 10 aprilie 1991, Smirnov şi Mărăcuţă, liderii autoproclamatei RMN i-au
expediat lui A. Lukianov apelul „Cu privire la necesitatea creării sistemului unic al
organelor de securitate şi de drept ale Transnistriei” în care, după prezentarea complet
denaturată a situaţiei din Republica Moldova, cei doi cer consimţământul Preşedintelui
Sovietului Suprem al U.R.S.S. în scopul lichidării organelor constituţionale din
raioanele de pe malul stâng al Nistrului şi creării unor structuri noi, care să nu fie
subordonate Chişinăului. La numai două zile, vizând "preţiosul" document, Lukianov
notează pe el următoarele: „Tovarăşilor Golik Iu.V., Pugo B.K., Trubin N.S., Iakovlev
V.S., Luşcikov S.G. -vă rog să analizaţi minuţios chestiunile şi, dacă e posibil, să fie
soluţionate cele principale. 12 aprilie 1991”. Astfel, preşedintele organului legislativ
unional, care, pe lângă toate, mai era şi jurist de profesie, îşi asumase, de fapt, rolul de
coordonator al nelegiuirilor comise de impostorii de pe Nistru.

În acest context, prezintă interes răspunsul unuia dintre cei vizaţi să studieze
intenţiile Tiraspolului. Procurorul general de atunci al U.R.S.S. - N.S.Trubin, în
răspunsul dat preşedintelui legislativului Uniunii Sovietice, constată că formarea unor
structuri ale procuraturii, care s-ar fi subordonat direct Procuraturii U.R.S.S., ar fi fost
o acţiune ilegală. Procurorul U.R.S.S. menţiona că o asemenea tentativă ar putea
numai să agraveze relaţiile interetnice. Prin urmare, însuşi procurorul general al
Uniunii Sovietice a constatat că sursa generatoare a confruntărilor interetnice în
Republica Moldova se afla la Moscova, iar factorul ce tensiona situaţia erau forţele
separatiste de pe malul stâng al Nistrului.
La 14 mai, acelaşi an, Iu. Blohin îi transmite speacker-ului de la Moscova decizia
Tiraspolului „Cu privire la participarea R.S.S.M. Nistrene la elaborarea şi semnarea
Tratatului Unional”. Pe acest document A. Lukianov a pus categorica rezoluţie:
„Tovarăşilor Nişanov R.N., Şişov L.D. - trebuie elaborată strategia acestei participări
şi propuse variantele soluţionării acestei probleme”.
În cele din urmă, A. Lukianov, Iu. Blohin şi separatiştii de la Tiraspol revin la
ideea că pentru a împiedica plecarea Republicii Moldova din U.R.S.S. era necesară
elaborarea strategiei privind crearea pe teritoriul Moldovei a încă două formaţiuni
statale: pe malul stâng al Nistrului şi în regiunea populată de găgăuzi, unde, sub
conducerea partidului comunist, acţiunile forţelor separatiste erau în deplină
desfăşurare. Această misiune i-a fost încredinţată lui Iazov, ministrul apărării, şi lui
Pugo, ministrul afacerilor interne al U.R.S.S. Peste câteva zile, Marele Cartier General
al Armatei Sovietice elabora planul detaliat al creării celor două formaţiuni statale,
care, prin intermediul districtului militar Odesa, trebuia să fie realizat imediat.
Acţiunile ulterioare ale separatiştilor, susţinute, în plan politic, economic şi militar
de către Kremlin, au condus la declanşarea războiului de pe Nistru din 1992, la
ruinarea economică şi, în cele din urmă, la anihilarea, de facto, a unităţii şi
indivizibilităţii tânărului stat - Republica Moldova. Pe teritoriul Moldovei soseau şi
participau la acţiuni anticonstituţionale, făţişe şi violente, îndreptate împotriva
integrităţii ei teritoriale, formaţiuni înarmate ale uniunii cazacilor, legalizate pe
teritoriul Rusiei. Cazacii participau la acţiuni menite să răstoarne prin violenţă puterea
legală din raioanele de est ale Republicii Moldova. Numeroasele măsuri luate de către
conducerea R.M. în vederea aplanării situaţiei au fost respinse de structurile ilegale de
la Tiraspol. În cele din urmă, situaţia a degradat, degenerând într-un adevărat război.
Mai mult ca atât, trupele ruseşti, staţionate în localităţile din stânga Nistrului, trec la
agresiuni vădite împotriva Republicii Moldova.
În acele momente de mare responsabilitate Parlamentul Republicii Moldova ( la 26
mai 1992) s-a adresat cu un Apel către parlamentele şi popoarele lumii cu rugămintea

de a susţine Republica Moldova, independenţa, suveranitatea şi integritatea ei
teritorială, şi a se pronunţa împotriva agresiunii forţelor proimperiale şi neobolşevice
care declanşase o rebeliune anticonstituţională în raioanele de răsărit ale Republicii
Moldova, susţinute fiind de Armata a 14-a a Federaţiei Ruse şi de detaşamentele
înarmate de cazaci şi mercenari veniţi din Rusia. Forţele separatiste, având o susţinere
externă vădită, au neglijat toate eforturile depuse de autorităţile legale şi de opinia
publică a Republicii Moldova pentru soluţionarea prin mijloace politice a conflictului
declanşat în mod artificial.
3.2. Războiul de pe Nistru
Republica Moldova devine membru al O.N.U. în ziua de 2 martie 1992. Una din
consecinţele acestui eveniment era faptul că astfel se recunoştea, implicit, drept
ilegală, formaţiunea autointitulată - Republica Moldovenească Nistreană. La 1 martie
1992, cazaci şi gardişti înarmaţi ocupă secţia raională de poliţie Dubăsari, luând
ostatici 34 de poliţişti. Liderii separatişti de la Tiraspol, susţinuţi de Armata a 14-a a
Rusiei, declanşează acţiuni militare împotriva organelor constituţionale ale puterii de
stat care marchează începutul conflictului armat. Formaţiunile paramilitare ajutate de
reprezentanţi ai Armatei a 14-a, încep, la 6 martie, minarea unor poziţii din zona de
conflict (terenuri agricole, barajul hidrocentralei electrice de la Dubăsari, podurile de
peste Nistru, trei din care au fost distruse). Din batalionul de ingineri de geniu nr. 66
situat în satul Parcani, gardiştii au scos, fără nici un obstacol, peste 1000 de pistoale
automate Kalaşnikov, 1,5 milioane de cartuşe, 20 de aruncătoare de grenade, alt
armament. Regimentul de infanterie motorizată nr. 59 a dat separatiştilor un camion de
tipul KamAZ, încărcat cu pistole-automat, 3 camioane de tipul ZIL, încărcate cu
cartuşe şi altă muniţie.
În lunile martie-aprilie 1992, militarii ruşi au fumizat separatiştilor tehnică
blindată. Le-a fost pus la dispoziţie întregul arsenal tehnic al brigăzii de ingineri de
geniu de la Dubăsari. Pe poziţiile gardiştilor, lângă satul Cocieri, au apărut la 26
aprilie, 8 transportoare şi autotractoare blindate. În ziua de 4 mai, au fost aduse de la
Odesa la Dubăsari 6 amfibii.
Moscova a adoptat la mijlocul lunii mai 1992, decizia privind implicarea directă a
unităţilor Armatei a 14-a în conflictul de pe Nistru. Generalul Graciov, ministrul
apărării al Rusiei a transmis comandantului Armatei a 14-a, generalului Netcacev,
următoarea dispoziţie: „în legătură cu agravarea situaţiei în Transnistria şi avându-se
în vedere că acest pământ rusesc trebuie să-l apărăm pe toate căile şi cu toate metodele
accesibile, vi se cere:
să completaţi din rezervele pentru mobilizare toate unităţile militare ale Armatei
14, dislocate în Transnistria;

să treceţi în stare deplină de luptă toate unităţile de luptă ale Armatei a 14-a;
să deblocaţi toate unităţile militare”.
Pe de altă parte, din regiunea Rostov a Rusiei vin cca. 1.000 de cazaci şi diverşi
mercenari, care participă la lupte de partea separatiştilor. Forţele paramilitare ocupă la
7 mai 1992 staţia de retranslare a radiodifuziunii moldoveneşti, aflată în partea stângă
a Nistrului. La 19 mai, comandantul Armatei a 14-a emite ordinul de pregătire a
tehnicii de război pentru acţiuni pe teren. Ofiţerii şi subofiţerii ruşi participă la
înarmarea formaţiunilor paramilitare din Tiraspol, Râbniţa, Bender (Tighina) şi din
alte localităţi. Din garnizoana Tiraspol în zona luptelor au fost trimise zeci de tancuri,
maşini blindate, aruncătoare de mine, tunuri antitanc etc.
Este semnificativă, în acest context, atitudinea mareşalului Şapoşnicov, exprimată
în cadrul conferinţei de presă din 20 mai. Motivând transferul tehnicii de luptă către
formaţiunile paramilitare din raioanele de est ale Republicii Moldova, comandantul
suprem al forţelor armate unificate ale C.S.I. a declarat următoarele: „Când în unitate
vine o mulţime de 11 mii de oameni dezlănţuiţi, dintre care mulţi, în ajun, şi-au
înmormântat rude şi apropiaţi, eu nu pot exclude că printre ofiţeri şi generali nu se vor
găsi dintre cei care vor trece de partea acestor oameni umiliţi şi obidiţi”. Iată, deci, că
ministrul de război de la Moscova susţinea, de fapt, separatismul din raioanele de est
ale Moldovei.
Având o asemenea apreciere a evenimentelor, comisariatele militare de la est de
Nistru efectuează mobilizarea recruţilor pentru Armata a 14-a. În unităţile şi
subunităţile armatei se formează grupuri de mobilizare din rândurile rezerviştilor. În
toate regimentele diviziei de infanterie nr.59 se formează câte o companie de tancuri,
completată cu rezervişti din Transnistria.
Preşedintele autoproclamatei R.M.N. - Igor Smirnov a semnat la 21 mai 1992 un
decret privind trecerea tuturor unităţilor Armatei a 14-a sub jurisdicţia R.M.N. Sosind
la Tiraspol, la 24 mai, adjunctul comandantului suprem al forţelor armate ale C.S.I.,
generalul Stolearov, declară liderilor separatişti că Transnistria şi Armata a 14-a
reprezintă interesele geopolitice ale Rusiei în această zonă şi că Rusia a întreţinut
permanent legături strânse cu liderii autoproclamatei Republici Nistrene. Încurajate de
Moscova, formaţiunile de gardişti ale separatiştilor organizează o provocare la Bender
(Tighina), încălcând înţelegerea, convenită anterior, de încetare a focului. Sediul
poliţiei din acest oraş este atacat de gardişti şi supus unui tir masiv cu diverse mijloace
moderne de război. Autorităţile de la Chişinău, la solicitarea poliţiei, introduc în oraş
forţe suplimentare ale trupelor Ministerului de Interne şi Armatei Naţionale.

Ca răspuns la aceste acţiuni legitime ale structurilor de forţă ale Republicii
Moldova, unităţile Armatei a 14-a a Federaţiei Ruse participă, în perioada 19 iunie - 7
iulie 1992, la lupte de partea separatiştilor pe întreg spaţiul de război.
În acest scop sunt utilizate tancuri, artilerie grea, alte mijloace moderne de război,
inclusiv instalaţii „Grad M21”, care au fost interzise de tratatele internaţionale.
La 7 iulie 1992, în localitatea Limanscoe din Ucraina, reprezentanţii militari ai
Rusiei, Republicii Moldova şi republicii moldoveneşti nistrene, în prezenţa
comandantului Armatei a 14-a, convin asupra încetării imediate a focului şi retragerii
de pe poziţii a tehnicii militare grele. Însă, gardiştii şi cazacii continuau să încalce,
făţiş şi sistematic, acordul. În seara zilei de 15 iulie a fost atacat postul de la Varniţa,
asupra căruia s-au lansat mine de la baza din Parcani. În noaptea de 17/18 iulie aşa
zisele detaşamente de autoapărare a Transnistriei au deschis foc din automate şi
mitraliere asupra unui autobuz sanitar, sosit la Bender (Tighina) pentru a transporta la
spital poliţiştii şi voluntarii răniţi. În urma unor demersuri diplomatice mai ample,
inclusiv vizita vicepreşedintelui Ruţkoi şi a ministrului rus al securităţii statului,
Barannikov, la Chişinău şi la Tiraspol, se redactează la Moscova şi se aprobă la
Tiraspol, de către separatişti, proiectul de convenţie între Rusia şi Republica Moldova
privind principiile de pacificare a zonei.
Agresiunea Armatei a 14-a poate fi calificată ca o intervenţie în treburile interne
ale Republicii Moldova din partea Rusiei. Şi atâta timp cât neintervenţia în treburile
interne ale unui stat a fost consfinţită ca un principiu fundamental al dreptului
internaţional, alături de multe altele precum - nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea
cu forţa, egalităţii suverane a statelor, în cazul în care se încalcă unul din aceste
principii, statul prejudiciat este în drept să declanşeze răspunderea internaţională
pentru acte sau fapte ilicite din punct de vedere internaţional.
3.3. Convenţia de la Moscova
Preşedintele Republicii Moldova - Mircea Snegur şi Boris Elţin - Preşedintele
Federaţiei Ruse, semnează, la 21 iulie 1992, „Convenţia cu privire la principiile
reglementării paşnice a conflictului armat din zona nistreană a Republicii Moldova”.
Zona oraşului Bender a fost declarată zonă cu un regim sporit de securitate, asigurat
de contingentele tuturor celor trei Părţi. Comisia asigura ordinea de drept în Bender în
cooperare cu organele locale de poliţie şi miliţie. În oraş activitatea administrativă era
exercitată de administraţia publică locală, şi, în caz de necesitate, în comun cu
Comisia Unificată de Control (C.U.C.). Unităţile Armatei a 14-a, dislocate în R.M., au
fost obligate să respecte cu stricteţe neutralitatea. Cele două părţi conflictuante se
angajau, la rândul lor, să nu atenteze la această neutralitate şi să se abţină de la orişice
acţiuni ilegale în raport cu militarii. Chestiunea statutului Armatei, ordinea şi

termenele evacuării ei eşalonate urmau să fie stabilite în cadrul negocierilor între
Federaţia Rusă şi Republica Moldova. Părţile în conflict considerau inacceptabile
utilizarea oricăror sancţiuni şi blocade şi îşi asumau obligaţia de a înlătura neîntârziat
orice obstacole în calea circulaţiei bunurilor, serviciilor şi oamenilor, precum şi de a
anula starea de urgenţă din teritoriul Republicii Moldova. Părţile conflictuante
trebuiau, de asemenea, să iniţieze urgent negocieri privind revenirea persoanelor la
locurile de trai, acordarea de ajutoare populaţiei din raioanele afectate, restabilirea
obiectivelor locative şi economice distruse. Federaţia Rusă intenţiona să acorde
ajutorul necesar în acest sens. Părţile conflictuante urmau să asigure accesul liber al
ajutoarelor umanitare internaţionale în zonă. Convenţia prevedea crearea unui centru
de presă comun în cadrul C.U.C. pentru difuzarea informaţiilor corecte privind situaţia
în zona de reglementare a conflictului. Părţile semnatare plecau de la premisa că
măsurile prevăzute în textul Convenţiei erau un important element constitutiv al
procesului de reglementare a conflictului prin metode paşnice, politice. Convenţia
intră în vigoare din momentul semnării şi îşi pierde valabilitatea cu consimţământul
Părţilor, sau în cazul denunţării ei de către una din Părţile contractante, ceea ce atrage
după sine încetarea activităţii Comisiei Unificate de Control şi a contingentelor
militare ataşate ei.
Mircea Snegur a semnat la Moscova un proiect al Convenţiei diferit, în mai multe
privinţe, de cel aprobat de Consiliul Suprem de securitate al R.M., deoarece varianta
elaborată de autorităţile moldovene a fost considerată de administraţia rusă prea
ideologizată. În fond, Convenţia Snegur - Elţin relua tiparele Convenţiei de la
Dagomis privind conflictul din Osetia de Sud, semnată de E. Şevarnadze şi de B.Elţin.
Încheierea Convenţiei „în doi”, dar de facto „în trei”, între Republica Moldova,
Federaţia Rusă şi autorităţile de la Tiraspol, a consemnat eliminarea coechipierilor
agasanţi pentru Kremlin - a României şi, mai puţin, a Ucrainei - din dialogul
diplomatic, în detrimentul intereselor naţionale ale Republicii Moldova, rămasă de una
singură în faţă cu presiunea politică, economică şi militară rusă. Prin semnarea
acordului din 21 iulie Tiraspolul a dobândit dreptul de a-şi decide destinul în mod
independent în cazul modificării statutului de stat independent al Republicii Moldova.
Trebuie remarcat faptul că în Comunicatul privind întâlnirea de la Moscova a celor
doi lideri în loc de termenul „zona nistreană” utilizat în cadrul Convenţiei se operează
cu noţiunea „teritoriul din stânga Nistrului”, ceea ce, evident, excludea oraşul Tighina
şi unele localităţi din dreapta fluviului controlate de forţele secesioniste. Ulterior la
rundele de negocieri cu scopul de a elabora un statut al teritoriului din stânga Nistrului
în cadrul R.M., autorităţile de la Chişinău vor trece cu o uşurinţă greu de explicat

peste această stipulaţie, extrem de favorabilă intereselor R.M., din textul
Comunicatului.
Convenţia a oficializat prezenţa militară a trupelor ruse de menţinere a păcii în
zona transnistreană, astfel întărindu-se pretenţiile suzerane ale Rusiei asupra spaţiului
ex-sovietic şi creându-se un precedent în acest sens.
Textul documentului nu conţine angajamentul clar exprimat al Rusiei privind
retragerea necondiţionată a Armatei a 14-ea, ci doar o simplă doleanţă în acest sens,
ceea ce era o eroare gravă a diplomaţiei moldovene în condiţiile când această armată
s-a implicat deschis în acţiunile militare împotriva Republicii Moldova şi când
organismele internaţionale şi cele mai importante state occidentale au cerut cu tărie
Moscovei să evacueze trupele sale militare din Republica Moldova.
Pierderile economiei naţionale, ca urmare a războiului, s-au ridicat la cca. 12
miliarde ruble (la valoarea rublei din 1992). Restabilirea localităţilor şi obiectivelor
distruse necesitau încă 15 miliarde ruble. Pentru comparaţie, menţionăm că venitul
naţional al Republicii Moldova pe anul 1991 era de 15,4 milioane ruble. În război au
murit 320 de persoane, iar 1.180 au fost rănite. Din acest teritoriu s-au refugiat peste
108.000 de persoane, inclusiv 51.000 în partea dreaptă a Nisrului.
Acest război a avut importante consecinţe politice pentru Republica Moldova: a
acreditat ideea că tânărul stat nu poate funcţiona în afara sferei moscovite; a
consolidat poziţia politică a forţelor neocomuniste antinaţionale. Administraţia de la
Tiraspol a obţinut posibilitatea de a promova politica „faptului împlinit”, în urma
căreia în cadrul frontierelor Moldovei, recunoscute pe plan internaţional, există,
separat, două formaţiuni statale. Războiul a făcut să cadă masca de pe faţa
conducătorilor de la Kremlin, dovedind că obsesia menţinerii imperiului, sub
indiferent ce formă politică, este o prioritate absolută, pentru realizarea căreia nu
există nici o regulă a jocului şi nici un reper moral, nici măcar faţă de propria
populaţie. Războiul a consolidat o formaţiune pseu-dostatală - republica
moldovenească nistreană, un succes remarcabil al imperiului moscovit.
4. Constituţia - act fundamental şi suprem al statului
Cuvântul constituţie provine din limba latină, în care „constitutio” înseamnă
„aşezare cu temei”, „fundament”, „starea unui lucru”. „Constitutio”, în dreptul roman,
înseamnă o lege care emană de la împărat, iar în Grecia antică - un corp de legi vechi
care nu puteau fi modificate prin simple decrete ecleziastice.
Noţiunea clasică de constituţie îşi are originea în doctrinele contractului social
prezente încă în secolul al XVI-lea, ca necesitate de a enunţa solemn şi oficial
elementele principale din contractul social încheiat între oameni şi stat în scopul

creării unei societăţi civile în care guvernanţii ar fi obligaţi să respecte drepturile
fundamentale ale acestora.
Termenul de constituţie obţine din secolul al XVIII-lea o nouă semnificaţie,
dobândind calitatea de lege fundamentală în care sunt consacrate principiile
fundamentale ale întregii vieţi economice, politice, sociale şi juridice.
Iniţial, constituţia a fost concepută ca un ansamblu de norme juridice care au avut
ca scop limitarea puterilor guvernanţilor şi garantarea drepturilor fundamentale ale
omului şi cetăţeanului. Ulterior, această noţiune capătă un conţinut mai bogat în sensul
că ansamblul normelor trebuie să fie cuprinse într-o lege sistematică şi care să se
bucure de o forţă juridică supremă faţă de alte norme din stat.
Este discutabil în literatura de specialitate, momentul apariţiei constituţiei
deoarece noţiunea de constituţionalitate a apărut cu mult înainte de apariţia primului
document cu denumirea tradiţională de constituţie.
Prima constituţie sau document cu putere de constituţie se consideră a fi Magna
Charta Libertatum adoptată în 1215 în Anglia. Însă, primele constituţii scrise au apărut
în Confederaţia Americană (1776, statul Virginia, 1777, statul New Jersy) ca apoi, în
1787 la Philadelphia, să fie adoptată Constituţia SUA. Pe continentul european prima
constituţie scrisă se consideră cea a Franţei (1791). Interesant de remarcat este faptul
că, în Franţa, cu doi ani înainte de adoptarea constituţiei (1789), a fost adoptat un
document de o importanţă deosebită numit Declaraţia drepturilor omului şi
cetăţeanului în care se scria că: „orice societate în care garanţia drepturilor nu este
asigurată, nici separaţia puterilor stabilită, nu are o constituţie”.
Deoarece constituţia cuprinde un ansamblu de norme, de reglementări, evident,
există şi un obiect asupra căruia se referă aceste reglementări, iar obiectul de
reglementare este, de fapt, chintesenţa constituţiei.
Pentru a determina conţinutului normativ al constituţiei, considerăm că este
efectivă tehnica inventarierii tuturor elementelor de conţinut, deoarece acestea diferă
de la stat la stat şi astfel fiecare constituţie are conţinutul său normativ specific
reglementării unui anumit set de relaţii sociale. Deci, fiecare stat fundamentează, prin
normele constituţionale, cele mai înalte cerinţe politice, sociale, economice şi juridice.
Faptul că ele sunt cuprinse într-o lege aparte, numită fundamentală, deja o deosebeşte
de conţinutul normativ al altor acte juridice, obiectul de reglementare al cărora nu mai
sunt relaţiile sociale fundamentale.
Întâlnim în acest sens, diferite definiţii date constituţiei. Spre exemplu: legea
fundamentală a statului care reglementează modul desemnării guvernanţilor,
competenţele acestora, precum şi determină drepturile sau libertăţile guvernanţilor;
norma care cuprinde principiile referitoare la organizarea statului şi la rapoartele de

echilibru între diferitele puteri ale statului; act juridic fundamental care se bucură de
supremaţie în raport cu toate celelalte acte care reglementează principiile, modul de
organizare şi funcţionare a autorităţilor publice şi raporturile dintre aceste autorităţi şi
cetăţeni, prin consfinţirea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
acestora, pe de alta parte.
La o analiză mai atentă a definiţiilor date constituţiei scoatem în evidenţă
conţinutul material al constituţiilor prin care se înţelege un ansamblu de norme,
reglementări, un număr de dispoziţii relative la transmiterea şi exercitarea puterii.
Pe lângă conţinutul material, constituţia poate fi definită şi după conţinutul ei
formal, sau organic, ca un ansamblu de reguli, indiferent de obiectul de reglementare,
adoptate după unele proceduri speciale, distincte, care nu pot fi revizuite decât de un
organ special abilitat în acest sens, precum şi după unele proceduri care diferă de cele
folosite pentru alte reguli de drept.
În acest sens trebuie să menţionăm că, oricare ar fi definiţia dată constituţiei, ea
trebuie să conţină o serie de elemente definitorii, inerente unui act juridic investit cu
forţă juridică supremă. Printre acestea evidenţiem următoarele:
caracterul de lege, deoarece după structură constituţia reprezintă un ansamblu de
norme, reguli de conduită;
lege fundamentală, ceea ce denotă faptul că reglementează numai relaţiile sociale
fundamentale pentru toate domeniile vieţii, ceea ce îi oferă şi calitatea de izvor
principal al tuturor ramurilor de drept;
forţă juridică supremă, ce impune regula conformităţii întregului drept cu
dispoziţiile din constituţie;
obiectul de reglementare, care stabileşte conţinutul material al constituţiei, fie că
este redat prin metoda enumerării principalelor domenii pe care le reglementează, fie
că pune accent pe elementele calitative;
reguli specifice, distincte de adoptare şi modificare, ceea ce o deosebeşte de alte
acte juridice.
Din definiţiile date constituţiei putem determina domeniile, relaţiile sociale pe care
le reglementează însă nu putem identifica funcţiile pe care le îndeplineşte aceasta. În
acest sens, Georges Bourdeau evidenţiază două funcţii: funcţia juridică şi funcţia
politică.
Din punct de vedere juridic funcţiile constituţiei sunt:
1. Constituie fundamentul de validitate al întregii ordini juridice, deoarece normele
acesteia servesc fundament pentru alte norme ce fac parfe din sistemul juridic;
2. Determină modalităţile de desemnare a guvernanţilor şi le atribuie competenţe;

3. Enunţă principiile în baza cărora se exercită puterea, de exemplu, prin
reprezentanţi sau direct, separării şi echilibrului puterilor, pluralismului politic etc.
Funcţiile constituţiei, din punct de vedere politic, sunt mult mai complexe în
sensul că:
1. Organizează şi transmite dreptul de exercitare a puterii în aşa fel ca să nu poată
fi exercitată în interesul personal a celor care o exercită ci numai în interes general;
2. Constituie fundamentul legitimităţii sistemului de guvernare, justificând puterea
de decizie a guvernanţilor de care dispun în baza competenţelor atribuite;
3. Indică ideea dreptului animator al instituţiei etatice, ceea ce vorbeşte de
caracterul organizator al actului constituţional.
Determinarea funcţiilor pe care le îndeplineşte constituţia ne oferă posibilitatea
obţinerii unei informaţii mai ample privind semnificaţiile constituţiei decât cele
obţinute numai din definiţii. Trebuie să menţionăm că, în dependenţă de forma de
guvernământ a statului diferă şi funcţiile constituţiei, legitimând regimul respectiv,
dictatorial, democratic, monarhic, prezidenţial sau parlamentar.
De obicei, în literatura de specialitate, constituţia este denumită legea
fundamentală, legea supremă; legea legilor şi alte expresii prin care se subliniază
valoarea juridică supremă a normelor ce le cuprinde.
Am stabilit anterior că, constituţia prezintă un ansamblu de norme juridice,
investite cu forţă juridică supremă, adoptată şi modificată conform unor proceduri
juridice distincte şi care reglementează principiile organizării societăţii în stat şi
funcţionării puterilor publici.
Important este, să desprindem din această definiţie cauzele investirii normelor
juridice din constituţie cu forţă juridică supremă sau, altfel spus, prin ce se explică
supremaţia constituţiei.
Dicţionarul explicativ al limbii române moderne explică cuvântul supremaţie ca
superioritate unită cu autoritate şi putere; poziţie dominantă, preponderenţă.
Datorită faptului că funcţiile constituţiei sunt determinate de totalitatea factorilor
politici, sociali, economici şi juridici, factori ce se află într-o strânsă legătură şi
interacţiune, ei trebuie priviţi şi ca generatori ai supremaţiei.
În concluzie, putem afirma că fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei constituţiei
trebuie văzută în dialectica fenomenului statal juridic, în complexitatea şi logica
fenomenelor politice, sociale, economice şi juridice, între relaţiile dintre ele.
În Republica Moldova, necesitatea adoptării unei noi constituţii care ar fi legiferat
cu adevărat suveranitatea poporului a apărut înainte de 27august 1991. La 16 iunie
1990, prin Hotărârea nr.118-XII Sovietul Suprem al RSS Moldova creează o Comisie
pentru elaborarea proiectului noii constituţii.

După o perioadă destul de îndelungată, în martie 1993 când, Republica Moldova
devenise deja suverană şi independentă, Comisia a prezentat Parlamentului proiectul
constituţiei. În urma unor discuţii furtunoase, la 12 martie 1993, Parlamentul a adoptat
proiectul ca bază, l-a publicat în presă şi a creat o nouă comisie împuternicită să-l
redacteze şi definitiveze.
Prezidiul Parlamentului a adoptat, la 15 martie 1993, Hotărârea „Cu privire la
măsurile în vederea organizării şi desfăşurării discutării proiectului constituţiei de
către întregul popor” urmând ca cetăţenii republicii să-şi exprime atitudinea faţă de
noile reglementări constituţionale. În rezultat, comitetele executive raionale au
prezentat Parlamentului peste 400 de scrisori în numele a peste 380000 cetăţeni care
vizau, practic, toate articolele din constituţie.
În perioada 27-28 mai 1993, la Chişinău a avut loc o conferinţă ştiinţifică
internaţională la care au participat renumiţi savanţi, inclusiv „patriarhul” dreptului
constituţional francez Jacques Cadart, experţi în domeniul dreptului din diferite ţări
care au supus proiectul constituţiei unei analize minuţioase, cu observaţii şi propuneri
concrete.
Proiectul a fost avizat de multiple organisme internaţionale cum ar fi: Consiliul
Europei; Comisia Europeană din Veneţia; prestigioasa instituţie de învăţământ
Universitatea din Sorbona şi altele.
Însă, anul 1993 nu s-a finalizat cu adoptarea noii constituţii, deoarece Parlamentul
de legislatura a XII-a s-a autodizolvat, nefiind în stare să prelungească procesul de
legiferare.
După alegerea noului Parlament, a fost creată o nouă comisie pentru redactarea şi
completarea textului constituţiei care a convocat peste 15 şedinţe pe parcursul cărora
proiectul a fost definitivat şi prezentat Parlamentului. Noua Constituţie a Republicii
Moldova a fost adoptată pe 29 iulie 1994 şi a intrat în vigoare la 27 august 1994.
Ceea ce trebuie să menţionăm este faptul că, o constituţie, cât de bună ar fi, va
rămâne doar un document cu caracter declarativ, dacă nu vor fi stabilite unele garanţii,
mecanisme politico-juridice care ar asigura exercitarea întocmai a prevederilor ce le
conţine.
Normele ce le conţine constituţia pot fi încălcate atât de înaltele organe ale puterii
de stat - parlament, şeful de stat, guvern - cît şi de instanţele judecătoreşti, precum şi
de particulari. În acest scop, în mod obligatoriu, fiecare stat trebuie să creeze
condiţiile necesare pentru ca normele constituţionale să poată fi uşor exercitate de
către toţi subiecţii relaţiilor de drept, care evident trebuie să aibă obligaţia de a
respecta în primul rând normele constituţionale.

Pentru ca obligaţia respectării constituţiei să nu fie o frază lipsită de conţinut,
statul trebuie să creeze acele mecanisme politico-juridice care ar asigura legalitatea
tuturor acţionarilor şi buna funcţionare a tuturor autorităţilor publice conform
principiului separării, echilibrului puterilor în stat.
Printre aceste mecanisme, în afară de organele tradiţionale jurisdicţionale, vom
menţiona următoarele instituţii: Curtea Constituţională; Curtea administrativă;
Ombudsmanul; Curtea de Conturi activitatea cărora trebuie să aducă un aport general
privind legalitatea ca principiu inerent al unui stat de drept, care include şi noţiunea de
control al constituţionalităţii legilor, chiar dacă unele din ele nu se ocupă de această
activitate în mod direct. Deci, principiul legalităţii, ca principiu fundamental de
organizare şi funcţionare a sistemului organelor statului conţine şi o garanţie de
protejare a supremaţiei constituţiei prin organizarea controlului constituţionalităţii
legilor prin forme şi metode specifice, fie exercitat în mod direct de organele cu
competenţă specială, fie în mod indirect prin asigurarea principiului legalităţii.
Un rol important în asigurarea supremaţiei constituţiei îl are şi şeful statului. Aici
vom evidenţia: Constituţia României, (art.80 alin. 2), Constituţia Poloniei (art. 28 alin.
2), Croaţiei (art.94 alin.2), care reglementează obligaţia Preşedintelui de a veghea la
respectarea constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice; precum şi
Constituţia Ungariei (art. 29 alin.1) - Preşedintele veghează la funcţionarea
democratică a organelor de stat.
În acest sens, Constituţia Republicii Moldova nu obligă direct Preşedintele la
vegherea respectării constituţiei, dar această obligaţie poate fi dedusă din art. 77 alin.
2 prin care Preşedintele este garantul suveranităţii şi independenţei naţionale, din
dreptul de a suspenda actele Guvernului ce contravin legislaţiei până la adoptarea
hotărârii definitive a Curţii Constituţionale (art. 88 lit. i din Constituţie), precum şi
dreptul de a sesiza Curtea Constituţională (art.25 al Legii cu privire la Curtea
Constituţională).
4.1. Contradicţiile existente între actele semnate de către Republica Moldova
cu autoproclamata RMN şi Constituţia Republicii Moldova
Pentru o analiză mai detaliată a actelor încheiate vom proceda la redarea integrală
a textelor acestora, considerând util a le analiza în ordinea semnării lor, scoţând în
evidenţă cadrul negocierilor la care s-a ajuns.
4.1.1. acte economice
Hotărâre Protocolară cu privire la soluţionarea problemelor din domeniul activităţii
serviciilor vamale ale Republicii Moldova şi Transnistriei, semnată la 7 februarie
1996, la Tiraspol

În conformitate cu negocierile la care au ajuns conducătorii Republicii Moldova şi
Transnistriei la 28 aprilie 1994, 21 decembrie 1994 şi 15 februarie 1995, luând în
consideraţie acordul conducătorilor structurilor vamale, se adoptă următoarea
hotărâre:
1. Desfiinţarea posturilor vamale ale Transnistriei la intrarea pe teritoriul acesteia
dinspre Republica Moldova, rezervând Transnistriei dreptul la un control (nevamal) în
exportul mărfurilor din Transnistria.
2. La frontiera cu Ucraina de a crea posturi vamale comune în baza acordurilor
interguvernamentale şi dotarea lor cu echipament modern.
3. Perfectarea formalităţilor vamale în privinţa încărcăturilor sosite din
Transnistria, se realizează de la 10 martie 1996 de către organele vamale ale regiunii
Transnistriene cu ştampilă de antet şi sigiliu - model nou - „Republica Moldova.
Transnistria. Vama Tiraspol” în limba moldovenească şi rusă cu dreptul de perfectare
a formalităţilor vamale tuturor încărcăturilor Transnistrei.
4. Partea Transnistreană soluţionează problema introducerii taxelor vamale de
import conforme celor ce acţionează în Republica Moldova la mărfurile produse în
ţările îndepărtate, în afara produselor alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi
tutunului).
5. Până la intrarea în vigoare a noilor reguli privind asigurările vamale, în organele
vamale ale Transnistriei, la trecerea încărcăturilor agenţilor economici din Transnistria
prin punctele vamale ale Republicii Moldova permisul şi întocmirea prealabilă a
actelor se efectuează numai dacă acestea au actele perfectate de vama Transnistriei,
fără a se percepe taxe vamale.
6. Republica Moldova şi Transnistria asigură trecerea nestingherită şi fără taxe a
încărcăturilor din ţările îndepărtate şi ţările Baltice, cu îndeplinirea condiţiilor
punctului 4.
7. Transnistria se obligă să furnizeze, în timpul stabilit şi operativ,
Departamentului Vamal al Republicii Moldova informaţia în privinţa încărcăturilor
sosite din ţările îndepărtate spre Republica Moldova prin Transnistria.
8. Efectuarea schimbului reciproc de acte normative, ce reglementează activitatea
serviciilor vamale ale părţilor. Efectuarea schimbului operativ de informaţii dintre
serviciile vamale ale părţilor cu scopul depistării şi reprimării încălcării regulilor
vamale şi contrabandei.
9. Întru soluţionarea rapidă a chestiunilor privind activitatea reciprocă a serviciilor
vamale şi unificarea actelor normative, a ţine cu regularitate vizite de lucru la nivelul
conducătorilor corespunzători.

10. Departamentul Vamal al Republicii Moldova pune la dispoziţie mijloace de
identificare vamală a Transnistriei în organele vamale ale CSI.
11. Departamentul Vamal al Republicii Moldova asigură organele vamale ale
Transnistriei cu bază legislativă pe linia Acordului privind Uniunea vamală a ţărilor
CSI.
12. Totalurile îndeplinirii acestei hotărâri se efectuează trimestrial cu introducerea
modificărilor şi completărilor după necesitate.
13. Această hotărâre intră în vigoare din ziua semnării.
Evaluând şi interpretând prevederile acestei hotărâri protocolare scoatem în
evidenţă o serie de formule care sunt în flagrantă contradicţie cu art. 1 pct. 1 din
Constituţia Republicii Moldova, fapt ce făcea imposibilă semnarea acestui document
de către conducerea de vârf a ţării, compromiţând astfel puterea constituţională a
Republicii Moldova.
Vom prezenta în continuare argumentele care vin să sprijine această concluzie.
Este evident progresul pentru conducătorii de la Tiraspol, în sensul că le-a permis
acestora schimbarea accentelor în cadrul negocierilor asupra situaţiei din raioanele de
est, ajungându-se treptat de la formula negociată în 1992 de zonă nistreană a
Republicii Moldova, la o nouă formulă - aceea a negocierilor la care au ajuns
conducătorii Republicii Moldova şi Transnistriei, în cazul acestui act.
Astfel, se admite egalitatea dintre cele două părţi - Republica Moldova, stat
suveran, independent, unitar şi indivizibil, recunoscut de comunitatea internaţională şi
subiect de drept internaţional, şi Transnistria - neprecizându-se statutul acesteia, dar
considerată conform poziţiei conducerii de la Tiraspol ca o entitate statală şi acceptată
tacit de Republica Moldova.
În acest context, prevederile acestei hotărâri protocolare sunt în contradicţie
absolută cu pct. 1 al art. 1 din Constituţia Republicii Moldova, care stabileşte că
Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.
În virtutea acestor prevederi trebuie să precizăm că pe teritoriul unui stat unitar
acţionează o unitate de organe ale statului, şi acestea au rolul de decizie atât în plan
intern, cât şi extern şi nu putem vorbi de un acord între două guverne pe teritoriul unui
singur stat, deoarece automat suntem în situaţia unui guvern creat pe o altă cale decât
cea constituţională. Astfel, punctul 2 din acest act fiind fără suport juridic.
Deşi prin punctul 1 al acestui act s-ar crea un avantaj agenţilor economici din
Republica Moldova, întrucât sunt absolviţi de controlul vamal la intrarea în
Transnistria, s-a rezervat Transnistriei dreptul de a exporta mărfurile sale fără control
vamal. În acest sens punctul 3 prevede că Transnistriei i se acordă ştampilă de antet şi

sigiliu model nou - „Republica Moldova. Transnistria. Vama Tiraspol”, ceea ce face
să lipsească Republica Moldova de dreptul de a avea un control juridic asupra
mărfurilor transportate de către agenţii economici din Transnistria. În acest context,
Republica Moldova face o greşeală foarte mare inserând pe ştampilă cuvântul
„Transnistria”, deoarece în cazul organelor de stat ştampila de antet şi sigiliul se fac
numai în numele statului şi nu a unor unităţi administrativ-teritoriale, confirmându-se
astfel încă odată existenţa Transnistiriei.
Prin crearea posturilor vamale comune la hotarul cu Ucraina se dă dreptul
Transnistriei să soluţioneze chestiunea introducerii taxelor vamale de import, ceea ce
contravine principiilor constituţionale, întrucât vama este o instituţie a statului, iar
legea ce reglementează această activitate este o lege imperativă şi nu poate fi aplicată
în mod diferit pe teritoriul statului, neglijându-se în acest fel încă odată autoritatea
statului.
Punctul 5 al acestei hotărâri recunoaşte în mod tacit statalitatea Transnistriei,
întrucât Republica Moldova consimte ca în timpul apropiat Transnistria să-şi adopte
legislaţia vamală proprie.
O altă încălcare a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova se produce prin
punctul 8 al actului în cauză, unde cele două părţi se obligă să efectueze un schimb de
acte normative ce reglementează activitatea serviciilor lor vamale. În acest context,
trebuie să menţionăm că organele vamale sunt organe de drept şi constituie un sistem
de stat unic, neputând vorbi de activitatea a două sistem de organe vamale şi existenţa
a două categorii de acte normative distincte.
Prin punctul 10 al acestei hotărâri Republica Moldova se obligă să pună la
dispoziţie mijloace de identificare vamală a Transnistriei în organele vamale ale ţărilor
din CSI, fapt ce confirmă acceptarea de către Republica Moldova a existenţei
Transnistriei, ca o formaţiune (entitate) distinctă de Republica Moldova.
În concluzie, menţionăm că prin încheierea acestui act Republica Moldova a dorit
să-şi justifice activitatea politică prin desfiinţarea posturilor vamale dintre Republica
Moldova şi Transnistria, cedând nechibzuit în plan economic şi constituţional.
4.1.2. acte politice
Protocolul cu privire la problemele puse de acord, semnat la 11 martie 1996, la
Tiraspol
Transnistria adoptă Legea Fundamentală (Constituţia).
Transnistria adoptă Legi şi acte normative.
Transnistria dispune de simbolica sa (drapel, stemă, imn).

În Transnistria funcţionează ca limbi oficiale limba moldovenească, ucraineană şi
rusă.
Transnistria soluţionează problemele de dezvoltare economică, socială şi culturală
în interesul populaţiei ce locuieşte pe teritoriul său.
Transnistria are dreptul de a stabili şi menţine contacte internaţionale în mod
individual în domeniul economic, tehnico-ştiinţific şi cultural, iar în alte domenii - cu
acordul părţilor.
Republica Moldova şi Transnistria asigură libera activitate a mijloacelor massmedia pe teritoriul lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Procedând la interpretarea actelor semnate de către Republica Moldova şi
Transnistria, scoatem în evidenţă aceeaşi lipsă de interes a Republicii Moldova faţă de
teritoriul său din partea de est, în sensul că reprezentanţii de la Chişinău nu contribuie
la încheierea unor acte conforme Constituţiei - Legea fundamentală a statului (legea
din care derivă sau pe baza căreia se adoptă celelalte legi şi acte normative), ci
dimpotrivă se observă o tergiversare în timp a soluţionării problemelor într-un spaţiu
comun Republica Moldova.
Interpretarea din punct de vedere juridic a acestui document scoate în evidenţă mai
multe formule care sunt evident în contradicţie cu Constituţia Republicii Moldova.
Încheierea acestui act contravine art. 1 pct. 1, art. 12 şi art. 66 lit.c din Constituţia
Republicii Moldova, fapt ce făcea imposibilă semnarea acestuia de către conducerea
Republicii Moldova, deoarece compromite puterea constituţională a ţării. Vom aduce
în continuare argumentele ce sprijină această concluzie.
Şi de această dată cele două părţi se situează pe poziţii de egalitate, ba mai mult ca
atât Republica Moldova consimte ca Transnistria să-şi adopte propria Constituţie, legi
şi acte normative, precum şi să dispună de simbolica sa. În acest sens considerăm că
Republica Moldova recunoaşte în mod expres existenţa Transnistriei cu toate
atributele de stat ca entitate statală distinctă de Republica Moldova.
Astfel, trebuie să menţionăm că asemenea act poate fi încheiat numai în cadrul
unui stat federal, deoarece toate statele ce se asociază într-o asemenea formă de stat au
dreptul de a-şi adopta propria Constituţie şi legi interne. Însă, atâta timp cât Republica
Moldova este un stat suveran, independent, unitar şi indivizibil, pe teritoriul ei nu pot
funcţiona decât o unitate de legi, indiferent de categoria acestora (Legi constituţionale,
legi organice, legi ordinare) şi o unitate de organe care interpretează şi asigură
unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării.
În afară de faptul că pct. 1 şi 2 al actului în cauză sunt în contradicţie absolută cu
prevederile art. 1 pct.1 al Constituţiei Republicii Moldova, întrucât permit

Transnistriei de a adopta propria Constituţie şi legi interne, punctul 3 al acestui act
contravine dispoziţiilor art. 12 din Constituţie, care prevede că Republica Moldova are
drapel, stemă şi imn, simboluri de stat care sunt ocrotite de lege. Cum putem înţelege
că la un moment dat o anumită parte a ţării (raioanele de est) dispun de o simbolică
aparte, diferită de cea a Republicii Moldova. Oare nu prin aceste neglijenţe şi lipsa de
profesionalism se pierde autoritatea statului, încurajând forţele separatiste,
anticonstituţionale.
Memorandumul privind principiile normalizării relaţiilor între Republica Moldova
şi Transnistria, semnat la 8 mai 1997, la Moscova
„Conducerea Republicii Moldova şi cea a Transnistriei, numite în continuare
părţi: plecând de la necesitatea reglementării urgente şi complete a relaţiilor dintre
Republica Moldova şi Transnistria, în exclusivitate pe cale paşnică, prin metode
politice;
confirmând fidelitatea faţă de principiile ONU şi OSCE, normele dreptului
internaţional, şi, în egală măsură, faţă de înţelegerile la care s-a ajuns anterior între
Republica Moldova şi Transnistria;
conştientizând responsabilitatea pentru asigurarea păcii civice, concilierii
interetnice, întăririi stabilităţii şi securităţii în această parte a Europei; acordând o
importanţă primordială respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,
indiferent de apartenenţa naţională, confesională, convingerile politice, locul de
reşedinţă şi alte deosebiri;
considerând că unificarea resurselor lor spirituale şi materiale, va grăbi elucidarea
problemelor economice şi sociale şi va deschide perspectiva construirii prin eforturi
comune a unei societăţi moderne şi prospere;
cu medierea Federaţiei Ruse, Ucrainei şi misiunii OSCE,
au convenit asupra următoarelor:
1. Părţile confirmă angajamentele lor de a nu recurge la folosirea forţei sau a
ameninţării cu forţa în relaţiile reciproce. Litigiile de orice natură vor fi aplanate
exclusiv cu mijloace paşnice, pe calea negocierilor şi consultărilor prin medierea
Federaţiei Ruse şi Ucrainei, în calitate de ţări garante pentru realizarea acordurilor
încheiate, a OSCE, cu concursul CSI.
2. Părţile vor continua stabilirea relaţiilor juridico-statale reciproce.
Documentul care determină aceste relaţii, statutul Transnistriei, ce se va baza pe
principiile coordonării reciproce a deciziilor, inclusiv privind delimitarea şi delegarea
împuternicirilor, şi asigurarea de garanţii reciproce.

Părţile vor începe elaborarea acestui document imediat după semnarea
Memorandumului de faţă, ţinând cont de toate înţelegerile principale semnate anterior,
inclusiv de cele de la 17 iunie 1996.
3. Transnistria ia parte la realizarea politicii externe a Republicii Moldova subiect al dreptului internaţional - în chestiunile ce ţin de interesele sale. Deciziile în
aceste chestiuni sunt luate cu acordul ambelor părţi.
Transnistria are dreptul de a stabili şi susţine, în mod independent, contacte
internaţionale în domeniile economic, tehnico-ştiinţific şi cultural, iar în alte domenii cu acordul ambelor părţi.
4. Părţile solicită Federaţiei Ruse, Ucrainei şi OSCE să continue eforturile de
mediere pentru realizarea unei normalizări temeinice şi atotcuprinzătoare a relaţiilor
dintre Republica Moldova şi Transnistria:
5. Republica Moldova şi Transnistria îşi garantează reciproc realizarea completă şi
incontestabilă a înţelegerilor privind relaţiile dintre părţi.
6. Părţile salută declaraţia Federaţiei Ruse şi Ucrainei privind disponibilitatea lor
de a deveni state garant ale respectării statutului Transnistriei, definit în documentele
respective şi ale înţelegerilor fixate în Memorandumul de faţă.
7. Părţile solicită OSCE să asigure în continuare respectarea înţelegerilor
reciproce.
8. Părţile declară despre necesitatea elaborării unui mecanism al garanţiilor de
către toţi participanţii la procesul de negocieri.
9. Părţile confirmă că activităţile privind menţinerea păcii, desfăşurate de Forţele
Comune de Pacificare în zona de securitate, în conformitate cu acordul „despre
principule reglementării conflictului militar din Regiunea Transnistriei a Republicii
Moldova din 21 iulie 1992, semnat de preşedinţii Republicii Moldova şi Federaţiei
Ruse, vor fi continuate.
10. În caz de nerespectare a înţelegerilor realizate, părţile sunt în drept să ceară
garanţilor organizarea consultărilor în scopul normalizării situaţiei.
11. Republica Moldova şi Transnistria îşi construiesc relaţiile în cadrul unui stat
comun în frontierele Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti din ianuarie 1990”.
Evaluarea şi interpretarea politico-juridică a stipulărilor conţinute în documentul
întitulat „Memorandumul...” scoate în evidenţă mai multe elemente. Formulele
conţinute atât în partea preambulară, cât şi în partea dispozitivă a documentului sunt
în flagrantă contradicţie cu art.1 pct.1 şi art.11 ale Constituţiei Republicii Moldova,
fapt ce nu permitea categoric şi făcea imposibilă semnarea acestui document de către
conducerea de vârf fără a încălca Legea Fundamentală a ţării şi a compromite, pe plan

extern şi intern, puterea constituţională a Republicii Moldova. Vom aduce în
continuare argumentele care sprijină această concluzie.
Evident este faptul că se admite egalitatea dintre cele două părţi. Textul
memorandumului a fost conceput integral din perspectiva relaţiilor bilaterale dintre
două subiecte politico-statale egale, şi anume: Republica Moldova, stat independent,
recunoscut de comunitatea internaţională şi subiect de drept internaţional, şi
Transnistria, entitate statală, independentă de facto (conform poziţiei conducerii de la
Tiraspol), deşi nerecunoscută ca atare pe plan internaţional, dar care se manifestă în
relaţiile cu Republica Moldova ca subiect de drept internaţional. În acest sens
evidenţiem că, “Republicii Moldoveneşti Nistrene” i se conferă caracteristici de
subiect al dreptului internaţional, calitate recunoscută în mod indirect de către
oficialităţile Republicii Moldova prin parafarea şi semnarea actului ce reglementează
„normalizarea relaţiilor dintre cele două părţi Republica Moldova şi Republica
moldovenească nistreană”.
De asemenea, limbajul juridic utilizat în textul Memorandumului este similar, sau
aproape identic, cu cel folosit în cazul elaborării unor acorduri internaţionale între
state. Acest fapt ne conduce la ideea că respectivul act reglementează anumite relaţii
dintre două state şi nu enunţă doar principiile fundamentale în baza cărora urmează a
fi depăşită o situaţie conflictuală legată de statutul juridic al unei unităţi administrativteritoriale din componenţa Republicii Moldova.
Pentru a recunoaşte Transnistriei calitatea de entitate, pe picior de egalitate cu cea
a Republicii Moldova, s-a recurs voalat la o formulă juridică prezentă în partea
preambulară a oricărui tratat internaţional care face referinţă la principiile ONU şi
OSCE (a se vedea alineatul 2 al părţii preambulare), principii care stau la baza
relaţiilor dintre state, subiecte ale dreptului internaţional. Astfel, conform alin. 2 al
părţii preambulare, relaţiile dintre Moldova şi Transnistria ar urma să fie normalizate
în baza principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, enumerând între acestea
pe următoarele:
1) nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa (principiu formulat în aliniatul
1 al punctului 1 al părţii dispozitive);
2) reglementarea diferendelor internaţionale prin mijloace paşnice (principiu
care-şi găseşte expresia în aliniatul 2 al punctului 1 al părţii dispozitive);
3) egalitatea în drepturi a popoarelor şi dreptul lor de a-şi hotărî singure soarta
(nu trebuie să uităm aici despre „dreptul poporului Transnistrian la autodeterminare”,
drept reclamat în mai multe rânduri de autorităţile de la Tiraspol la care se face
referinţă expresă şi în aşa-zisa constituţie a “Republicii Moldoveneşti Nistrene”);

4) egalitatea suverană a statelor, îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor
asumate etc.
Trebuie să menţionăm că orientarea şi conţinutul părţii preambulare a
Memorandumului fundamentează juridic şi politic cererea şi, implicit, dreptul legitim
al Transnistriei de a stabili relaţii statal-politice cu Republica Moldova, conform
stipulaţiilor punctului 2 al părţii dispozitive care, în final, vor conduce la crearea unei
„formaţiuni statal-teritoriale sub formă de republică” (aliniatul 2 al punctului 2 al
părţii dispozitive).
Prevederile Memorandumului, în acest context, sunt în contradicţie absolută cu
Constituţia Republicii Moldova. Astfel, punctul 1 al articolului 1 al Constituţiei
declară că „Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi
indivizibil”. Totodată, articolul 109 al Constituţiei, care enunţă principiile de bază ale
administraţiei publice locale, stipulează expres că „aplicarea principiilor enunţate nu
pot afecta caracterul de stat unitar” (punctul 3 al art. 109). De asemenea, aceste
prevederi ale Memorandumului sunt în contradicţie cu articolul 111 pct. 1 al
Constituţiei care stipulează că „localităţilor din stânga Nistrului, ... le pot fi atribuite
forme şi condiţii speciale de autonomie după statute speciale adoptate prin legi
organice”. Însă, în realitate, statutul de ”formaţiune statal-teritorială sub formă de
republică” depăşeşte cu mult competenţele unui statut de autonomie prevăzut de pct. 1
al art. 111 şi, în esenţă, are semnificaţia creării unui stat în stat.
Prin acceptarea rolului de „ţări-garante” pentru Rusia şi Ucraina privind asigurarea
respectării statutului de „republică” a Transnistriei, inclusiv pentru soluţionarea
tuturor controverselor dintre “Republica moldovenească Nistreană” şi Republica
Moldova, se admite încălcarea suveranităţii şi independenţei ţării, stipulate de art. 1,
pct. 1 al Constituţiei, precum şi a statutului de neutralitate permanentă a Republicii
Moldova, proclamat prin art. 11, pct. 1. în acest context, deosebit de important este
faptul, că statutul de neutralitate permanentă este incompatibil cu acceptarea oricăror
acorduri sau angajamente bilaterale sau multilaterale care conţin clauze juridice de
natură să permită interferenţe, indiferent de caracterul lor, în afacerile ce ţin de
suveranitatea statului neutru sub rezerva garantării sau respectării fie şi statutelor
unităţilor teritorial-administrative ale statului respectiv. Totodată, acceptarea
punctului 8 al părţii dispozitive a Memorandumului privind „necesitatea creării unui
mecanism de garanţi” vis-a-vis de respectarea statutului Transnistriei va crea
posibilităţi acoperite juridic, pe termen nelimitat, pentru ţările terţe de a interveni în
afacerile interne ale Republicii Moldova, periclitându-se astfel, imaginea de stat
independent şi neutru în plan extern.

De asemenea, Memorandumul, atât în partea sa preambulară, cât şi în cea
dispozitivă, face abstracţie totală de îndatoririle fundamentale ale regiunii estice a
Moldovei faţă de respectarea ordinii constituţionale a ţării, conţinând doar obligaţii
pentru autorităţile centrale ale Republicii Moldova. În situaţia în care acest act nu
conţine nici o prevedere privind soarta detaşamentelor para-militare, a trupelor de
interne şi de securitate existente în prezent sub controlul conducerii de la Tiraspol, se
pune sub semnul întrebării integritatea teritorială a Republicii Moldova. Semnarea
Memorandumului fără a clarifica aceste aspecte şi a obţine acordul Tiraspolului asupra
demilitarizării Transnistriei sau a trecerii acestor forţe militare sub controlul
autorităţilor centrale, are semnificaţia încălcării articolului 108 al Constituţiei care
prevede că „forţele armate sunt subordonate exclusiv voinţei poporului pentru
garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii, a integrităţii teritoriale a ţării şi
democraţiei constituţionale”.
Trecând sub tăcere existenţa forţelor armate transnistriene în textul
Memorandumului poate fi interpretată, şi va fi cu siguranţă şi pe bună dreptate, ca un
acord tacit şi chiar ca o legiferare din partea conducerii Republicii Moldova a
menţinerii sub controlul Tiraspolului a acestor forţe.
Menţionăm, în acest context, că lipsa unei prevederi speciale privind soarta
forţelor militare transnistriene se înscrie logic în tactica iscusită folosită de partea
transnistriană (consultată şi asistată permanent de experţii moscoviţi în materie) în
negocierile cu reprezentanţii Chişinăului de a obţine concesii pe probleme specifice
separate, care în realitate sunt legate şi deci inseparabile de cadrul general al
reglementării situaţiei conflictuale din Transnistria şi care trebuiau abordate într-o
manieră nicidecum separată. În consecinţă, concesiile mici făcute de oficialităţile de la
Chişinău în probleme specifice pentru a-şi demonstra bunele intenţii şi disponibilitatea
sinceră de a identifica soluţii pentru reglementarea problemei transnistriene (şi nu
diferendului transnistrian, formulă folosită intens, dar complet greşit la nivel oficial şi
în mass-media moldoveană, deoarece termenul de „diferend” este folosit în dreptul
internaţional pentru a defini o neînţelegere sau o dispută între două sau mai multe
state şi nicidecum pentru a califica o situaţie conflictuală ) sunt concesii mult mai mari
care aduc prejudicii serioase intereselor naţionale şi vitale ale Republicii Moldova. În
acest caz, scopul principal al Transnistriei este de a obţine recunoaşterea de către
Chişinău a statutului juridic de „formaţiune teritorial-statală sub formă de republică”
fără a corela şi defini competenţele noii formaţiuni, în conformitate cu Constituţia
Moldovei, făcând abstracţie de atributele sale statale cum sunt forţele sale armate care
sunt, după cum am arătat mai sus, în flagrantă contradicţie cu Legea fundamentală a
ţării comune potrivit punctului 1 al părţii dispozitive.

Indiscutabil, dacă Memorandumul fa vi ratificat şi Transnistria va obţine statutul
juridic de republică, aceasta îşi va permite mai târziu să respingă orice cerere a
Chişinăului privind eliminarea competenţelor statale autoproclamate ale Transnistriei
care nu sunt conforme Constituţiei Moldovei, sub pretextul că ea, ca stat (sau
republică), are dreptul la menţinerea forţelor armate de securitate şi la alte atribute de
forţă, etc. Considerăm că nu vom obţine pe această cale rezolvarea conflictului
transnistrian, mai degrabă vom recunoaşte eschivarea de sub incidenţa Constituţiei
Republicii Moldova a raioanelor din stânga Nistrului, ceea ce, de fapt, reprezintă exact
obiectivul urmărit de separatişti. Totodată, existenţa pe teritoriul Republicii Moldova
a unei entităţi care nu se află sub controlul integral al autorităţilor centrale va
reprezenta un factor de incertitudine, instabilitate şi risc. Este evident, că autorii
Memorandumului nu au considerat necesar să se refere în acest context şi la
necesitatea construirii unui stat independent şi integral din punct de vedere teritorial
sub denumirea Republica Moldova, deoarece, probabil independenţa şi integritatea
teritorială a Moldovei nu figurează ca obiective prioritare în variantele de compromis
ale Memorandumului.
De asemenea, în lipsa unor stipulări concrete în Memorandum privind atributele de
forţă ale Transnistriei şi, prin urmare, acceptarea tacită de către conducerea de la
Chişinău de a lăsa sub controlul Tiraspolului forţele militare transnistriene intră în
contradicţie cu art. 11 al Constituţiei Republicii Moldova care stipulează neutralitatea
permanentă a ţării. Luând în consideraţie situaţia complexă din Transnistria, precum şi
implicarea Federaţiei Ruse şi a Ucraunei ca mediatori şi garanţi ai unei eventuale
soluţii negociate, dar şi interesele specifice ale acestora în favorizarea unor anumite
modele de soluţionare, văzute din unghiul unor interese strategice cu bătaie mai lungă,
este de presupus că suma acestor elemente va aduce prejudicii, mai ales în planul
credibilităţii internaţionale, statutului de neutralitate permanentă a Republicii
Moldova. În acelaşi timp, prezenţa Armatei a 14-a pe teritoriul ţării, văzută din
aceeaşi perspectivă, în esenţă constituie o negare absolută a statutului de neutralitate a
Moldovei.
Ceea ce ar trebui să ne preocupe înainte de toate, este ceea ce se afirmă în articolul
3 al Memorandumului. În conformitate cu acest articol, „Transnistria ia parte la
realizarea politicii externe a Republicii Moldova - subiect al dreptului internaţional în chestiunile ce ţin de interesele sale. Deciziile ce ţin de aceste chestiuni sunt luate cu
acordul ambelor părţi”. Apare întrebarea care ar fi aceste chestiuni de politică externă
în care Transnistria ar fi direct interesată? Fără îndoială, că una dintre aceste chestiuni
ar putea fi cea legată de prezenţa grupului mobil de trupe ruse pe teritoriul Republicii
Moldova. În acest caz cum ar putea obţine Chişinăul acordul amiabil al Tiraspolului

pentru a asigura evacuarea trupelor ruse şi respectarea Constituţiei? Greu de imaginat.
Dar în cazul în care Tiraspolul, promovându-şi interesele sale externe care nu coincid
neapărat cu cele ale Chişinăului, ar dori să obţină cu concursul acestuia păstrarea
trupelor ruse sub forma unei baze militare în Moldova? Prin urmare, articolul 3 nu ne
apropie cu nimic de ziua în care armata rusă va părăsi teritoriul Moldovei, ci
dimpotrivă, el ar putea deveni o sursă generatoare de noi falii în relaţiile cu
Tiraspolul, subminând considerabil forţa argumentelor Chişinăului la tratativele cu
Moscova.
Acordul de colaborare între Parlamentul Republicii Moldova şi Sovietul Suprem al
Transnistriei, semnat la 14 martie 2000
Parlamentul Republicii Moldova şi Sovietul Suprem al Transnistriei, numite în
continuare părţi, tinzând către urgenta şi definitiva reglementare a relaţiilor dintre
Republica Moldova şi Transnistria, au convenit următoarele:
Articolul 1
Reieşind din prevederile Memorandumului asupra principiilor normalizării
relaţiilor dintre Republica Moldova şi Transnistria, părţile desfăşoară întâlniri
consultative cu regularitate întru armonizarea şi elaborarea direcţiilor comune ale
procesului legislativ, probleme şi întrebări susceptibile coordonării reglementării
legislative.
Articolul 2
Părţile expediază reciproc planurile asupra activităţii legislative şi a legilor
adoptate.
Articolul 3
Părţile vor înlesni desfăşurarea vizitelor de lucru, Conferinţelor comune,
seminarelor, simpozioanelor ştiinţifice pe probleme de creaţie legislativă.
Articolul 4
Părţile se obligă permanent să realizeze un schimb larg de materiale analitice,
statistice etc., folosite în pregătirea proiectelor legislative.
Articolul 5
Părţile asigură îndeplinirea punctului 3 din Memorandum în relaţiile dintre
Parlamente.
Articolul 6
Părţile depun efort pentru găsirea acceptabilei, din punct de vedere al intereselor
lor şi al normelor de drept internaţional, variante de participare a reprezentanţilor

Sovietului Suprem al Transnistriei la lucrările organizaţiilor parlamentare
internaţionale, conform Statutului lor.
Articolul 7
În scopul realizării acestui acord părţile formează comisii parlamentare de
colaborare, precum şi grupuri de lucru permanente în scopul conlucrării pe probleme
concrete.
Articolul 8
Părţile consideră necesar de a stabili controlul parlamentar în afara desfăşurării
procesului de convorbiri între conducerea Republicii Moldova şi Transnistria.
Articolul 9
În scopul schimbului operativ, integral şi obiectiv al informaţiei din domeniul
juridic părţile vor participa la înfiinţarea sistemului de comunicare dintre Parlamentul
Republicii Moldova şi Sovietul Suprem al Transnistriei.
Articolul 10
Fiecare parte poate propune modificarea şi completarea prezentului acord,
trimiţând o înştiinţare scrisă celeilalte părţi. Modificările şi completările se introduc
cu acordul părţilor.
Articolul 11
Acordul a fost întocmit în două exemplare în limba rusă, având aceeaşi forţă
juridică.
Acest acord scoate în evidenţă aceleaşi formulări greşite utilizate de-a lungul
timpului de către autorităţile de la Chişinău, în sensul că Republica Moldova şi
Transnistria sun egale din punct de vedere juridic.
Astfel, Parlamentul Republici Moldova - organul reprezentativ suprem al
poporului şi unica autoritate legislativă a statului, acceptă prin încheierea acestui
acord să se situeze la acelaşi nivel cu Sovietul Suprem al Transnistriei - organ
anticonstituţional, neglijând astfel prevederile art. 60 din Constituţie.
În acest sens, Republica Moldova şi Transnistria se obligă să expedieze reciproc
planurile asupra activităţii legislative şi a legilor adoptate. Parlamentul în cazul dat
trece foarte uşor peste atribuţiile sale de bază - acelea de asigurare a unităţii
reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării (vezi art. 66 lit. c din Constituţie),
admiţând existenţa unei categorii aparte de reglementări legislative - ale Transnistriei.
Nu se admite ca o putere constituţională să accepte materialele folosite în
pregătirea proiectelor legislative ale unei puteri anticonstituţionale.
Semnând memorandumul s-a permis Transnistriei să ia parte la realizarea politicii
externe a Republicii Moldova, iar prin încheierea acestui acord Republica Moldova se

obligă să asigure îndeplinirea acelui punct din memorandum în relaţiile dintre
Parlamente. Dacă ne referim la atribuţiile Parlamentului în domeniul politicii externe
(art. 66 lit. g din Constituţie) acestea sunt de a ratifica, denunţa, suspenda şi anula
acţiunea tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova, oferindu-i de fapt
aceleaşi competenţe şi Sovietului Suprem al Transnistriei.
Fără îndoială, pct. 5 din acest acord contravine art. 8 din Constituţia Republicii
Moldova, de a respecta dreptul internaţional şi tratatele internaţionale, deoarece un
tratat internaţional nu poate fi ratificat, decât de un singur organ cu competenţă în
acest domeniu, care întocmeşte un instrument juridic în acest sens şi care se schimbă
în cazul tratatelor bilaterale sau se depune la depozitar (un stat sau o organizaţie
internaţională) în cazul tratatelor multilaterale. Deci, automat excludem posibilitatea
de a se ratifica un tratat concomitent de două organe în numele aceluiaşi stat.
Este clar că comunitatea internaţională va reacţiona critic în cazul în care va fi
informată că Parlamentul Republicii Moldova a ratificat un tratat internaţional, iar
Sovietul Suprem al Transnistriei l-a denunţat sau suspendat. Nu putem vorbi de
Republica Moldova ca unic subiect al relaţiilor internaţionale, când înseşi organele
legal constituite contribuie la diminuarea calităţii de subiect de drept internaţional,
împărţind competenţele sale legale cu organele anticonstituţionale.
Mai mult ca atât Transnistria tinde ca reprezentanţii Sovietului Suprem să participe
la lucrările organizaţiilor internaţionale parlamentare. De regulă, statutul acestor
organizaţii, prevede ca fiecare stat membru să delege un anumit număr de
reprezentanţi din partea statului, acesta fiind liber să stabilească modalitatea de
desemnare a reprezentanţilor săi, dar cu respectarea condiţiei ca aceştia să fie aleşi de
parlament dintre membrii săi sau să fie numiţi de acesta potrivit unei metode stabilite
de el. În acest caz s-ar pune problema care ar fi varianta pe care ar accepta-o Sovietul
Suprem al Transnistriei în raport de interesele lor şi normele dreptului internaţional,
aceea de a participa în numele Republicii Moldova sau al Transnistiei.
Deşi declarativ acest acord tinde de a elabora o strategie comună a procesului
legislativ, din punct de vedere juridic părţile se abat de la ideea constituirii unui stat
comun unitar şi indivizibil.
4.1.3. acte juridice
Acord cu privire la principiile de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din
Republica Moldova şi Conducerea organelor afacerilor interne din Transnistria,
semnat la 26 ianuarie, la Tiraspol
Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova şi Conducerea organelor
afacerilor interne din Transnistria (denumite în continuare Părţi), acordând o

importanţă deosebită dezvoltării cooperării în toate sferele de activitate a structurilor
lor şi aspirând la dorinţa comună de a asigura ordinea de drept în teritorii prin
consolidarea şi extinderea relaţiilor de afaceri dintre organele interne ale celor două
Părţi, au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1.
Să nu intervină în nici un fel în activitatea organelor afacerilor interne ale
celeilalte Părţi contractante. Să nu admită în cadrul cooperării practice a Părţilor
manifestări cu caracter politic, militar, religios, rasial sau de altă natură, care nu au
nici o legătură cu activitatea profesională.
Articolul 2.
Părţile au convenit să asigure, în limitele competenţelor lor şi ale teritoriilor în
care îşi exercită atribuţiile, apărarea drepturilor, intereselor legitime şi bunurilor
cetăţenilor şi persoanelor juridice ale celeilalte Părţi în aceeaşi măsură ca şi protecţia
valorilor similare ale cetăţenilor şi persoanelor juridice din teritoriul Părţii sale, dacă
examinarea lor intră în competenţa acestei Părţi şi este reglementată de legislaţia ei.
Articolul 3.
Organele afacerilor interne ale Părţilor se obligă sa-şi acorde, pe bază de
reciprocitate, asistenţă practică multiaspectuală în ceea ce priveşte:
a) combaterea criminalităţii, în special a crimei organizate, legate de traficul ilicit
de droguri, arme, muniţii, materiale şi substanţe explozive, toxice, cu efect puternic şi
radioactive, derulate în ambele teritorii sau îndreptate spre subminarea economiei şi
sistemelor financiare ale Părţilor;
b) urmărirea criminalilor, care se ascund de anchetă, judecată sau executa-rea
pedepsei penale, precum şi a persoanelor, care evită plata impozitelor, pensiilor
alimentare, datoriile şi sumele datorate conform contractelor;
c) depistarea persoanelor date în urmărire, identificarea persoanelor care urmează a
fi supuse unui tratament forţat, precum şi a celor care vagabondează, inclusiv a
minorilor din această categorie şi stabilirea identităţii persoanelor decedate;
d) depistarea şi restituirea către posesorii legitimi a mijloacelor de transport auto şi
moto, a bunurilor, documentelor altor valori furate;
e) satisfacerea diverselor interpelări şi misiuni, inclusiv a celor cu caracter de
urmărire operativă, referitoare la dosare le şi materialele instrumentate de organele
afacerilor interne;
f) soluţionarea în condiţiile legii a chestiunilor privind predarea de către Părţi a
persoanelor, care se află în teritoriul lor şi care urmează a fi trase la răspunderea
penală sau a li se aplica sentinţa judecătorească.

Articolul 4.
Fiecare dintre Părţi se obliga să iniţieze, la iniţiativa celeilalte Părţi, urmărirea
penală a cetăţenilor săi în cazul, când există probe suficiente privind săvârşirea de
către aceştia în teritoriul Părţii iniţiatoare a unor fapte contrare legii care, potrivit
legislaţiei ambelor Părţi, este pasibilă de pedeapsă, călăuzindu-se, totodată, de
propriile norme ale dreptului procesual şi material.
Articolul 5.
Organele afacerilor interne ale Părţilor îşi acordă asistenţă juridică sub formă de
executare a interpelărilor şi misiunilor oficiale (scrise) privind derularea unor acţiuni
procedurale sau administrative şi a măsurilor de urmărire operativă, care vor fi
întocmite în modul stabilit şi vor conţine:
a) toate rechizitele şi adresa organului de interne, care a expediat interpelarea sau
misiunea, şi ale organului de interne căruia acestea îi sunt adresate;
b) caracterul măsurii represive şi data întocmirii dosarului penal sau a materialului
pentru care este necesară acordarea asistenţei juridice;
c) datele principale despre inculpaţi, suspectaţi, acuzaţi, condamnaţi şi despre
victimele din dosarul în cauză, cetăţenia, ocupaţiile, domiciliul lor permanent sau
provizoriu;
d) datele privind reprezentanţii legali ai acestor persoane şi locul aflării lor;
e) esenţa concretă a interpelării sau misiunii, modalitatea de prezentare a
materialelor necesare, precum şi conţinutul cu descrierea succintă a faptelor cercetate,
care ar putea facilita îndeplinirea calitativă a interpelării sau misiunii;
f) datele integrale şi adresa precisă a organului, care îndeplineşte misiunea în
cauză, data şi denumirea documentului prin care aceasta i-a fost încredinţată.
Articolul 6.
Dacă una din Părţile contractante, care a primit interpelarea sau misiunea
celeilalte, nu are competenţa necesara pentru îndeplinirea lor, ea va expedia
interpelarea sau misiunea structurii abilitate, notificând acest lucru iniţiatorului şi
luând măsuri ca acestea să fie executate de instituţia respectivă.
Dacă Partea solicitata nu poate acorda asistenţa juridică solicitată, ea va notifica,
cu argumentele de rigoare, acest lucru Părţii iniţiatoare, specificând circumstanţele,
care împiedică îndeplinirea interpelării sau misiunii.
Articolul 7.
Toate interpelările şi misiunile organelor de interne precum şi răspunsurile privind
executarea lor, sunt expediate numai prin intermediul structurilor centrale competente
ale Părţilor contractante, fapt care este considerat de ele drept garanţia menţinerii la
control a executării lor calitative, în termene şi în condiţiile legii.

Articolul 8.
În procesul colaborării practice şi a interacţiunii profesionale, structurile concrete
ale afacerilor interne sau înseşi Părţile contractante pot elabora şi realiza măsuri şi
operaţiuni comune privind combaterea crimei organizate, terorismului, banditismului,
narcobisinessului, altor infracţiuni grave şi deosebit de periculoase, privind urmărirea
şi reţinerea persoanelor care le-au săvârşit, precum şi depistarea şi neutralizarea
membrilor grupurilor criminale interregionale.
Articolul 9.
Părţile se obligă, în limitele competenţelor lor, să-şi acorde ajutorul necesar în
lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale, avariilor şi catastrofelor.
Articolul 10.
Să practice stagierea gratuită şi instruirea în cadrul cursurilor de reciclare a
colaboratorilor organelor de interne ale Părţilor, să facă schimb de acte normative şi
documente administrativ-departamentale, de experienţă avansată privind metodologia
şi tactica de combatere a criminalităţii.
Prin înţelegerea mutuală a Părţilor, să efectueze pregătirea cadrelor în instituţiile
de învăţământ din sistemul organelor de interne.
Articolul 11.
Să nu iniţieze, dar nici să nu împiedice transferul colaboratorilor organelor de
interne ale unei Părţi pentru a-şi continua serviciul în subdiviziunile celeilalte Părţi,
garantându-li-se,
totodată, menţinerea vechimii generale în muncă, achitarea
sporurilor procentuale salariale pentru anii serviţi, stabilirea pensiilor de stat cuvenite
colaboratorilor organelor de interne ale Părţii în care aceştia s-au transferat.
Articolul 12.
Toate diferendele privind organizarea cooperării practice a Părţilor, inclusiv cele
legate de interpretarea şi aplicarea prezentului Acord, vor fi soluţionate pe calea
consultărilor şi tratativelor bilaterale.
Articolul 13.
În baza prezentului Acord al Părţilor pot fi întocmite protocoale şi aranjamente ale
organelor de interne şi ale departamentelor, care au convenit privind direcţiile
concrete de activitate sau soluţionarea anumitor sarcini operative de serviciu.
Articolul 14.
Prezentul Acord intră în vigoare din data semnării lui de către ambele Părţi şi este
valabil până la expirarea a trei luni din ziua, când una din Părţi, va primi notificarea
celeilalte privind intenţia denunţării lui.

În termenul de valabilitate al Acordului, prin înţelegerea Părţilor, în el pot fi
introduse modificări şi completări, care ar putea extinde sau limita obiectul acţiunii
lui.
Părţile îşi exprimă speranţa că prezentul Acord va contribui incontestabil la
cooperarea eficientă a organelor afacerilor interne în vederea optimizării activităţii
profesionale a Părţilor, combaterii criminalităţii şi menţinerii ordinii de drept.
Deşi Republica Moldova a încheiat o serie de acte cu Transnistria, scopul cărora a
fost de a apropia cele două părţi şi de a-şi soluţiona problemele în cadrul unui stat
comun în frontierele RSSM din ianuarie 1990, până în acest moment nu s-a reuşit
acest lucru fie că Republica Moldova nu a dorit, fie nu a putut să-şi impună o poziţie
sigură a sa.
Astfel, încheindu-se acorduri în marea majoritate a domeniilor de colaborare,
Republica Moldova comite aceleaşi lacune acordând Transnistriei un statut de
statalitate. Asemenea acorduri nu se pot încheia decât între state.
Trecând nemijlocit la interpretarea acestui acord, chiar de la bun început observăm
că limbajul utilizat şi structura textului este similară elaborării unor acorduri
internaţionale între state.
În Preambul se vorbeşte de dorinţa de a asigura ordinea de drept în teritorii, prin
consolidarea şi extinderea relaţiilor de afaceri dintre organele de interne ale celor două
părţi. Deci, este evident că Republica Moldova şi Transnistria au teritorii distincte,
ceea ce este în contradicţie absolută cu art. 1 pct. 1 din Constituţie.
În continuare părţile se obligă prin art. 1 să nu intervină în nici un fel în activitatea
organelor afacerilor interne ale celeilalte părţi, neintervenţia fiind recunoscută ca un
principiu fundamental al dreptului internaţional, aplicându-se în raporturile dintre
state şi nu în interiorul unui stat unde trebuie să fie asigurată supremaţia legii.
Se admite în art. 2 ca părţile să asigure apărarea drepturilor, intereselor legitime şi
bunurilor cetăţenilor şi persoanelor juridice ale celeilalte părţi. În acest caz se
neglijează noţiunea de cetăţenie - care exprimă apartenenţa unei persoane la un anumit
stat. Aceste reglementări sunt în contradicţie directă cu art. 18 din Constituţie care
prevede că cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi cetăţeni ai altor state. Deci, pe
teritoriul Republicii Moldova nu există decât o singură cetăţenie şi nu putem vorbi
despre cetăţenia Transnistriei.
De asemenea, părţile se obligă prin art. 3 lit. f să urmărească şi să predee în
condiţiile legii persoanele, care se află pe teritoriul lor şi care urmează a fi trase la
răspundere penală sau a li se aplica sentinţa judecătorească. Deşi nu se face referire
expresă la extrădare, termenul de a „preda în condiţiile legii” este sinonim cu cel al

extrădării, deoarece pe teritoriul unui stat unitar există o unitate de organe fie
legislative, executive sau judecătoreşti şi în acest caz apare întrebarea căror organe să
fie predate aceste persoane.
O altă contradicţie cu Constituţia Republicii Moldova este aceea că părţile se
obligă să facă schimb de acte normative şi documente administrativ-departamentale,
de experienţă avansată privind metodologia şi tactica de combatere a criminalităţii. Şi
în acest caz nu se ţine cont de unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul
ţării (art. 66 lit. c din Constituţie), ba mai mult ca atât Republica Moldova acceptă din
parte Transnistriei acte normative de o experienţă avansată.
Trebuie să menţionăm, că problema Transnistriei ar putea fi soluţionată în baza
principiilor suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova , numai dacă
părţile în conflict vor avea interese comune în acest scop.
4.2. Natura juridică şi efectele actelor încheiate. Posibile proceduri de abrogare a
acestora
Ceea ce vrem să menţionăm este faptul că nu suntem împotriva semnării unor
astfel de acte, dar aceste acte trebuie să fie conforme prevederilor Constituţiei,
contribuind la soluţionarea tuturor problemelor într-un teritoriu integru.
În acest sens, art. 7 al Constituţiei stipulează că nici o lege şi nici un alt act juridic
care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică. Astfel, am putea spune
că aceste acte încheiate între Republica Moldova şi Transnistria cu încălcarea
dispoziţiilor Constituţiei nu au putere juridică sau altfel spus sunt lovite de nulitate,
adică nu produc efecte pentru părţi (quod nullum est, nullum producit effectum).
Sancţiunea care se aplică actelor juridice cu încălcarea dispoziţiilor legale
imperative ce ocrotesc interesele legitime, pentru a le lipsi de efectele juridice
contrare legii, este nulitatea absolută.
Pentru ca un act juridic să producă efecte este necesar de a fi publicat,
prezumându-se astfel că a fost adus la cunoştinţa persoanelor interesate (opozabilitate
erga omnes). Articolele 76, 94, 102 din Constituţia Republicii Moldova prevăd că
actul normativ pentru a produce efecte juridice se publică în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nepublicarea atrăgând inexistenţa acestora.
Întrebarea care apare în acest sens este dacă actele în cauză semnate de Preşedinte,
reprezentanţi ai Guvernului şi Parlamentului produc sau nu efecte juridice. Este lesne
de înţeles că acestea nu pot produce efecte juridice, întrucât din punct de vedere
juridic nu există, deoarece sunt încheiate cu încălcarea prevederilor Constituţiei şi nu
sunt publicate conform legii.
Întrucât, articolul 20 din Constituţia Republicii Moldova reglementează accesul
liber la justiţie al fiecărei persoane, şi, per a contrario, dacă aceste acte ar produce

efecte juridice iar cineva ar fi lezat în drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime
prin prevederile acestora, rezultă că persoana lezată dispune de dreptul de a se adresa
instanţelor judecătoreşti solicitând anularea lor sau înlăturarea obstacolelor create de
aceste acte, conform procedurii de contencios administrativ. Însă, articolul 4 din
Legea contenciosului administrativ prevede că, actele exclusiv politice ale
Parlamentului, Preşedintelui Republicii şi Guvernului nu pot fi atacate în instanţele de
contencios.
Deoarece, în cuprinsul acestor acte se contopeşte aspectul juridic cu cel politic,
instanţele judecătoreşti vor putea refuza în primirea cererii, declinându-şi competenţa
spre Curtea Constituţională.
Datorită faptului că, accesul la procedura Curţii Constituţionale îl are un cerc
restrâns de subiecţi de drept, petiţionarul urmează să solicite ajutorul unui deputat,
reprezentant al Guvernului sau Preşedintelui ţării pentru a le contesta. În acest caz
petiţionarul va intra într-un cerc vicios, deoarece cei îndrituiţi să atace
constituţionalitatea acestor acte sunt şi cei cointeresaţi, respectiv cei care le-au semnat
(Preşedinte, Guvern, Parlament).
Entităţile politice reprezentative în Parlament şi Guvern, precum şi Preşedintele
ţării au în acest sens un grad de acţiune mai mare, deoarece pot cere anularea acestor
acte pe cale directă prin rezilierea (rezoluţiunea) unilaterală, fie pe cale indirectă prin
sesizarea Curţii Constituţionale.
Impedimentele ce pot apărea pe calea indirectă constau în refuzul Curţii
Constituţionale să examineze asemenea sesizare, motivându-şi incompetenţa.
Este evident că aceste acte la momentul de faţă nu pot fi supuse controlului
constituţionalităţii, deci instanţa judecătorească sesizată este împuternicită să procedeze în
conformitate cu legea, respectiv instanţa va informa organul sau persoana cu funcţii de
răspundere care a emis actul normativ că nu corespunde legislaţiei în vigoare. Dacă persoana
sau organul nu îşi va anula actul normativ, instanţa va emite o hotărâre, aplicând legea care
reglementează raporturi juridice similare şi care nu sunt în contradicţie cu Constituţia, iar în
lipsa unei legi similare instanţa se va călăuzi de principiile fundamentale ale legislaţiei,
conţinutul şi sensul cărora derivă din dispoziţiile constituţionale.

