
 1 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA  
 

CENTRUL DE ANALIZ  POLITIC I 
TEHNOLOGII SOCIALE “CAPTES” 

 
 
 
 

 

MOLDOSCOPIE 
(PROBLEME DE ANALIZ  POLITIC ) 

 
PARTEA XV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHI IN U – 2001 



 2 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XV. 
/ USM. - Chi in u, 2001. – 175 p. 
 

În aceast  culegere sînt examinate diferite probleme ale vie ii so-
cial-politice din Republica Moldova. Sînt prezentate articole în ca-
re se analizeaz  problemele legate de formarea i func ionarea par-
tidelor politice în statul democratic moldovenesc, specificul repub-
licilor parlamentare i preziden iale, experien a republicii noastre 
în aceast  problem , efectuarea alegerilor preziden iale de parla-
ment, procesele migra ionale, comunicarea politic , aspectele juri-
dice ale combaterii corup iei, caracteristica iluminismului în Mol-
dova, etc.  

Materialele sînt adresate profesorilor, studen ilor, celor ce se inte-
reseaz  de politologie i analiza politic  contemporan . 

 
 

COORDONATOR 
Valeriu MO NEAGA, 

Doctor-habilitat, conferen iar universitar 
 

Materialele apar în redac ia autorilor 
 

Recomandat  pentru editare 
de Consiliul Facult ii de tiin e politice i administrative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© – Chi in u, USM – 2001 
 



 3 

S U M A R  
 
 

Anghel E. Moldova în contextul ordinii civiliza ionale: 
dilimele propriei identific ri. 
 

5 

Belostecinic A. 
 

Valen ele cîmpului mediatic din Republica 
Moldova: realiz ri i perspective. 
 

10 

hneanu V. Întrebarea retoric  în discursul politic. 
 

17 

Ciurea C., 
tici R., 

Andrie  V. 
  

Geneza partidelor politice. Un caz particu-
lar - Republica Moldova. 
 

21 

Ciurea C., 
tici R. 

apii isp itori ai politicii moldovene ti. Un 
cerc vicios. 
 

27 

Deleu D.  Cadrul normativ i legislativ interna ional i 
traficului de femei. 
 

31 

Juc V., Spinei T. Ideologia iluminist  din Moldova. 
 

45 

., 
. 

 (2000) -
: -

. 
 

59 

.  ‘90-  
-

. 
 

94 

Solomon C. 
 

Institu ia preziden ial  în Republica Moldova 
(1990-2000). 
 

116 

îrdea B. 
 

Republicile parlamentar i preziden ial : 
impactul alternativelor constitu ionale asupra 
societ ii civile. 

133 



 4 

 
Zban  L. Structuri ale Superlativului Absolut în dis-

cursul politic. 
 

155 

Visterniceanu E. Mijlocarea mituirii – analiza juridic  con-
form legisla iei penale a Republicii Moldo-
va. 
 

161 



 5 

MOLDOVA ÎN CONTEXTUL ORDINII 
CIVILIZA IONALE: DILEMELE PROPRIEI 

IDENTIFIC RI 
 

Elvira ANGHEL 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea de tiin e Politice i Administrative 

lector 
 

Colapsul comunismului i destr marea Uniunii Sovietice au modifi-
cat echilibrul mondial instituit între cele dou  r zboaie mondiale i “des -
vâr it” dup  1945. Dup  o jum tate de secol de constrângeri, în Europa 
Central i de Est s-au început schimb ri la nivel de macro i micro struc-
turi vizavi atât de sistemul politic cât i de mentalit ile exprimate. Sur-
prinz tor e faptul c , Occidentul care a contribuit la aceste schimb ri din 
regiunea dat , se pare c  era chiar mai pu in preg tit pentru noile realit i 
decât se a tepta.  

Modific rile de la sfâr itul anilor ’80 – începutul anilor ’90, au in-
clus în sine nu numai restructur ri frontaliere, tendin e spre autodetermi-
nare, suveranitate i independen , dar i de acces la propria limb , tradi-
ie i religie, istorie, cultur . De fapt, “cultura, religia i con tiin a na io-

nal  au fost cei trei factori esen iali de rezisten  ai Europei Centrale i 
Orientale, i ai Rusiei îns i în anii de domina ie totalitar-comunist ”1. 

Pe fundalul mi rilor de trezire a con tiin ei na ionale, a declara iei 
de independen i suveranitate a Republicii Moldova, a ap rut dilema 
propriei auto-identific ri, care în final a devenit una politizat i inventiv-
valoric . Se pare c  aceasta este o caracteristic  a personalit ii noastre 
culturale - de a a tepta mult f  a urm ri vreun scop, apoi brusc ne de-
cidem de a realiza ceva, îns  f  s  con tientiz m i s  ra ionaliz m de-
finitiv acest fapt, ca apoi s  refuz m de a recunoa te propriile noastre ges-
turi i ac iuni, motivând diverse scuze. Acest fapt se datoreaz  experien ei 
i con tiin ei istorice - pe parcursul existen ei noastre am fost mai mult 

                                                        
1 Usc tescu Gh. Integrarea politic i cultural  european  a Europei de Est. // 

Basarabia. – 1992. - nr.5. -  p. 93 
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dependen i, decât independen i. De aici deriv  o alt  calitate, impus  cu 
timpul în propria noastr  con tiin , cea de teritoriu periferic ( i în com-
ponen a  Moldovei  Mari  i  a  României  Mari,  i  a  Rusiei  Imperiale,  i  a  
Uniunii Europene, Basarabia a fost un teritoriu periferic), iar periferiilor 
li s-a acordat dintotdeauna o aten ie minim  comparativ cu Centrul. În 
asemenea condi ii Moldova se înscrie totalmente în rândul culturilor mici 
care “nu cunosc o logic  stringent  a evolu iei, fiindc  nu trec prin toate 
perioadele ce alc tuiesc perfec iunea istoric  a marilor culturi. Ele nu sunt 
nici capabile s  produc  o serie de con inuturi unice i universale, încât 
bat urmele celor mari. Dau na tere din când în când la câte o revolu ie lo-
cal , fac gesturi f  ecou, cresc i se distrug f  amploare, mai f  s  
întristeze pe cineva”2.  

Actualmente, Republica Moldova e mai mult o geografie decât o is-
torie, sau o cultur , iar apelarea la auto-con tiin  în devenirea noastr  
statal-na ional  a pus în discu ie o serie de probleme mai mult sau mai 
pu in inutile, care sunt de natur  de a releva inconsisten a culturii noastre: 
români sau moldoveni, o limb  român  sau moldoveneasc , orientare 
spre Occident sau Orient, spre ora  sau spre sat, spre democra ie sau tre-
cut  reac ionar, spre progres sau tradi ionalism. 

S-a creat astfel în limitele culturii noastre un sistem de alternative, 
justificat cu prea multe idei, dar f  un argument decisiv. Procesul “nor-
mal” al  unei  culturi  o  face s  treac  în mod inevitabil  prin perioada ini-
ial  a naivit ii. Dar atunci când multe state care s-au aflat în situa ii si-

milare încearc  s  devin  cineva, s  se afirme pe plan intern i extern, noi 
ne întreb m înc  cine suntem. De i sunt mai mult ni te societ i “imi-
tative”, în statele din Europa Central  continu  s  se schimbe caracterul 
puterii i al controlului social care ac ioneaz  nu prin constrângere, ci 
prin “seduc ie”; continu  s  se schimbe organizarea vie ii sociale, datorit  
celor patru tendin e paralele: 1) globalizarea crescând  a sistemului eco-
nomic i al mediilor; 2) reducerea rolului statului na ional, atenuarea for-
melor vechi ale controlului statului asupra economiei i culturii; 3) cre -
terea importan ei unor noi tipuri “subna ionale” de diferen iere a grup -
rilor i mi rilor sociale, ceea ce este înso it de o acceptare crescând  a 
pluralismului valorilor; 4) cre terea individualismului i a rolului persoa-
                                                        
2 Cioran E. Schimbarea la fa  a României. / Humanitas - Bucure ti, 1990, 
p.105. 
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nei care acum are o mai mare libertate de alegere3. 
“Accelerarea spre o epoc  de cunoa tere proprie, în opinia lui Emil 

Cioran, nu coincide cu un moment de înflorire spiritual , ci cu luciditatea 
ca fenomen colectiv”2.De i limba este unul dintre cele mai importante 
elemente distinctive ale unei comunit i culturale, deseori op iunea ex-
primat  pentru ea are clare implica ii politice. Diversele orient ri, opinii, 
forma iuni cu implica ii extremiste explic  nesolu ionarea dilemei pro-
priei limbi de stat. Iar atât timp cât suntem guverna i de o elit  dezbinat , 
caracterizat  de un grad minim de integrare structural i func ional  de 
un consens axiologic fragil, aceast  problem  va continua mult timp s  
fie înc  tergiversat . 

Limba devine central , indirect, în definirea propriei identit i i în 
perceperea ei de c tre popor. Iar acolo unde exist  o limb  recunoscut  a 
elitelor, literar i administrativ , ea poate s  devin  un element impor-
tant al coeziunii na ionale, pentru trei motive, subliniate de B. Anderson: 
ea creeaz  o comunitate a acestor elite; o limb  recunoscut  ob ine o anu-
mit  stabilitate, care o face s  par  permanent i mai etern  decât este în 
realitate; limbajul oficial sau cultural vorbit de conduc tori i elit , de 
obicei, devine prin intermediul educa iei publice i a altor mecanisme ad-
ministrative limbajul curent al statului.3 În fine o identificare a limbii va 
cataliza o auto-con tiin  a propriei identit i pentru c  limba, al turi de 
teritoriu sunt factorii esen iali în formarea i specificarea unei na iuni fie 
civile sau culturale, dar nu neap rat i în men inerea ei, care depinde în 
ultim  instan  de propriile deziderate, eforturi, realiz ri i voin . 

Totu i, se pare c  o voin  total  de transformare nu a existat aproa-
pe c  niciodat  la noi. Nemul umirea de propriul destin i de condi iile 
existente a r mas a fi la nivel verbal, dar nu s-a extins la cel atitudinal i 
ac ional, care este o prim  treapt  a scepticismului în propriul proces de 
transformare i dezvoltare, foarte caracteristic societ ilor catolice i pro-
testante. În acest context este veritabil  afirma ia lui Hobsbawm vizavi de 
                                                        
3 Ziolkowski M. Despre pluralitatea prezentului (între tradi ie, mo tenire a so-

cialismului, modernitate i postmodernitate). // Psihologia schimb rii (red. 
Neculau A., Ferreol G.). / Polirom. - Ia i, 1998, p.235. 

2 Cioran E. Schimbarea la fa  a României. / Humanitas - Bucure ti, 1990, p. 92. 
3 Hobstbawm E.J. Protona ionalismul popular. //“Arena politicii”, nr. 4 (16), 

ianuarie, 1998. 
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cultur , care în opinia lui “nu poate fi însu it  prin educa ie, ea este în 
sânge”4.  

Abordarea genetico-cultural  a propriei identit i implic  o sintez  a 
mai multor elemente în compozi ia sa. Cele mai principale sunt cel latin 
i slavon. Elementul latin (predominant fiind la început cel roman apoi 

cel francez) a interac ionat mai târziu, cu pregnan  în epoca modern i 
contemporan  cu elementul german, mai pu in cu cel englez. Îns  inter-
feren a acestor elemente este vizibil  mai mult în art i literatur , îndeo-
sebi în filozofia româneasc , i mai pu in în valorile praxiologice. Dup  
’90, am încercat s  imit m stilul francez în forma de administrare statal , 
dar am realizat din ea mai mult o teorie, decât o practic  de guvernare 
acomodat  la valorile locale. În fine o imita ie este departe de a fi origi-
nalul dezirabil. Nou  ne lipse te acel stil în cultur , atât de caracteristic 
Occidentului,  care  tie  s i  specifice  interesele  i  s  stabileasc  pre-
valen e. Astfel, încât amprentele Occidentului s-au redus, doar la fondul 
artistico-creativ, interac iuni în istorie i la o apartenen  european , de-
terminat  mai mult de amplasarea geografic , decât valoric -cultural . 

Elementul slavon s-a impus la început în fondul lingvistic i anumite 
norme de comportament prin rela iile i gra ie proximit ii geografice. 
Dac  elementul slav de apus i de nord a fost asimilat de cel local în vir-
tutea voin ei istorice, acest fapt realizându-se de la sine, cel de  r rit a 
fost impus i i-a dorit permanent s  fie dominant. Iar anumite norme i 
standarde  ce  au  stat  la  baza  cre rii  culturii  ruse,  au  fost  asimilate  i  de  
fondul nostru cultural: 

statul este mai presus de toate, iar minciuna, clevetirea i crima sunt 
legitimate i moralizate, dac  sunt în serviciul lui; 

sistemul juridic trebuie s  asigure puterea statal , iar cel mai înalt 
principiu moral, este aprobarea oric ror ac iuni orientate spre fortificarea 
puterii de stat;  

nu bog ia asigur  puterea, dar puterea asigur  starea material , ast-
fel, se explic  existen a i extinderea fenomenului corup iei la toate palie-
rele politico-sociale, ca o caracteristic  incontestabil  a comunit ii5.  
                                                        
4 Hobstbawm E.J. Protona ionalismul popular. // “Arena Politicii”, nr. 4 (16), 
ianuarie, 1998. 
5 Vezi: . , , . // -

. – 1995. - N. 5. - . 3-16 
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Tematica “statalit ii interne” r mâne a fi cea paternalist  - statul de-
termin  ce e pozitiv i ce e negativ pentru proprii cet eni, distribuind bu-
nurile în societate, în dependen  de pozi ia fiec rui individ în sistemul 
ierarhic de putere. Iar cei din urm , la rândul lor, s-au resemnat cu o astfel 
de situa ie, încât asemenea ac iuni au devenit deja mecanice, care “nu ne-
cesit ” scuze sau modific ri. Poate c  o revigorare social  se va realiza, 
când societatea, luat  ca o entitate va înceta s  fie mai presus decât omul 
luat în individualitatea sa. 

În mentalitatea noastr  se eviden iaz  o sintez  între credin a în altul, 
în stat i în ideal, bazat  pe un fond mitic; ceea ce ne permite s  trecem de 
limita realului, pentru a suporta presiunea sa. O alt  caracteristic  a men-
talit ii noastre de altfel prezent  în majoritatea statelor în spa iul ex-co-
munist, este self-reprezentarea. “Eul” tradi ional - fundamentul con tiin ei 
de sine este constituit din trei orient ri: spre sine, spre al i i spre expec-
ta iile rela iilor celorlal i fa  de sine, fiind înc  o reminescen  a totali-
tarismului care a transferat personalitatea în limitele ideologice ale no-
iunilor de “popor” i “societate”6. 

Deficien ele în plan identitar-cultural care au o clar  explica ie a tre-
cutului comunist, perioad  în care s-a încercat s  se disloce sentimentul 
de apartenen  etno-na ional , prin “confec ionarea” unei noi identit i 
false  se  datoreaz   unei  politici  ce a  fost  atât  de bine structurat i  defi-
nit , încât rezultatele ei sunt foarte greu de lichidat, iar societ ile au fost 
traumatizate pân  la un punct, în care traumaticul a devenit o realitate.  

Pentru a dezinjecta  traumaticul din noi, nu este nevoie s  ne resem-
m cu el, ci s  depunem anumite eforturi dac  nu pentru a ne impune un 

proces de metamorfoz  benefic  propriei noastre personalit i, cel pu in 
pentru a reveni la noi-în ine, care include în sine i o confruntare princi-
pial  la toate palierele mentalit ii pentru a în elege realitatea. Iar aceasta 
presupune “implicarea istoriei, nu ca o scuz  (a prezentului nostru), ci ca 
o explica ie”, pentru accedarea spre viitor. 

                                                        
6 Cioran E. Schimbarea la fa  a României. / Humanitas - Bucure ti, 1990, p.42. 
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VALEN ELE CÎMPULUI MEDIATIC DIN 
REPUBLICA MOLDOVA: REALIZ RI I 

PERSPECTIVE 
 

Ala BELOSTECINIC  
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea de tiin e politice i administrative 

Catedra de politologie 
Doctor, conferen iar 

 
Comunicarea mea se va axa mai ales pe conceptul de creare a spa iu-

lui public din Moldova, i va aborda succint unele momente mai semnifi-
cative.  

Analiza va fi în contextul a ceea ce Dahrendorf a numit o “societate 
deschis ”(1990)7. Abordarea este mai pu in restrictiv i ideologic i cu 
o viziune mai pu in influen at  de politic . O societate deschis , dup  
Dahrendorf, nu este un sistem, ci constituie “spa iul deschis al unui nu-

r infinit de alternative de viitor”, în care toate “sistemele ”, pe care le 
eticheteaz  ca non-liberale, trebuie s  se înfrunte. Aceacta nu sugereaz  
o societate perfect , ci una ale c rei imperfec iuni nu sunt cel pu in dicta-
te de ideologie. “Democratizarea” r mîne înc  o necesitate a acestei soci-
et i deshise, dar nu ca proces stabilind un sistem democratic, ci mai cu-
rînd ca element ce permite puncte de vedere, stiluri de via  diferite i ab-
sen a sau continua rezisten  la tirania pie ei, a majorit ii, a minorit ii, a 
puterii brute a Guvernului, a unei ideologii sau a demagogiei politice. 

Nici societatea deschis , nici democra ia ca sistem nu sunt structuri 
societale în care mass media i oamenii de rînd trebuie s  participe cu to-
ii  în  conformitate  cu  un  scenariu  fixat,  cum ar  sugera  unii.  O  societate  

deschis , democratic  nu este “o baie de aburi a sentimentelor populare”,8 
a cum ar fi considerat  de cineva care pledeaz  pentru o democra ie 

                                                        
7 Dahrendorf R. Reflections on the Revolution in Europe. / Random Hause. – 

New-York, 1990. 
8 ibidem 
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participativ  idealizat   i o mass media într-o stare de mobilizare conti-
nu . 

O societate deschis , de i nu se constituie ca “sistem”, are totu i la 
baz  reguli i principii. Unul dintre aceste principii implic  libertatea de a 
comunica i accesul la informa ie sau, în modelul lui Habermas9, înfi-
in area unei sfere publice în cadrul c reia discursul public, schimbul de 
opinii i discutarea pe larg a problemelor comune i a solu iilor sunt sta-
bilite.  Nu  a  existat  un  acord10 asupra dilemei dac  sfera public  trebuie 
de-finit  ca global , larg pluralist , sau ca combina ie a celor dou  posibi-
lit i. În mare m sur , al turi de problema controlului guvernamental, se 
pare c  aceasta este originea continuum-ului pluralism-domina ie i auto-
nomie-subordonare, dezvoltat pentru a evalua evolu ia mass media în 
Europa Central i de Est. 

Structura sferei publice devine important  pentru modul în care se 
coreleaz  cu sferele social , politic , economic i cultural . În consecin-

, statul, societatea civil i sfera public  se determin  reciproc. Natura 
fiec reia, modul în care ele interac ioneaz , se afecteaz  reciproc i func-
ioneaz  împreun  vor revela în final natura societ ii, cît de deschis , 

lipsit  de interdic ii, respectînd drepturile individuale, i c t de democrati-
 poate fi. 

 
Sistemul mass media 

Peisajul mass media din Moldova constituie 245 ziare (1998) cu un 
tiraj de 1,5 mil ex. Din ele 101 apar în limba de stat (moldoveneasc  / ro-

) cu un tiraj de numai 0,4 mil. ex. În 1999, conform datelor Camerii 
ii, în republic  se editau 183 ziare, (cu un tiraj de 38,5 mii ex) dintre 

care 22 republicane, (11,7 mii ex), 12 municipale, (2,7 mii ex) 12 raiona-
le, (1,1mii ex) 18 ale partidelor (3,5 mii ex) i 103 de întreprinderi i or-
ganiza ii (18,4 mii ex) i 16 jude ene (0,9 mii ex). 

Ziarele guvernamentale sunt “Moldova Suveran ” i “Nezavisimaia 
Moldova”. Cota parte a ziarelor de partid este de 8-11%.  

                                                        
9 Habermas J., Further Reflections on the Public Sphere. // C.Calhoun (ed.)  

Habermas and the Public Sphere. /  MIT Press. - London, 1992. 
10 Dahlgren P. Television and the Public Sphere, Thousand Oaks. / CA: Sage 

Publications. – 1995. 
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Ziarele independente sunt independente fa  de Guvern, dar nu i de 
grupurile, organiza iile i institu iile care le de in. Nu sunt ele inde-
pendente nici de anumite for e politice, i mai ales acest lucru se mani-
fest  pregnant în campaniile electorale. Ele sunt supranumite “a a zisele 
ziare independente”, deoarece manifest  un partizanat politic v dit de la 
scrutin la scrutin. Aceasta se refer  la s pt mînalul “S pt mîna”, cotidia-
nul “Flux”, ziarul de limb  rus  “Moldavschie vedomosti” .a.  

Îns  e necesar s  concretiz m, c  nu exist  “autonomie” pur , dup  
cum nu exist  un jurnalizm obiectiv intrinsec. Astfel obiectivitatea “pu-

”, la fel ca adev rul absolut, r mîne ideal de neatins pentru jurnali ti. 
Experien a jurnalizmului în rile democratice, ( i în primul rînd în SUA) 
presupune un ansamblu de proceduri pentru a realiza “obiectivitatea”:  

 Informa ie complet  
 Verificarea faptelor 
 Eliminarea opiniilor personale 
 Corectitudinea i specificarea surselor utilizate 

Dac  ad ug m la aceste cerin e prezentarea diferitelor puncte de ve-
dere în cadrul unei singure publica ii i puncte de vedere diferite prezen-
tate în diferite publica ii, teoretic se poate determina c  exist  o sfer  
public i o societate deschis , democratic .  

Referitor la autonomia mass media se specific , c  autonomia mass 
media în sens ideal nu poate fi înf ptuit , cu excep ia celei  fa  de Gu-
vern. Într-o societate deschis  condi iile ce determin  autonomia presei 
pot fi urm toarele: 

1. Presa este subordonat  num rului cel mai mare posibil de auto-
rit i diferite 

2. Gradul de subordonare 
3. Absen a controlului guvernamental. 
Importante sunt varietatea i volumul surselor de control / influen  

asupra presei i gradul de subordonare a fiec rei publica ii fa  de acea 
surs  de control/influen . 

Presa din republic  este diversificat , scala pluralizmului nu este li-
mitat , dar expunerea individului la pluralizmul mass media exist . Astfel 
mass media nu reprezint  o democra ie participativ i o societate civil  
bine dezvoltat . Sistemul mass media reprezint  o societate în tranzi ie, în 
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care numeroase grupuri i indivizi, idei i puncte de vedere, dorin e i ne-
voi î i caut  o defini ie i un loc în societate. 

Mass media reprezint  germenii unei societ i deschise, presupunînd 
 nu vor mai fi monopolizate i centralizate: 

 Mass media este independent  de stat /Guvern/, dar diferite puteri 
/Parlamentul, Pre edintele/ controleaz  o mare parte din presa na ional i 
diferite aspecte ale sistemului audiovizual, cadrele de conducere i politi-
ca acestora. 

 Mass media depind în primul rînd din punct de vedere economic 
de institu ii cu putere (de afaceri, socio-politice, .a.) i doar în al doilea 
rînd de cititori. Auditoriul ziarelor nu este prea mare, deoarece posibili-

ile de cump rare ale cititorilor nu sunt prea mari i activizmul politic 
este în dec dere, oamenii de rînd fiind preocupa i de supravie uirea eco-
nomic i neav nd încredere în politic i în politicieni. 

 Nu sunt stabilite rela iile de pia  în domeniul mass media11. 
Presa scris i audiovizual  este la început de cale, dar nu- i asigur  
existen a din publicitate, ci, în mare parte, din sponsoriz ri sau partizanat 
politic. Supravie uirea unor publica ii într-un sistem artificial este un 
însemn c   nu func ioneaz  mecanizmele de pia . Ziarele exist  gra ie 
faptului c  un anumit subiect /partid, individ, grup de influen / dore te 
propriul suport de r spîndire a punctelor de vedere, a platformelor 
preelectorale, a re-clamei,  pentru un anumit segment al auditoriului. 

Nu numai presa scris  a proliferat i s-a diversificat, dar i mass me-
dia audiovizual , a cunoscut o cre tere considerabil , apar  posturi locale 
de televiziune. 

Distribu ia propriet ii posturilor de radio i televiziune nu este tot 
atît de divers i  nici diferen ierea i pluralizmul la fel de semnificative 
ca în presa scris . 

Specificul republicii presupune i o acoperire na ional  a canalului 
rus ORT, televiziunii na ionale TVM i TVR.  

Un sondaj din 1998, efectuat de Institutul de Filosofie, Sociologie i 
Drept al A.S.M. arat  o competi ie între posturile ORT – 61,3% frecven a 
vizion rii, i TVM –51,7%, i TVR –30,6%. În ceia ce prive te celelalte 

                                                        
11 Belostecinic A. Activitatea sistemului comunica ional i crearea pie ei infor-

ma ionale. – Revist  de filozofie i drept. - 1994. - 3 (107). 
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programe de televiziune ele au o arie de r spîndire mult mai îngust , fiind 
concentrate în majoritate în mediul urban i din aceste considerente mai 
bine de 2/3 din popula ie nu le vizioneaz . 

Posturile de radio i televiziune sunt subordonate proprietarilor i in-
tereselor lor, iar cele mai multe din programele transmise de posturile de 
radio i televiziune na ionale sau locale sunt orientate c tre divertisment. 
În ultimul timp concuren a dintre posturile de radio i televiziune comer-
ciale private s-a intensificat. O economie în cre tere lent i înc  o mai 
incomplet  în elegere a puterii i necesit ii publicit ii, într-o economie 
departe de a fi de pia , faciliteaz  competi ia în domeniul tip rit i audio-
vizual. Referitor la perspectivele audiovizualului, situa ia este similar  cu 
cea din România, succesul lui va depinde, în mare parte, de privatizarea 
economiei.   

 
Sistemul legislativ al mass media 

Urmînd o tradi ie european , în republic  a fost adoptat  Legea pre-
sei. Înc  în 1990 (În cadrul URSS) a fost adoptat  Legea “Cu privire la 
pres i alte mijloace de informa ie”, care a c tat statut juridic i pe te-
ritoriul republicii. Dup  declararea suveranit ii i independen ei republi-
cii (1991) a fost adoptat  o nou  lege a presei (26 octombrie 1994), care 
reglamenteaz  rela iile jurnali tilor cu societatea i statul. Legea con ine 
28 articole concentrate în 7 capitole. Unele articole ale acestei legi 
(libert ile de exprimare i limit rile de publicitate) sunt apreciate  în 
cercurile jurnalistice locale drept prohibitive i drept un mecanizm de 
limitare a libert ii de exprimare i de opinie.  

În  octombrie 1995 a fost adoptat  Legea audiovizualului , care  a 
sigurat, în linii mari, transformarea sistemului audiovizual de stat în unul 
public. Potrivit legii, compania de stat "Teleradio Moldova” nu poate fi 
privatizat . Actualmente gradul de dependen  a comnaniei fa  de 
organele puterii de stat este apreciat de c tre exper i extrem de înalt. 
Putem nominaliza prevederile legii, în care se men ioneaz , c  “statul  
sus ine i creaz  sistemul financiar respectiv pentru a garanta institu iilor 
publice ale audiovizualului mijloacele necesare. Statul garanteaz  
institu iilor publice ale audiovizualului mijloacele tehnice necesare pentru 
translarea i retranslarea programelor televizate i radiofonice.” Un alt 
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exemplu concludent în acest sens sunt i, devenite tradi ionale de acum, 
schimb rile conducerii companiei în preajma alegerilor. 

Astfel analiza mass media din republic  ne permite s  concluzion m, 
 sistemul mass media nu  reprezint  o democra ie participativ i  o  

societate civil  bine dezvoltat . Sistemul mass media reprezint  o 
societate în tranzi ie, în care nu sunt stabilite rela iile de pia , care este în 
perioada de constituire a statului de drept i sunt prezente procesele de 
democratizare a societ ii, mass media corespunz tor, realizînd rezultate 
în diversificarea cîmpului mediatic se plaseaz  la etapa de identificare i 
constituire. 

 
ANEXE 
Tabelul 1. Editarea ziarelor în editurile de stat i organiza iile cu 
drept de editare în Republica Moldova  

 1985 1990 1995 1996 1997 1998 
Num rul ziarelor 
(publica iilor), unit 

191 240 200 209 213 245 

Din care în limba moldov. 80 97 77 88 90 101 
Tiraj, mil.ex. 2,2 2,4 1,5 0,9 1,1 1,5 
Din care în limba moldov. 1,2 1,3 0,4 0,3 0,3 0,4 
Tiraj anual,mil.ex 345 309 282 433 444 498 
Din care în limba moldov 199 168 91 202 205 209 
Ziare editate la 100 de 
locuitori, ex 

8185 7081 7825 11950 12139 13634 

SURSA: Anuarul statistic al Republicii Moldova. 1997. / Departamentul 
Analize Statistice i Sociologice al Republicii Moldova. – Chi in u, 
1997; Moldova’98. Culegere succint  de informa ii statistice. / 
Departamentul Analize Statistice i Sociologice al Republicii 
Moldova. – Chi in u, 1999. 



 16 

Tabelul 2. Editarea ziarelor în Republica Moldova (1995-1999) 
Anul   

edi iilor 
% În 

total 
nume 

% Tirajul de 
editare 
(mii ex.) 

Tirajul 
anual 

(mii ex) 
Total 200  8947  1.477 281.568 1995 
De partid 24 12 515 5 587 13187 
Total 208  9450  907 433.280 1996 

 De partid 24 11,5 701 7,4 622 30909 
Total 213  7214  1.078 323.637 1997 

 De partid 28 13,1 623 8,6 173 4380 
Total 245  7338  1.461 497.540 1998 

 De partid 28 11,4 727 9,9 196 7288 
Total 183  6022  984 385.440 1999 

 De partid 18 9,8 486 8 108 3535 
NOTE: Datele sunt calculate dup  cifrele prezentate de Camera c ii din 

Republica Moldova. 
 

Tabelul 3. Asigurarea popula iei cu emisiuni televizate i emisiuni 
radio 

Ponderea popula iei republicii, 
care dispune de posibilitatea 
de a recep iona programele 
televiziunii: 

1995 1996 1997 1998 

Programul na ional 98,9 98,9 99,0 99,0 
Dou  programe 87,8 87,8 95,5 95,9 
Trei sau mai multe programe 82,9 82,9 89,2 89,2 
Ponderea popula iei republicii, 
care dispune de posibilitatea de 
a recep iona emisiuni radio: 

    

Programele de radiodifuziune 100,0 100,0 100,0 100,0 
Programele de radiodifuziune 
comerciale 

… 17,4 21,7 22,3 

SURSA: Moldova ’98.Culegere succint  de informa ii statistice. / 
Departamentul Analize Statistice i Sociologice al Republicii 
Moldova. – Chi in u, 1999.  
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ÎNTREBAREA RETORIC  ÎN DISCURSUL 
POLITIC 

 
Vitalina B HNEANU 

Republica Moldova, Chi in u 
Univesitatea de Stat din Moldova  
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Catedra de limb  francez  

 
Se vorbe te tot mai mult în timpul din urm  c  demersul filosofic al 

secolului nostru - este o chestiune de limbaj. Aceast  analiz  logic  a 
limbajului a fost numit  de Cercul Lingvi tilor de la Viena COTITUR  
LINGVISTIC . 

Este la îndemân  sprijinul comun s  constate c  în discursurile 
literare rolul figurilor retorice este covâr itor i analize pertinente privind 
func ionarea figurilor s-au realizat pentru aceste tipuri de discurs. Cât ce 
prive te locul i rolul lor într-un discurs politic prezint , consider m noi, 
un gol important, deoarece vom reu i s  demonstr m în continuare c  
mecanismele de ac iune ale figurilor retorice aici este o alt  natur . 
Tocmai în jurul acestora se construie te sensul i se orienteaz  strategia în 
discursul politic. Unii teoriticieni v d farmecul arhitecturii acestui tip de 
discurs în prezen a figurilor. Noi consider m pe bun  dreptate efectul 
figurilor retorice hot râtor în transmiterea mesajului. Ele dau con inutului 
un estetism, un farmec.  

Pornim de la ideea c  percep ia mesajului într-un discurs tiin ific, 
de exemplu, nu se axeaz  pe rela ia destinatar / receptor. În a a caz recep-
torul r mâne la nivelul primar al cuvântului. 

Citind un discurs politic receptorul nu r mâne absent, pasiv la fo-
losirea figurilor retorice ci încearc  s  p trund  implicitul sensurilor, apoi 
dac  exist  concordan  sau dimpotriv , disconcordan  între sensurile 
puse în fapte explicit i lucrurile pe care aceste sensuri le evoc . 

Pornind de la în elesul comun al unora dintre figurile retorice mai 
des utilizate i cu efecte mai puternice la receptor, adic  la public, ne 
propunem s  determin m care este mecanismul de ac iune al acestora în 
discursul politic autohton. 
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Câteva repere ne-au fost de un real folos în determinarea princi-
palelor figuri retorice pe care le analiz m mai jos: Fluxul, ara, Lu-
ceaf rul, cât i documentele oficiale de lucru ale edin elor parlamentare. 

În sprijinul studiului nostru, vin o serie de încerc ri, care pun în 
eviden  “jocul retoric la care decurg de in torii unui discurs politic”. 

Mergând pe urmele tipologiei figurilor, propus  de Olivier Rboult, 
vom încerca s  prezent m o statistic  retorice folosite în presa discursului 
politic autohton: 

Figuri de cuvinte (acelea care se bazeaz  pe anumite organiz ri ale 
materiei sonore a limbajului). 

Figuri de sens (acele figuri în care paradoxalitatea vine din orga-
nizarea con inutului cuvintelor). 

Figuri de construc ie (acele  figuri  în  care  distan a  resim it  de  re-
ceptor se bazeaz  pe arhitectura enun ului sau esen ei discursive). 

Figuri de gândire (acele figuri în care paradoxalitatea este rezultatul 
unei rela ii “conven ionale” între receptor i interlocutorul s u). 

 analiz m func ionarea unora, celor mai des întâlnite în presa 
autohton . 

O procedur  discursiv  dintre cele mai utilizate în discursul politic 
autohton este interoga ia retoric , la studiul c reia ne vom opri în acest 
articol. Ducrot a afirmat c  interoga ia retoric  este un uzaj particular al 
frazei interogative i c  de fapt, “caracterul s u specific este c  locutorul, 
în timp ce pune întrebarea, pretinde c  r spunsul este evident, sau cel 
pu in  c  el  este  evident  pentru  sine  i  pentru  alocutor,  care  nu  poate  s  
aib  asupra acestui punct cea mai mic  ezitare. Func ia de interoga ie 
retoric  astfel este aceea de a face pe altul ceea ce el tie deja, sau cel pu-
in de a-l face s  ia cuno tin .”12  

De in torii recurg la interoga ie pentru a ar ta, pentru a insista odat  
în plus asupra faptelor în care nu sunt de acord i asupra c rora ace tia ar 
dori s  fac  receptorul s  consimt  la teza propus . Aducem ca exemplu 
Adresarea a doi deputa i c tre deputa ii actualului parlament. Acest do-
cument de un con inut destul de serios, este “împodobit” cu diferite figuri 
printre care interoga ia retoric , care insist  asupra faptului evocat în text. 
“Unde pleac  for a de munc  a Moldovei domnilor deputa i?” Prin 
                                                        
12 Ducrot O. La valeur argumentative de la phrase interogative // Logique, argu-

mentation, conversation. Peter Lang (Ed.). – Bern, 1983, p.83 
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aceast  întrebare autorii declara iei intr  în polemic  direct  cu receptorii, 
adic  cu deputa ii. 

În aceast  întrebare se con in câteva idei: 
de in torii aduc la cuno tin  receptorilor c  ei nu sunt de acord, ba 

chiar blameaz  vânz rile de for e de munc  na ionale. 
la fel, ace tia consider  c  deputa ii sunt vinova i de situa ie 
poate c , ei v d prin întrebare implicarea deputa ilor la rezolvarea 

situa iei 
Ceva mai jos citim: 
Ni s-a promis bun stare? Unde este? Pentru cine? La cine? 
La  cele  2%  din  piramida  societ ii?  Dar  ce  face  poporul?  D-lor  

deputa i? Dle pre edinte Petru Lucinschii? 
“Interoga ia const  în a da o denumire interogativ  frazei sau pe-

rioadei nu pentru a marca o îndoial  sau pentru a provoca un r spuns, ci 
pentru a marca cea mai mare convingere, pentru a împiedica pe cei c rora 
li se adreseaz  s  nege sau chiar s  r spund . 

Interoga ia este f cut  s  exprime uimirea, ciuda, teama, indignarea, 
durerea, toate mi rile sufletului i ne folosim de ea pentru a elibera, a 
dovedi, a descrie, a acuza, a dezaproba, pentru a incita, pentru a încuraja, 
a convinge, în fine pentru mii de alte scopuri”13.  

Deci, interoga ia, dup  Fontanier poate fi utilizat  în mii de scopuri. 
Atunci este indispensabil  prezen a ei i în discursul politic, care exprim  
în con inutul s u un scop bine determinat i care- i g se te ra iunea în în-
deplinirea acestui scop. 

Prezen a întreb rilor retorice în discursurile politice insist  înc  
odat  asupra naturii lui polemice. Întrebarea e determinat  de faptul c  
aici în discursul politic, solu ionarea problemelor nu se poate face decât 
cu altul adic  într-o rela ie dialogic  autentic . Putem afirma c  în dis-
cursul politic întrebarea retoric  e influen at  pentru a influen a recep-
torul. 

Cit m: “D-apoi cum vine aceasta, oameni buni, pe cine am ales noi 
în fruntea rii? Cum este posibil ca un conduc tor de rangul cel mai înalt 

i plâng  în public neputin a i implicit, nimicnicia? Dumneavoastr  
 da i seama ce înseamn  acest lucru stima i cititori?” Adresând ase-

menea întreb ri, vorbitorul îl sile te pe interlocutor s  ia o pozi ie, s i 
                                                        
13 Fontanier P. Figurile limbajului. / Univers. - Bucure ti, 1987, p.334. 
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exprime viziunea proprie, fie i subiectiv  într-o m sur  mai mic  sau 
mai mare. prin ele se constat  pozi ia i vorbitorul trage i el concluziile 
respective.  

În acest caz întreb rile au un con inut provocator, compromi tor, ba 
chiar ofensator. 

Prin calitatea acestor întreb ri destinatarul reu te s  p teze ima-
ginea favorabil  a puterii, care nu este în stare s  rezolve problemele de 
anvergur . 

Din cele relatate mai sus constat m c  întrebarea retoric  nu cere un 
spuns. În discursul politic, ea având un statut cu totul deosebit, acestea 

fiind ni te afirma ii deghizate ce ar demonstra certitudinea destinatarului. 
Aceast  întrebare este mai degrab  o afirma ie, iar decodificarea 

acestea depinde de inteligen a receptorului, ori cum numesc unii teo-
riticieni de “enciclopetizarea” receptorului. 
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În prezentul eseu nu inten ion m s  descriem procesul apari iei 

partidelor pe scena politic  moldoveneasc . Acest lucru a fost f cut cu 
lux de am nunte de politologii din Republica Moldova – P.Frunta , 
G.Rusnac, V.Mo neaga, etc – care au abordat de o manier  istoric  
aceast  problem , elucidînd etapele genezei partidelor noastre. De ase-
menea nu vom privilegia abordarea “clasic ” a emergen ei fenomenului 
partidist, agreat  de al i politologi moldoveni – V.Cujba, C.Ciurea, etc – 
care au sesizat devierile acestui fenomen de la canoanele tiin ei politice  
occidentale, punînd accent pe proteismul doctrinar, anteceden a grupului 
politic fa  de grupul social i ponderea deosebit  a eroilor fondatori în 
via a de partid.  

De i aceste abord ri merit  toat  aten ia noi suntem preocupa i în 
spe  de felul cum cazul Moldovei poate fi integrat în diversele modele 
teoretice propuse de partidologii occidentali. Am selectat drept fiind 



 22 

relevan i patru autori ce au v zut în mod diferit acest fenomen – Maurice 
Duverger (1951), Lipset i Rokkan (1967) i Berneo (1987). În finalul 
lucr rii vom încerca s  vedem dac  fenomenul apari iei partidelor în Re-
publica Moldova este  un caz atipic,  deviant  sau dimpotriv  unul  care se  
înscrie perfect în modelele elaborate pe parcursul ultimilor 50 de ani în 
Occident. 

Vom începe cu teoria institu ional  pus  la punct de Maurice Du-
verger. Aceast  teorie este în special istoriografic , avînd în vedere 
abordarea  istoric  a  fenomenului  partidist.  Ea  poate  fi  rezumat  în  felul  
urm tor: partidele, de cele mai multe ori sunt “de crea ie interioar ”. În 
adun rile reprezentative se formeaz  în chip inevitabil grupuri parla-
mentare, care- i definesc identitatea pe criterii ideologice, dînd în acest 
fel expresia intereselor lor, ale reprezentan ilor i ale reprezenta ilor. 
Aceasta este prima faz  de formare a partidelor. Urmeaz  organizarea de 
comitete electorale, menite s  reînnoiasc  mandatele parlamentare i, de-
sigur, s  cultive o rela ie de fidelitate între parlementari i cet eni. 

Cazul Republicii Moldova se înscrie destul de bine în parametrii 
fixa i de Duverger (fapt care nu poate fi spus despre România, unde ma-
joritatea partidelor sunt de crea ie exterioar  – apari ia partidelor a pre-
cedat evenimentul alegerilor fondatoare). Alegerile în Sovietul Suprem 
din Republica Moldova din 1990 au avut loc în circumscrip ii uninomi-
nale în baza sistemului majoritar, candida ii nefiind înc  încorpora i în 
partide (monopolul Partidului Comunist înc  nu fusese abolit). Dup  de-
sfiin area monopolului PCUS, în interiorul legislativului, care în 1991 a 
primit denumirea de Parlament, s-a declan at procesul de formare a gru-
purilor parlamentare; au ap rut astfel de frac iuni ca Frontul Popular, 
transformat ulterior în partid – Frontul Popular Cre tin Democrat; Inter-
frontul, ulterior Mi carea Edinstvo i  Partidul Socialist; grupul Via a Sa-
tului, ulterior Partidul Democrat Agrar din Moldova. Procesul de scindare 
a continuat în mod progresiv, fapt care a condus la multiplicarea de mai 
departe a num rului de partide. A a de exemplu din cadrul grupului par-
lamentar Frontul Popular s-au desprins mai multe partide (dup  adoptarea 
în septembrie 1991 a legii “Despre partidele politice i alte organiza ii so-
cial-politice”) – Partidul Social Democrat, Congresul ranilor i Intelec-
tualilor, etc.     
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Totu i, aceast  teorie a lui Duverger are o for  explicativ  destul de 
limitat , deoarece fiind eminamente istoric , depinde mai degrab  de 
conjuncturi decît de legit i. În cazul Republicii Moldova, conjuncturile 
favorabile confirm rii ei au fost: 

adoptarea destul de tîrzie a legii despre partide, fapt care a trenat 
procesul de constituire a lor; 

democratizarea gradual  a societ ii moldovene ti, care a permis ca 
înc  în 1990, 83% din deputa i s  fie membrii ai PCUS.  

Prin urmare avem nevoie de explica ii mai conving toare. 
Cea de-a doua teorie pe care o vom examina este cea a lui Lipset i 

Rokkan. Ace ti doi autori pun la baza apari iei fenomenului partidist pat-
ru clivaje sociale izvorîte din dou  Revolu ii – na ional i industrial .  

Cele patru clivaje sunt:  
Clivajul stat – biseric , care genereaz  partide clericale i anticle-

ricale. Clericalii sunt de in torii influen ei politice i sociale a bisericii, în 
timp  ce  anticlericalii  sunt  adep ii  separa iei  bisericii  de  stat,  ca  i  a  se-
culariz rii vie ii sociale. (revolu ia na ional ) 

Clivajul centru – periferie, îi pune în opozi ie pe centrali tii care ple-
deaz  fie pentru un stat unitar, fie pentru unul na ional cu regionali tii, 
care pledeaz  fie, pentru crearea statelor federale, fie pentru autonomie. 
(revolu ia na ional ) 

Clivajul rural – urban, pune în opozi ie interesele or enilor, comer-
cian ilor, industria ilor cu cele ale ranilor. Doar ap rarea intereselor 
economice ale popula iei rurale va forma o familie politic  specific : cea 
a partidelor agrariene. (revolu ia industrial ) 

Clivajul proprietari – muncitori, pune în opozi ie interesele proprie-
tarilor mijloacelor de produc ie i de schimb cu cele ale muncitorolor. 
Apar dou  familii politice distincte: a) dreapta clasic  – liberalii, conser-
vatorii; b) stînga – sociali tii, comuni tii. (revolu ia industrial ) 

Atunci cînd analiz m fenomenul fond rii partidelor în spa iul post-
sovietic i est-european trebuie s inem cont, fie de existen a unei pe-
rioade preautoritare democratice în cazul acestor ri, fapt care ar conduce 
la o posibil  reanimare a vechilor clivaje, fie de posibila apari ie a acestor 
clivaje în perioada imediat urm toare colapsulsui sistemului comunist.  

De exemplu Polonia a beneficiat de opt ani de guvern mînt demo-
cratic (1918 – 1926), Ungaria de doi ani (1945 – 1947), Cehoslovacia de 
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dou zeci (1918 – 1938). România a beneficiat i ea de o perioad  destul 
de îndelungat  de semi-democra ie (1918 – 1939). 

Cercet rile efectuate de Sharon Werning Rivera (1996) arat  c  de i 
între perioadele pre- i post-autoritare exist  un anumit grad de continu-
itate istoric , aceste clivaje politice nu s-au “dezghe at” pur i simplu 
dup  o perioad  de dormitare. Mai degrab , partidele ap rute la începutul 
anilor ’90 se formau în jurul unor clivaje existente la acea perioad i nu 
în perioada pre-autoritar . Aceast  constatare contrazice teza lui Lipset i 
Rokkan (sprijinit i de datele empirice cu privire la democratiz rile 
anterioare) precum c  o perioad  mai îndelungat  de guvernare demo-
cratic  pre-autoritar  ar face mult mai probabil  reapari ia clivajelor poli-
tice tradi ionale. 

Cazul Moldovei este mai specific, deoarece aceast ar  nu a avut 
experien  democratic  înainte de instaurarea regimului comunist. N-ar fi 
lipsit de interes totu i s  vedem care sunt principalele clivaje din Re-
publica Moldova înainte de primele alegeri din 1990 i alegerile din 
1994. 

Cel mai important conflict care a structurat alinierile partinice în 
1990 a fost clivajul centru – periferie, care i-a opus pe adep ii cre rii unui 
stat moldovenesc pe criterii na ionale, împotriva sus in torilor unei ori-
ent ri “interna ionaliste” a Republicii Moldova i a federaliz rii ei. Din 
acest  clivaj  au ap rut  astfel  de partide ca – Frontul  Popular  Cre tin De-
mocrat (actualmente Partidul Popular Cre tin Democrat), Asocia ia Victi-
melor Regimului Totalitar, Congresul ranilor i Intelectualilor (actual-
mente Partidul For elor Democratice), Partidul Socialist i Mi carea 
Edinstvo.  

De asemenea un alt clivaj preeminent din 1990 a fost diviziunea 
rural – urban care a condus la fondarea Partidului Democrat Agrar din 
Moldova. E de remarcat faptul c  acest partid este o consecin i a unui 
alt clivaj neelucidat de Lipset i Rokkan – regim – antiregim.      

În alegerile parlamentare din 1994 structura clivajelor nu a avut mult 
de  suferit,  de i  acestor  trei  diviziuni  li  s-a  ad ugat  cea  de-a  patra  –  pri-
vatizare – na ionalizare. Aceast  linie de fractur  a c tat o rezonan  
deosebit  în alegerile parlamentare din 1998, atunci cînd Partidul Co-
muni tilor a contestat eficien a privatiz rilor anterioare, insistînd în ace-
la i timp asupra p str rii monopolului economic al statului în diverse do-
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menii.  În  acela i  timp,  în  1994,  dar  mai  ales  în  1998,  clivajul  regim  –  
antiregim a început treptat s  cedeze locul clivajului comuni ti – an-
ticomuni ti. Acest reveriment nesperat al unui clivaj ce p rea s  nu aib  
sor i de izbînd  se datoreaz  repunerii in legalitate a PCM, fapt care a 
creat un nou cal de b taie pe scena politic  moldoveneasc  (fapt care, 
analizînd retrospectiv lucrurile le-a adus comuni tilor un surplus de 
voturi).  

În concluzie, putem spune c  cele patru clivaje identificate de Lipset 
i Rokkan nu au avut un impact deosebit asupra procesului de fondare a 

partidelor din Republica Moldova, ceea ce poate fi explicat prin ine-
xisten a unei experien e democratice preautoritare i prin schimb rilor 
profunde ce au acompaniat regimul comunist – centralizarea economic , 
represiunile, crearea unor institu ii politice total dependente de stat i a 
unor  elite  obediente.  Ceea  ce  putem constata  îns  este  apari ia  unor  noi  
linii de fractur  – regim – antiregim, comunist – anticomunist, privatizare 
– na ionalizare – specifice doar perioadei de tranzi ie. Pîn i clivajul 
centru – periferie are un profil total diferit fa  de cel indicat de Lipset i 
Rokkan (în Republica Moldova, gra ie inexisten ei tradi iei unei sta-
talit i, centrul nu are o idee clar  cu privire la configura ia statului, fiind 
uneori dispus s  se dizolve în unit i statale mai mari, asumîndu- i astfel 
rolul de periferie). 

Cea de-a treia teorie care se impune aten iei noastre ignor  impor-
tan a experien ei preautoritare în explicarea genezei sistemelor de partide 
i se focalizeaz  în exclusivitate asupra modului de tranzi ie de la auto-

ritarism. Ipoteza avansat  de Berneo sugereaz  c  în primile alegeri 
parlamentare post-autoritare, partidele succesoare ale fostului partid co-
munist  vor  ob ine  un  scor  electoral  mai  bun  în  rile  în  care  tranzi ia  a  
decurs în mod gradual, prin “reform ”, decît în rile unde s-a produs a a-
numita ruptura – trecerea brusc  de la regimul autoritar la cel demo-
cratic prin eliminarea elitei comuniste,  în stil cehoslovac.  

Experien a rilor din Europa Central i de Est nu confirm  aceast  
ipotez  (ea fiind construit  pe baza democratiz rilor din anii ’70, din 
Spania i Portugalia), partidele succesoare ob inînd la primele alegeri atît 
în Polonia i Ungaria cît i în Cehia  scoruri relativ modeste, în timp ce la 
alegerile repetate performan ele acestor partide s-au îmbun it consi-
derabil. 
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În cazul Republicii Moldova aceast  ipotez  î i g se te o confirmare 
par ial  (Moldova fiind un exemplu de tranzi ie reformist , fosta elit  
comunist  nefiind înl turat  de la putere). La alegerile din 1994 (primele 
alegeri pluripartidiste) partidul succesor – PDAM – a ob inut 43% din 
sufragii. Dup  scindarea lui i reapari ia partidului comuni tilor, aceste 
procentaj practic s-a diminuat, dar nu în m sura s  încline balan a în 
favoarea noilor partide.  

Spre deosebire de partidele succesoare din Europa Central i de Est 
care i-au social-democratizat doctrina în încercarea de a sc pa de mo -
tenirea comunist , Partidul Comuni tilor din Moldova î i etaleaz  descen-
den a din tradi ia marxist , acest fapt aducîndu-i avantaje certe. În acest 
sens putem constata c  tradi ia comunist  nu inspir  repulsie unui num r 
destul de mare de aleg tori, ei legîndu- i speran ele la mai bine de acest 
partid. Cota destul de ridicat  a popularit ii acestui partid se explic i 
prin faptul c  spre deosebire de omologii s i din Europa Central i de 
Est, PCM nu a avut înc ansa guvern rii. În final, putem trage concluzia 

 tipul de democratizare – reformist , negociat , incremental  – din 
Republica Moldova a favorizat o pozi ie reconfortant  a partidelor suc-
cesoare în topul preferin elor electorale.  

În urma celor expuse mai sus putem  compara aceste trei teorii din 
punctul de vedere al eficien ei lor. La o prim  atingere transpare for a ex-
plicativ  mai mare a teoriei lui Berneo care pune accentul pe tipul de 
schimbare ca factor determinant al genezei fenomenului partidist în Re-
publica Moldova. Credem îns  c  aceast  abordare ignor  mai multe as-
pecte absolut indispensabile cunoa terii evolu iei sistemului de partide: 
mo tenirea comunist , noile clivaje, tipul de partid i rolul personali-

ilor. Pentru a remedia aceste lacune se impune o abordare conjugat  
care s in  cont de imperfec iunile men ionate mai sus. O aten ie deose-
bit  ar trebui s  fie acordat  impactului pe care l-a avut asupra form rii 
partidelor perioada autoritar  comunist  – economia de comand , des-
compunerea societ ii civile i impunerea guvern rii unui singur partid. 
De asemenea, o aten ie mai mare trebuie s  fie acordat  analizei noilor 
clivaje care structurez  scena politic  din rile de tranzi ie de o manier  
diferit  decît cele din rile Europei Occidentale. În acest sens, schema lui 
Lipset i Rokkan poate fi l rgit i îmbog it .   
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Sacrificiul este o tem  curent  în politic , iar într-un sistem politic 
de tranzi ie, marcat de confrunt ri i coliziuni, acest fenomen se reg se te 
practic pretutindeni. Este îns  adev rat c  utilizarea termenului de sac-
rificiu într-un context ostil, cînd se regleaz  conturi i se recurge la 
violen , pare a fi improprie deoarece dup  cum define te Rene Girard 
acest fenomen “sacrificiul este o violen  f  risc de r zbunare”. 

Din acest punct de vedere, în politica moldoveneasc  practic nu 
exist  jertfe în în elesul pe care Girard l-a conferit acestui cuvînt. Ciclul 

zbun rilor nu contene te, iar adversarul care abia ieri, zdrobit i “în-
sîngerat”, cer ea iertare, ast zi jubileaz  pe grumazul c ului s u, pentru 
ca mîine s i reia din nou rolul de victim . Pomelnicul acestor persoane 
este interminabil: G. Eremei – ultimul prim-secretar al Partidului Co-
munist al Republcii Moldova, A. Mo anu, D. Diacov, D. Mo pan – fo ti 
speakeri ai Parlamentului, M. Druc, V. Muravschi, A. Sangheli, I. Sturza 
– fo ti prim-mini tri, M. Snegur i P. Lucinschi – pre edin i ai Republicii 
Moldova, pentru a nu men iona victime de rang inferior.  

În accep ia lui Girard to i ace ti politicieni sunt fiin e eminamente 
nesacrificabile, deoarece devii sacrificabil doar atunci cînd “între comu-
nitate i victimele rituale lipse te un anumit tip de raport social, cel care 
face s  nu putem recurge la violen , împotriva unui individ f  s  ne ex-
punem la represaliile altor indivizi, semenii s i, care- i fac o datorie din 
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a- i r zbuna aproapele”. Vom vedea în continuare c  toate victimele 
despre care vom vorbi dispun de un poten ial enorm vindicativ. Pentru 
exemplificare ilustr m citatul de mai sus cu unul din cercurile vicioase 
ale r zbun rilor din politica moldoveneasc .  

Mecanismul violen elor a fost declan at atunci cînd printr-un paricid 
justificat în fel i chip, Mircea Snegur, pîn  nu demult comunist înveterat, 
îl sacrific  pe altarul libert ii i rena terii na ionale pe ultimul prim-sec-
retar al PCRM – Grigore Eremei. Aceast  crim  inaugural  a fost pl tit  
scump de primul pre edinte al Republicii Moldova, el fiind ulterior mar-
ginalizat din punct de vedere politic în urma adopt rii Constitu iei Re-
publicii Moldova în 1994, cînd fo tii s i ortaci din PCRM – A. Sangheli. 
P. Lucinschi i D. Mo pan, l-au privat de împuternicirile extinse pe care 
le de inea i apoi cedînd func iile r mase succesorului s u P. Lucinschi. 
Silit s  fac  opozi ie, M. Snegur, se coalizeaz  cu unul dintre cei mai 
fideli  sus inatori  ai  actualului  pre edinte,  D.  Diacov  i  pun  la  cale  
debarcarea lui. În urma modific rilor constitu ionale din 5 iulie 2000, Re-
publica Moldova devine o republic  parlamentar , pre edintelui fiindu-i 
rezervat  în  cel  mai  bun  caz  rolul  de  statist.  În  31  decembrie  2000,  se  
produce îns  lovitura de gra ie, cînd uzînd de bruma de prerogative care-i 
mai r sese, pre edintele reu te s  dizolve Parlamentul, obligîndu-i 
pe nesuferi ii adversari s  se r zboiasc  în plin  iarn , lansîndu-se în 
campanie electoral . 

Dizolvarea Parlamentului de c tre pre edintele Lucinschi, în data de 
31 decembrie 2000, are o puternic  înc rc tur  simbolic . Pre edintele a 
dat de în eles c  intrarea într-un nou an, deceniu, secol i mileniu nu se 
poate produce sub o stea norocoas , în cazul în care nu va fi extirpat r ul 
din r cin  – adic  Parlamentul. Într-un mileniu nou, cu un Parlament 
nou – va s  spun  Pre edintele, g sind cu o ingeniozitate rar , un ap is-

itor pentru toate dificult ile tranzi iei.  
Cu toate acestea, mesajul pre edintelui ni se pare simplist i deri-

zoriu deoarece el se înc ineaz  a nu vedea c  a devenit demult pri-
zonier al unei veritabile legi naturale a r zbun rii, ale c rei efecte nu pot 
fi întrerupte o dat  ce ea a fost declan at . Urmîndu-l pe Girard, vom în-
cerca s  ar m de ce în societatea moldoveneasc  sacrificiul nu mai este 
în stare s  ne protejeze de propria noastr  violen , devenind doar o ve-
rig  într-un lan  nesfîr it al silniciei.  
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Diagnosticul lui Girard este simplu, “uzura sistemului sacrificial 
apare întotdeauna ca o c dere în violen  reciproc ; cei apropia i, care 
sacrificau împreun  ter e victime, se cru au reciproc: ei tind de acum 
înainte  s  se  sacrifice  unii  pe  al ii”.  În  Republica  Moldova,  urm rim  o  
situa ie, ce a primit denumirea de “criz  sacrificial ”, care sugereaz  c  
este suficient  o crim  pentru ca asasinul s  intre într-un sistem închis. 
“El trebuie s  ucid i iar s  ucid , s  organizeze adev rate masacre, 
astfel  încît  s -i  suprime  pe  to i  cei  care  într-o  bun  zi  ar  putea  r zbuna  
moartea rudelor lor”. Tocmai aceast  criz  sacrificial  explic  în mare 
parte milioanele de victime generate de regimurile totalitare. Observ m în 
acela i timp c  nici logica regimurilor democratice nu exclude survenirea 
unor astfel de crize sacrificiale, de i gradul de violen  este mult mai 
redus. Acesta este, probabil, singurul mare merit al democra iei – ca-
pacitatea de a îmblînzi violen a prin ridicarea mai multor filtre juridice în 
fa a ei. R zbun rile succesive din Republica Moldova s-au f cut în con-
cordan  cu normele juridice în vigoare, adic  putem spune c  am fost 
martorii unor regl ri de conturi constitu ionale. Nietsche a avut dreptate 
cînd a spus c  democra ia ucide fiara din noi. S  nu uit m c  Nietsche a 
avut o mare admira ie pentru fiare.  

Este interesant totu i s  vedem cum a devenit posibil  aceast  alu-
necare spre violen  în Republica Mildova. i în acest caz Girard ne este 
de mare ajutor, “criza sacrificial , adic  pierderea sacrificiului, este pier-
derea diferen ei între violen  impur i violen  purificatoare. Cînd 
aceast  violen  este pierdut  nu mai e posibil  purificarea (prin sac-
rificiu), i violen a impur , contagioas  se r spînde te în comunitate”. În 
cazul societ ii moldovene ti ar fi curios s  identific m momentul de-
clan rii “crizei sacrificiale” i s -i creion m motivele. 

Oricît ar p rea de ciudat, dar crima inaugural  nu poate fi alta decît 
sturnarea regimului comunist. Ast zi, este evident c  regimul comunist 

nu a fost o tumoare benign , susceptibil  unei interven ie chirirgicale 
simple, ci una malign , provocînd adînci metastaze în tot esutul social. 

Un astfel de regim nu-l po i lichida printr-un banal decret preziden-
ial, deoarece în urma înl tur rii lui apar o mul ime de perdan i, fiind sus-

citate  spiritele  revan arde  i  setea  de  r zbunare.  Acest  fapt  ne  înva  c  
între fazele istoriei nu exist  rupturi ci doar continuitate i c  violen a de 
ast zi poatre fi explicat  doar prin violen a de ieri. 
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Ceea ce este fascinant în aceast  confruntare între politicienii mol-
doveni este c  în jurul lor roiesc tot felul de adep i , sus in tori i pro-
zeli i. Din aceast  cauz  via a politic  moldoveneasc  este puternic divi-
zat ,  avînd o multitudine de linii de fractur . Violen ele nasc violen e, iar 
împricina ii, în elanul lor belicos, se înconjoar  cu cohorte de lupt tori. 
Practic nu mai este loc pentru un punct de vedere deta at.  

Aceast  situa ie este absolut inexplicabil  întrucît Girard ne ofer  
motivele reale ale acestor lucruri. Personajele, de fapt, sunt confruntate cu 
“o mecanic  a violen ei a c rei func ionare este prea implacabil  pentru a 
permite cea mai mic  judecat  de valoare sau orice distinc ie simplist  
sau subtil  între ”buni” i “r i”...”. “Oamenii au oroare s  admit  c  mo-
tivele sunt acelea i de o parte i de cealalt , adic  faptul c  violen a este 

 motiv”.  
În aceste împrejur ri este practic imposibil de a-i da cuiva dreptate, 

situîndu-ne pe pozi ii pro-lucinschiste, pro-sneguriste sau pro-diacoviste. 
Fiecare dintre politicieni este nevinovat pentru c  se r zbun i este vi-
novat pentru acela i motiv. Acesta este iremediabilul cerc vicios. 

De i,  ne  afl m  în  imposibilitatea  de  a  lua  partea  cuiva,  putem,  în  
schimb, emite unele pronosticuri cu privire la viitorul scenei politice mol-
dovene ti, acestea rei ind din  schema conceput  de Girard. O predic ie 
care practic nu poate fi ratat  vizeaz  dizolvarea Parlamentului din 31 
decembrie. Este clar c  în contra  inten iilor Pre edintelui de a curma r ul 
într-un mod categoric i definitiv, violen ile vor continua. Punctul final 
nu poate fi pus prin eliminarea unuia dintre adversari din conflict i nici a 
majorit ii lor. Exist  doar o singur  solu ie pentru noi; aceasta este rein-
ventarea sacrificiului i a diferen ei dintre sîngele pur i impur. Can-
didatul cel mai verosimil pentru acest post de victim  p rea a fi pîn  nu 
de mult Partidul Comuni tilor din Moldova. El întrunea toate condi iile 
pentru a fi sacrificat: a) apar inea trecutului, b) era considerat un element 
declasat i dec zut, p tat de sînge, c) era refractar fa  de înnoiri. Aceast  
ans  de sacrificare a fost ratat  într-un mod monumental, deoarece toate 

partidele politice mari din Moldova  s-au “culcat” cu el rînd pe rînd, con-
taminîndu-se de impuritate.  

Pe de alt  parte, ipostaza în care se afl  ast zi PCM îl avantajeaz  cu 
siguran . Fiind ini ial un ap isp itor, silit s  pl teasc  pre ul tuturor 
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delegilor  comise de antecesorul  s u – PCRM, el  profit  acum imens 
de pe urma denigr rilor de alt  dat .  

De obicei, pentru a fi sacrificat trebuie s  devii mai întîi rege. La noi 
este  îns  invers  – victima sacrificat  se  mi  încet,  dar  sigur  spre tron.  
Regele a murit, tr iasc  regele! 
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Comunitatea interna ional  hot rîtor i dîrz judec  traficul de persoa-

ne, îndeosebi traficul de femei i copii, ca cea mai serioas i flagrant  
lezare a dreptului omului, o form  a “sclavagismului contemporan” i un 
model acut de violen  fa  de femei.14 Cu toate acestea, majoritatea 
statelor nu i-au revizuit legisla ia i programele, direc ionate s  combat  
acest flagel, în contextul drepturilor omului. 

Dac  e s  analiz m acest fenomen din prisma drepturilor omului, e 
lucid c  traficul de persoane sau, în sens mai îngust, de femei i fete, în 
primul rînd trebuie s  fie înregistrat  sub aspectul lez rii dreptului omului 
i  numai  ulterior  ca  o  înc lcare  a  intereselor  statale.  O  atare  apreciere  

aduce în prim-plan drepturile i necesit ile persoanelor victime ale con-
trabandei i obliga iile puterii de stat privind acordarea unui sprijin (su-
port) juridic i de asisten  social  victimilor. Sus in torii acestei idei 
subliniaz  indispensabilitatea includerii “elementului drepturilor omului” 
în legisla ie, programe i ini iative, direc ionate contra contrabandei, unde 

                                                        
14 Vezi Recomandarea nr.1325 (1997) a Asambleei Parlamentare a Consiliului 

Europei (unde traficul de femei e tratat din prisma asem rii cu sclavia). 
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de obicei, toat  aten ia, în mod tradi ional era concentrat  în lupta cu 
migra ia ilegal , prostitu ia, proxenetismul i grup rile criminale.15 

În mare parte gra ie activit ii ONG-urilor, o mai mare aten ie prob-
lemelor drepturilor omului se acord  în normele politicii interna ionale, în 
declara iile politice, dar, din p cate, la un nivel mai mic – în politica in-
tern  a statelor. Ca rezultat al ac iunilor legate direct sau indirect de 
trafic, sînt înc lcate: dreptul la libertate, la demnitatea i securitatea per-
soanei, dreptul de a nu fi inut în sclavie i munc  for at , diverse drepturi 
economice i sociale, deasemenea drepturile copilului. A a precum gu-
vernele diferitor state sunt responsabile pentru respectarea drepturilotr 
omului în teritoriul s u, ele mai sînt obligate s  protejeze oamenii de o 
atare practic , s  pedepseasc  prin lege violen a asupra persoanei i s  
garanteze un suport juridic victimilor traficului. 

În conformitate cu normele Dreptului Interna ional, statele se oblig  
 preîntîmpine înc lcarea drepturilor omului, s  investigheze toate ca-

zurile de înc lc ri similare, s  ia m suri corespunz toare privind persoa-
nele care au comis aceste înc lc ri i s  acorde o compensa ie moral i 
material  celor care au avut de suferit în urma acestor lez ri.16 

Ac iunile care-i coboar  pe oameni la nivel de sclavi sau asemenei 
robilor, munca for at  (silnic ), prostitu ia violent i for at , constrîn-
gerea la c torie, exploatarea prostitu iei, cercul vicios de datorii (jugul) 
i abuzul oamenilor – toate la un loc aceste ac iuni sunt considerate lez -

rii ale drepturilor personale ale omului i, în conformitate cu normele in-
terna ionale, sînt interzise sub orice form . 

Respectivele documente includ: Conven ia despre Sclavie (Slavery 
Convention, 1926), Conven ia adi ionat  privind interzicerea sclaviei, tra-
ficului de sclavi, institutelor sclaviei i ac iunilor care pot fi calificate 
drept de robie (Supplementary Convention an the Abolition of Slavery, 
the Slave Trade, and Institution and Practices Semilar to Slavery, 1956), 
Conven ia privind interzicerea muncii for ate (Abolition of Forced Labor 
Convention, 1957), Conven ia privind ieradicarea tuturor formelor de dis-
                                                        
15 Vezi de exemplu, Comunicarea lui Mary Robinson, Înaltului Comisar ONU 

privind drepturile omului. Consultarea privind traficul de femei i industria 
sexului, 21 iunie, 1999. 

16 Conferin a privind drepturile omului. Normele dreptului omului privind ati-
tudinea fa  de victimile traficului, ianuarie 1999, p.4 
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criminare a femeii (Conventuion on the Elemination of All Forms of Des-
crimination against Women, 1979), Conven ia privind drepturile copilului 
(Convention on the Rights of the Child) i Acordul Interna ional privind 
drepturile poltiice i civile (International Convenant on Civil and Political 
Rights, 1966). 

O mul ime de documente interna ionale, la fel ca i o multitudine de 
declara ii i norme de un caracter facultativ, include în sine ideea con-
trabandei de persoane. Ca exemplu, în articolul 6 a Conven iei privind in-
terzicerea tuturor formelor de descriminare ale femeii se accentueaz  
faptul c  statele-membre ale Conven iei sînt obligate “s  ia m suri co-
respunz toare, inclusiv de ordin legislativ, pentru a înceta contrabanda de 
femei i exploatarea prostitu iei femenine”. În acela i timp Conven ia pri-
vind drepturile copilului cheam  statele menite s  garanteze protec ia co-
piilor de exploatarea economic  sau de toate felurile de exploatare se-
xual i violent . Conven ia privind sclavia indeamn  statele membre s  
garanteze o “total  interzicere a sclaviei sub formele ei”, ceea ce este 
atribu ia atît persoanelor juridice, i fizice, cît i grupelor sociale.17 

În acela i context, Conven iile Organiza iei Interna ionale a Muncii 
declar  c  statele sînt responsabile pentru folosirea muncii for ate. Aceste 
documente determin  munca for at  ca “orice fel de munc  sau servicii 
efectuate de func ionarii cu amenin area de a fi pedepsi i, dar pe care fun-

ionarul nu se oblig  s  le efectueze din propria dorin ”.18 
Alte drepturi i norme con inute în Conven ia privind interzicerea tu-

turor formelor de descriminare a femeii i Convne ia privind drepturile 
copilului, în a a acte interna ionale ca Acordul Interna ional privind drep-
turile economice, sociale i culturale (Interna ional Convenant on Eco-
nomic, Cultural and Social Rights), Conven ia împotriva torturilor i altor 
forme de comportament inuman, crud i umilitor (Convention Against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degradend Treatment), Conven ia 
privind protejarea tuturor lucr torilor-migran i i membrilor familiilor lor 
                                                        
17 Contrabanda de rînd cu jugul de datorii sunt calificate drept ac iune care pot 

fi adi ionate de sclavie. Vezi grupul de lucru al ONU privind formele con-
temporane ale robiei, UNDOC.E/CN.4/Sub.2/AC.2/1991/1/Add.1; Conven ia 
adi ionat  din 1956 privind interzicerea robiei, traficului de sclavi, insti-
tutelor i ac iunilor care pot fi atribuit sclaviei (Art.1) 

18 Conven ia Nr.29, articolele 2(1), 4(1). 
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(Convention on the Protection of All Migrants Workers and Members of 
their Families), Declara ia privind interzicerea tuturor formelor de vio-
len  contra  femeii  i  Declara ia  de  la  Pekin  i  Platforma  de  ac iuni  
(Beijing Federation and Platform for  Action),  la  fel  au o leg tur  cu su-
biectul dat. 

O serie întreag  de Conven ii Interna ionale, atribuite perioade tim-
purii i cu specific de lupt  cu traficul în scop de exploatare sexual , ac-
tualmente sunt considerate învechite. Ele include: Acordul Interna ional 
privind interzicerea comer ului cu sclave albe (International Agreement 
for the Suppression of White Slave Traffic (1904); revizuit  de protocolul 
din 1948; Conven ia Interna ional  privind interzicerea traficului de scla-
ve albe (International Convention for the Suppression of the White Slave 
Traffic, 1910) rev zut  în Protocolul Conven iei Interna ionale privind in-
terzicerea traficului de femei i copii (Protocol on International Conven-
tion for the Suppression of Traffic in Women and Children, 1921) i Pro-
tocolul 1947; Conven ia privind interzicerea traficului de persoane i ex-
ploat rii prostitu iei altor persoane (Convention for the Supperssion of the 
Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Ofters, 
1949). 

În special, Conven ia din 1949 privind traficul de persoane insist  ca 
statele membre, “s  supun  pedepsei oricare persoan …care pentru bani, 
prin convingere sau alte metode are controlul asupra altor persoane cu 
scopul de a le prostitua”, dar i oricare persoan , care de ine, între ine i 
asigur  cu resurse între inerea unui bardel”. Conven ia  la fel cheam  sta-
tele “s  ia sau s  garanteze m surile necesare pentru încetarea traficului 
de persoane în scop de exploatare a prostitu iei”, s  garanteze un suport 
victimilor traficului, de exemplu pentru organizarea condi iilor necesare 
pentru o îngrijire temporar  a victimilor traficului i între inerea lor”, un 
ajutor în ob inerea repatrierii etc. Statele membre care au rectificat una 
sau mai multe conven ii despre trafic de persoane, sînt obligate s  le res-
pecte. Multe alte acorduri interna ionale i regionale care se refer  la lup-
ta cu criminalitatea, migrarea ilegal , ac iuni ilegale în mare, dezvoltarea 
economic , protec ia medical i social  etc., pot i ele include st ri care 
pot avea o leg tur  direct  sau indirect  cu traficul de persoane i vic-
timele lui. 
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Referindu-m  la problemele cu care se confrunt  comunitatea inter-
na ional  privind realizarea în practic a documentelor aprobate cu privire 
la traficul de femei voi folosi informa ii parvenite din diferite surse, in-
clusiv discutarea acestei probleme cu exper ii ce reprezint  ONG-uri sau 
state-membre ale conven iilor respective. O informa ie concret  care de-
scrie situa ia în anumite ri am scos-o din seminarele sponsorizate de a a 
organiza ii ca La Strada (Polonia), Departamentul de Justi ie a SUA 
(Sectorul exploat rii copiilor i pornografia copiilor) i Institutul de Cer-
cet ri  Tehnice  din  Frankfurt.  O  serie  de  Institute  actualmente  sunt  pre-
ocupate de investigarea comparativ  în domeniul legislativ în scopul de a 

si i analiza mersul impliment rii legilor i programelor primite de 
statele-membre privind combaterea traficului de femei. Printre ele se 
num i Institul Ludwig Boltzmann privind Drepturile Omului din 
Viena i Institutul de Cercet ri Femenine din Frankfurt. Din p cate în 
perioada preg tirii tezei nu am avut acces la toate investiga iile i la unele 
rezultate finale ale analizelor detaliate. 

Din investiga iile f cute am eviden iat 3 tipuri de state, fiecare în 
parte cofruntîndu-se cu un anumit fel de probleme în implimentarea do-
cumentelor interna ionale aprobate: 

I state-destinatare, sînt considerate statele care de o perioad  mare de 
timp au fost i sunt pîn -n prezent principalii consumatori ai victimelor 
traficului. De exemplu: Europa de Vest i America de  Nord sînt con-
siderate regiuni de destina ie a femeilor i fetelor victime dintr-o serie de 

ri Latinoamericane, din Asia i Africa. Odat  cu destr marea fostului 
Imperiu Sovietic, un procentaj colosal de marf  vie este transportat  
ilegal în rile Europei de Vest – Belgia, Germania, Austria, Fran a, Italia, 
Spania, Grecia, Turcia, Marea Britanie, Elve ia. 

II State-donatoare, sînt considerate statele care ofer  marf  vie celor 
care o solicit . De exemplu, rile Americii Latine, Asiei i Africii sunt 
calificaet drept donatoare rilor Americii de Nord i Europei de Vest. Iar 
for ele state sovietice sunt ri donatoare pentru rile Europei de Vest i 
Americii de Nord. 

III state-tranzit, a sunt numite statele, prin care, de obicei, sunt tra-
ficate victimile. Se estimeaz  c  statele care anterior au fost, de regul , 
state donatoare actualmente s-au transformat în state tranzit sau puncte de 
destina ie a m rfii vii. A a ri sunt Polonia, Republica Ceh , Slovacia, 
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rile Baltice, rile ex Iugoslaviei, pentru femeile venite din statele ex 
sovietice. Canada, de exemplu, serve te atît ca stat destinatar, cît i stat-
tranzit pentru transportarea victimilor în SUA. 

Fiecare din rile-tip calificate se ciocne te cu un set aparte de prob-
leme, deaceea în actele interna ioanle se specific  metodele de prevenire 
ale traficului pentru fiecare din aceste categorii. 

În statele destinatare înc  nu se cunoa te o metod  eficient  în com-
baterea traficului de femei. Legile i programele corespunz toare, ca de 
altfel i nivelul de coordonare a ac iunilor i modalit ii de activare a pro-
gramelor adoptate de statele de baz  donatoare puternic se deferen iaz  
chiar în cadrul Uniunii Europene. În unele state-membre, ca de exemplu 
Germania, legile i programele sînt atît de descentralizate c  se deferen-
iaz  chiar în interiorul statului. Iar în planul metodelor de preveniri le-

gislative, cît i în cadrul protec iei victimilor traficului, cooperarea între 
state este foarte limitat i sporadic . Se cunoa te despre colaborarea re-

it  între poli ia Poloniei i Germaniei, între poli ia Austriei i Cehiei. 
Îns  la nivel general, o atare colaborare se bazeaz  frecvent pe rela ia sau 
independen a personal  a reprezentan ilor poli iei din diferite regiuni. Co-
laborarea la nivel interdepartamental i interguvernamental, de regul , la 
fel este lips . 

Cel mai duresros este faptul, c  aceast  indispensabil  colaborare 
este lipsit  la nivel interguvernamental, dar în unele ri, a a ca SUA 
exist  organe interdepartamentale preocupate de elaborarea recoman-

rilor privind schimbarea legisla iei i a programelor existente, în acela i 
timp i de garantarea unei coordon ri a ac iunilor întreprinse de organele 
puterii de stat, migra ionale, serviciul for ei de munc i cel social, i de-
partamentului afacerilor externe. Importan i pa i în lupta cu traficul la ni-
vel de stat i interna ional au fost f cu i de SUA, într-o oarecare m sur  
gra ie activit ii Comitetului Interdepartamental i a grupelor sale privind 
lupta cu traficul de femei i exploatarea muncii. Aceast  activitate const  
în activizarea r spunderii penale privind contrabanda de persoane, adap-
tarea noilor legi i a unei serii de proiecte ce presupun includerea pro-
gramelor traficului în programele de studii i calificarea la nivel gu-
vernamental i interna ional. De i, speciali tii sus in c  înc  mai au multe 
de f cut, ei recunosc c  la nivel de stat func ionarii poli iei, procuraturii, 
judec torii i colaboratorii organelor migra ionale ale statelor i munici-
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piilor, cei care au probabilit i mai mari de a se ciocni cu cazuri de trafic 
în practic, nu sunt destul de bine informa i i nu tiu ce ar trebui s  în-
treprind . În afar  de aceasta, în SUA nu exist  un program de asisten  
sau suport victimilor traficului, iar unele zone americane interzic chel-
tuielile pentru imigran ii ilegali. Se cunosc cazuri de implicare a ONG-
urilor  care  ca  rezultat  au  reu it  s  g seasc  resurse  i  posibilit i  de  a  
acorda un suport victimilor traficului. Aceasta, din p cate, sînt cazuri 
singulare. 

În alte state, ca de exemplu Belgia i Italia, exist  organe centralizate 
care sînt responsabile pentru coordonarea luptei cu traficul i care mai co-
laboreaz  cu ONG-urile. De exemplu, în unele regiuni germane ca în Sa-
xonia de Jos sînt luate o serie de programe de coordonare privind lupta cu 
traficul. Ele func ioneaz  la nivel local, dar un program general de stat în 
Germania nu exist . Dar aceasta este situa ia actual , doar cîteva ri-de-
stinatoare dispun, la moment, de un organ sau grup (autorizat) special 
pentru coordonarea inten iilor de lupt  cu traficul, atît la nivel na ional, 
cît i la nivel interna ional. 

Toate statele se ciocnesc cu colosale probleme de lips  a bazei legis-
lative pentru lupta cu traficul de femei. De exemplu, în ceea ce prive te 
dreptul penal doar cîteva ri au speciale legi direc ionate contra traficu-
lui. Tradi ional se crede c  normele dreptului penal cu privire la prosti-
tu ie sînt suficiente.19 Din motiv c  înc  nu s-a ajuns la o p rere unanim  
privind includerea legilor speciale, îndreptate contra traficului, în codul 
Penal, doar cîteva state au luat m suri pentru a lichida punctele slabe din 
legisla ie sau chiar cele lips . Una din problemele obi nuite este spectrul 
îngust i liberalizarea legilor privind for area la prostitu ie. De exemplu, o 
situa ie tipic  este “îndemnul de a se ocupa prostitu ie” sau “proxe-
netismul” care nu poate implica to i participan ii afacerii de trafic, i 
respectiv nimeni nu va fi acuzat i nu va fi pedepsit destul de aspru i 
sever,  ceea  ce  ar  fi  trebuit  de  f cut  pentru  o  înc lcare  atît  de  grav  a  
drepturilor omului, pentru caracterul violent i crunt al acestui fenomen 
cumplit ca traficul de femei. O serie de procurori subliniaz  c  este foarte 
de greu de demonstrat care a fost scopul trafican ilor (în caz de tranzit), 
de demonstrat prezen a escrocheriei, for ei i lipsa consim mîntului din 
                                                        
19 Vezi Interpol, Protocolul (Documente de lucru. Conferin a Interna ional  

privind problemele traficului de femei (octombrie 1998). 
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partea  victimei.  Dup  cum a  observat  un  procuror  american,  cu  cît  mai  
multe elemente ale procesului trebuie de demonstrat în cadrul inves-
tiga iilor de judecat , cu atît mai clar devine faptul c  (traficantul) va 
reu i s  fug  de r spundere”. 

Chiar dac  statul are prevederi privind a a infrac iuni ca “de inerea 
în sclavie”, “abuzul” sau “for area la prostitu ie”, toate aceste situa ii sînt 
prea îngust interpretate i determinate, ca ulterior s  le aplice cazurilor de 
trafic. De exemplu, legea poate prevede c  victimii i-a fost aplicat  for a 
sau c  ea fost lipsit  de dreptul de a se deplasa. i dificultatea problemei 
nu const  doar în imposibilitatea sau greutatea de demonstra c  a fost 
aplicat  for a, ci i în faptul c  dac  for area a luat o alt  form , ca de 
exemplu, amenin area de a se r fui cu membrii familiei sau de a da 
victima pe mîinile poli iei – procurorului poate fi neputincios în fa a tra-
ficului. 

În afar  de aceasta, legea poate avea un spectru prea îngust pentru 
pedepsirea participan ilor traficului, a celor care au ajutat, contribuit sau 
fost în în elegerea criminal  de a înf ptui ac iuni legate de trafic de femei.  

O alt  parte slab  a legisla iei existent  privind lupta cu traficul este 
tendin a de a o folosi doar în contextul prostitu iei sau “exploat rii se-
xuale”. Precum am men ionat mai sus, aceste legi pot fi neadecvate în 
cazurile de trafic de persoane, în alte scopuri decît cele sexuale, a a ca 
munca for at i ac iuni care pot aduce persoana la nivel de sclav (cazuri 
înregistrate deja). Din rile care dispun de legi direc ionate în mod con-
cret luptei cu traficul, doar Belgia trateaz  aceast  problem  ca înc lcare 
a drepturilor omului i a implimentat în realitate legile cu privire la o 
serie larg  de cazuri de exploatare. De exemplu, legile belgiene cer pe-
depsirea fiec rei persoane, care “prin orice modalitate direct sau indirect, 
prin intermediari a contribuit la trecerea i aflarea în teritoriul Belgiei a 
persoanei str ine în a a fel ca: 

împotriva acestei persoane direct sau indirect se folosesc excrocherii, 
for a, violen a, amenin area i alte forme de limitare a libert ii: 

folosirea în scopuri personale a vulnerabilit ii acestei persoane, pro-
venite ca rezultat a statului ilegal, i administrativ nedeterminat; sarcin , 
boal , sl biciuni fizice i psihice sau defecte”. 

O situa ie similar  este anexat  Codului penal privind exploatarea vi-
ciilor altor oameni sau proxenetismul (folosirea prostitu iei). Pedepsitrea 
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devine tot mai sever i crunt , dac   crima a fost f cut  de un grup or-
ganizat i dac  a avut caracter recidivist i dac  a fost repetat . 

SUA la fel încearc  s  ia m suri pentru a lichida vacumurile legisla-
tive i pentru a asigura prezen a legilor penale adecvate pentru r spunde-
rea juridic  în caz de înc lc ri a legii privind munca, ac iunii care pot fi 
calificate i atribuite muncii de sclav i a  altor aspecte ale traficului de 
persoane. Grupul interdepartamental privind problemele exploat rii mun-
citorilor, fondat  în SUA, a prezentat propunerea de a include noi legi i a 
determina noi forme de pedeaps  pentru crimele f cute care în legile fe-
derale nu sînt adecvate abordate. Printre noile legi exist  una, în con-
formitate cu care crim  se consider  angajarea sau transportatea oric rei 
individualit i tiind c  ultima va fi amplasat  în condi ii de exploatare 
nelegitim . Aceast  lege cere pedepsirea celor care au profit direct sau in-
direct din rezultatul al muncii silnice, jugului de datorii. Pedespe aspre 
sunt atribuite i înc lc rilor legate de trafic, a a ca abuzul i arg imea. 

Dup  p rerea multor speciali ti din domeniul activit ii juridice le-
gile i situa iile existente luat în rile destina ie, nu asigur  eficient o ba-

 juridic  necesar  împotriva traficului, îndeosebi cînd este vorba de or-
ganiza ii interna ionale criminale.20 

În leg tur  cu confiscarea bunurilor sau a altor m suri privind pro-
prietatea trafican ilor, doar cîteva ri au adoptat a a legi i ele sînt ap-
licate în cazuri de trafic de femei. În Italia procuratura confisc  bunurile 
trafican ilor folosindu-le pentru compensarea daunelor victimilor. i în 
Belgia  exist  a a legi,  doar  c  ele  sunt  aplicate  rareori.  Procurorul  SUA 
afirm  c , importan a legilor privind arestarea sau confiscarea bunurilor 
const  în cointeresarea organelor de stat de a duce investiga ii de lung  
durat i  mai  complicate,  avînd  un  caracter  interna ional,  i  o  parte  din  
veniturile i bunurile confiscate vor fi ulterior transferate în bugetul fi-
nan rii programelor de stat. 

La nivel na ional i interna ional lipsa personalului în structura de 
stat, lipsa de experien  a judec torilor, resursele limitate i nivelul sc zut 
de cooperare între departamente duc la judecarea i pedepsirea incorect  
a cazurilor. Acuzarea este insuficient , investigarea incomplet i ca re-
                                                        
20 Vezi Oficiul ONU privind controlul r spîndirii drogurilor i lupta cu crimi-

nalitatea., “Programul global privind lupta cu traficul de persoane, februa-
rie 1999, p.3-4. 
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zultat implicarea judec ii este la un nivel minim. Dup  cum am afirmat 
anterior, nu exist  o colaborare strîns  interna ional , îndeosebi din partea 

rilor-donatoare, iar cele care n-au un acord stabilit privind extr darea 
pot fi neputincioase în încerc rile de a-i persecuta pe vinova i. 

Chiar de exist  legi adecvate, organele puterii de stat nu dau o aten-
ie cuvenit  acestui fenomen, considerîndu-l (mai pu in serios decît trafi-

cul de droguri sau de arme, tratat frecvent ca o deraiere a politicii mig-
ra ioniste.  Din p cate,  doar  într-un num r limitat  i  foarte  mic de ri  se  
în elege cît de dur  este aceast  înc lcare i  crim , nu se ia în considerare 
faptul c  în traficul de femei particip i grup ri criminale foarte bine 
organizate. Aceast  lips  de voin  politic  poate fi explicat  prin “adînca 
însemîn are” a prejudic ilor, neîn elegerii i neîncrederii. În multe ri, 
traficul de femei este perceput de c tre public, mai întîi de toate, ca pre-
zen a “prostituatelor str ine” i prezen a pie ii negre de munc , dar nu ca 
o  problem  de  sclavie.  Se  consider  c  victimile  traficului  tiau  la  ce  
merg i erau gata la orice, sau pur i simplu, se neag  aceast  problem , 
explicînd-o prin ner spunderea statului, în conformitate cu legisla ia in-
terna ional  privind drepturile omului, pentru crimele f cute de persoane 
aparte. 

Legile care ac ioneaz  în statele-destinatar, frecvent sînt direc ionate 
împotriva victimilor traficului i nu împotriva celor care organizeaz  
acest fenomen. De exemplu, în caz de ac iuni întreprinse de poli ie într-un 
bardel, sînt arestate, interogate de inute i deportate femeile sau fetele 
(pentru prostitu ie ilegal  sau munca f  vre-o autorizare) în timp ce pro-
xene ii sau patronii casei de toleran  r mîn practic nepedepsi i.21 Ca 
rezultat al investig rii i analiz rii legisla iei direc ionate s  protejeze fe-
meile i copiii de exploatarea sexual , doctorul Lederer a ajuns la con-
cluzia c  “legile privind prostitu ia sînt activate i îndreptate împotriva 
femeilor i copiilor, în timp ce legile împotriva celor care implic  aceste 
persoane în prostitu ie, trafican i de marf  vie, practic niciodat  nu sunt 
aplicate”. Cu toate acestea, în unele state se poate discuta despre o pedep-
sire a trafican ilor, c ci legisla ia lor prevede crearea sec iilor specializate 
de poli ie sau procuratur , anume de traficul de femei i to i participan ii 
sau organizatorii lui. 
                                                        
21 M rturie depus  de doctorul Laura Lederer, în prezen a Comitetului CSCE la 

28 iunie 1999. 



 41 

Chiar dac  se ajunge la r spunderea penal  a trafican ilor, sentin a de 
obicei este u oar , c ci ei sunt acuza i de “folosirea c ilor amorale pentru 
dobîndirea resurselor pentru existen ” sau “t inuirea migran ilor ilegali”. 
De regul , trafican ii sînt elibera i prin con tiin , ei ob in o t nare în 
punerea în ac iune a sentin ei (verdictului) sau/ i reu esc s  scape u or 
prin achitarea unei amenzi simbolice. De i codurile penale ale majorit ii 
statelor prev d pedepsirea penal  pentru a a infrac iuni ca viol, amenin-
are, antaj, escrocherii i limitarea ilegal  a libert ii de a se deplasa, i în 

pofida faptului, c  oriunde exist  legi prin care se interzice exploatarea 
muncitorilor i abuzul muncii lor, aceste legi foarte rara sînt folosite i 
aplicate în investigarea proceselor traficului de femei. 

Unii dintre cele mai serioase obstacole în investigarea eficient  a 
proceselor traficului i protec iei victimilor lui, - cu acest fapt sînt de 
acord  atît  poli ia,  cît  i  procuratura,  cît  i  ONG-urile  –  este  faptul  c  în  
majoritatea statelor-destinatare ale victimilor traficului, persoanele care 
sunt re inute pentru munc i trai ilegal, este vorba de str ini i imigran i, 
în confiormitate cu legisla ia autohton  sunt supu i unei deport ri im-
mediate. De obicei poli ia i organele migra ionale nu întreprind nici un 
fel de încerc ri de a  clarifica, sunt persoanele arestate victime ale tra-
ficului sau au comis alte infrac iuni. Astfel, chiar i cei interesa i în depis-
tarea grupelor organizate implicate în trafic, r mîn în ne tiin , iar vic-
timile traficului, nu primesc nici suportul minim la care puteau spera i 
investiga ia  se  termin  cu  aceasta.  În  unele  ri  ca  în  Germania,  de  
exemplu,  organele  puterii  au  obliga ia  de  a  aresta  i  deporta  în  termen  
scurt ilegalii, chiar dac  ei sunt deja califica i ca victime ale traficului sau 
martori ai procesului penal. De i, exist  o posibilitate teoretic , minim , 

 dac  dosarul este investigat i dat în judecat , procuratura poate cere 
întoarcerea martorului în ar  pentru a depune o declara ie, dar aceasta 
foarte  rar  devine  practic .  Oricum,  dac  victima  a  fost  deportat ,  statul,  
de regul , nu mai intervine în via a ei, chiar fiind un martor important. Iar 
dac  martorul este rechemat, îi sunt puse piedici de c tre trafican i care 
nu doresc s i petreac  via a în închisoare, de tipul – poate fi adus un 
document ce confirm  nepermiterea intr rii în stat a martorului de c tre 
organele sau serviciul imigra ional. Martorul se întoarce în statul s u iar 
procentul împotriva traficantului de marf  vie se încheie. 
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Astfel, dup  cum a i observat, o asemenea politic  imigra ional i 
procedura deport rii imigran ilor sau muncitorilor ilegali vine într-o cont-
razicere total  cu efortul de lupt  cu infractorii lega i de traficul de femei 
i cu protec ia drepturilor omului ale victimelor traficului. De aici mai 

parvin a a obstacole ca: 
amenin area deport rii immediate ce nu permite victimei s  cear  

ajutorul poli iei i alte organe de puteri; 
ascunderea victimileor  traficului,  sau de patron,  sau arestare,  ca re-

zultat ele nu primesc nici un ajutor i nici o protec ie de care necesit i 
care, în conformitate cu normele Dreptului Interna ional, trebuie s -i fie 
acordate; 

ONG-urile care ofer  ajutor victimelor, nu colaboreaz  cu organele 
puterii de stat; 

eficien a activit ii puterii de stat scade din cauza imposibilit ii i 
nedorin ei de a declara ceva contra trafican ilor. 

Fiecare dintre aceste obstacole are o serie de ramific ri-probleme. 
De exemplu, deportatea este aplicat  tuturor persoanelor care se afl  
ilegal într-un stat, astfel nu este luat  în considerare trauma psihologic , 
fizic  sau pericolul în care este victima dac  se întoarce acas . Multe state 
nu sunt în stare s  asigure un suport medical, psihologic sau juridic vic-
timei, i nici n-o pot proteja de r zbunarea sau nimerirea ei repetat  în 
re elele trafican ilor. În majoritatea cazurilor victimele-minore doresc s  
revin  în ara lor. Dar deportarea are rezultatele ei nefaste. În unele ri, 
persoanele deportate revenind în ar  sînt persecutate i nimeresc în în-
chisori pentru practicarea prostitu iei sau plecarea ilegal  din ar . În alte 
cazuri deportarea nu va mai permite plecarea în alte ri pentru o perioad  
lung , iar adesea de la victim  sunt cerute desp gubiri pentru repatriere, 
ceea ce intensific  dependen a de datorii. 

Doar cîteva ri ca Belgia, Italia i rile de Jos, au legi care permit 
re edin a temporar  victimelor traficului. În SUA sa adoptat legea care 
permite re edin a temporar  victimei i acordarea suportului necesar, cu 
condi ia c  victima s  accepte colaborarea cu organele puterii de stat. Dar 
oricum, i în SUA, i în alte state este obi nuit ca victimele s  fie de-
portate f  vreo determinare. Martorilor proceselor mari i de scandal 
privind traficul de femei li se acord  viza special  de categoria “5”, dar 
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exper ii au considerat c  suma acestor vize e relativ mic , iar pentru a o 
ob ine este enorm de complicat. 

Adesea guvernele anumitor ri sunt gata s  “suporte” aflarea ne-
formal  a victimei în teritoriul respectiv, doar c  numai în rile de Jos, 
Belgia i Italia exist  programe oficiale de asisten  victimelor i ea este 
acordat  oric rei victime, cît i contramandarea temporar  a deport rii, 
pîn  cînd victima nu va decide dac  este gata pentru a participa în proces 
în calitate de martor. Pe întreaga perioad  de aflare a ei în teritoriu, ONG-
urile îi garanteaz i o asigur  cu un loc de trai, resurse pentru existen , 
asisten a medical i psihic . În Belgia i Italia femeia poate lucra sau în-

a, chiar ceea ce-i permite s i revin , s  cî tige bani i s  înve e ceva 
anume. Dac  victima î i acord  consim mîntul pentru a participa la pro-
ces,  timpul  afl rii  ei  se  va  prelungi  pîn  la  începerea  procesului  dat.  În  
Italia aceast  lege e mult mai liberal , în conformitate cu articolul 16, vic-
timei traficului i se asigur  protec ia dac  ea: 

este cet ean str in, supus unui comportament crud sau exploat rii; 
este în pericol ca rezultat al acordului m rturiei depuse sau al tent rii 

de a se ascunde de controlul grup rii criminale. 
Dac  victima corespunde cerin elor sus men ionate, ONG-urile sau 

organele de drept se pot adresa din numele ei pentru a-i acorda un suport 
temporar, pîn  ea nu va lua parte în programul de reabilitare efectuat de 
ONG. 

Ca rezultat al practic rii acestei politici, în rile men ionate s-a m -
rit considerabil num rul m rturiilor depuse, iar lupta cu traficul de femei 
a devenit mult mai eficient . Limit ri totu i exist , de exemplu nu toate 
victimele pot pretinde la recuperarea pagubelor materiale i reabilitarea 
cet eniei, iar protec ia ei este invalid  în ara de ba tin . 

În Italia ac iunea de compensare a prejudiciilor este inclus  în pro-
cesul penal, iar desp gubirile morale, frecvent în sume foarte mari, sunt 
acordate victimelor din costul bunurilor confiscate ale traficantului.n con-
formitate cu legea nou , fondul monetar pentru crearea programelor azi-
lurilor care vor sus ine victimele traficului vor fi organizate din bunurile 
confiscate de la trafican i. În Germania de exemplu, confiscarea averii 
trafican ilor vine în visteria de stat i nu în suportul victemelor. De i în 
Italia i SUA posibilitatea primirii unui statut imigra ional pe o perioad  
mai lung  este destul de obi nuit, unele victime se adreseaz  cu ru-
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mintea de amnistie i este propus  legea în conformitate cu care vic-
timei i se prelunge te aflarea în ar , iar în cazuri exclusive, chiar I se 
acord  viz  de re edin . 

Multe state pot fi eviden ioate în categoria “ rilor tranzit de victime 
ale traficului”, de i în acela i timp ele pot avea rolul de ri-donator sau 
state-destinatoare. Ca i rile-destinatoare, majoritatea statelor-tranzit 
percep problema traficului de femei din punct de vedere migra ional, ast-
fel  ele,  de regul ,  sunt  preocupate de controlul  i  p zirea frontierii,  ridi-
carea nivelului de calificare a gr nicerilor, modernizarea i perfec ionarea 
tehnologiilor de protec ie a grani ei. 

Ca i în alte categorii de state, nivelul de informatizare privind prob-
lema traficului de femei este foarte sc zut, deaceea parvine necesitatea de 
a înv a poli ia, serviciile imigra ionale i alte persoane oficiale care se 
pot ciocni cu cazul traficului de tranzit sau s  ia leg tura cu poten iale 
victime ale comer ului cu marf  vie. Doar în pu ine state-tranzit sunt ela-
borate i coordonate programe i proceduri de reac ie la cazuri de trans-
portare peste hotare a victimelor traficului (sau posibile victime). De obi-
cei, procesul se limiteaz  la arestarea i/sau deportarea, i doar în unele 

ri exist  programe care s  acorde ajutor victimelor sau s  informeze or-
ganele respective sau ONG-urile despre acest trafic. Excep ia, poate servi 
doar Republica Ceh , unde exist  departamente specializate de poli ie ca-
re  colaboreaz  cu  ONG-urile  locale  în  scopul  acordului  unui  ajutor,  fe-
meilor-victime ale traficului, descoperite în teritoriul Republicii Cehe 
pentru tentarea de a le transporta în Occident. 

i, în fine, în majoritatea rilor-tranzit, se efectuiaz  prea pu ine ac-
iuni de investigare a fenomenului i acuzare a trafican ilor sau persoa-

nelor care au participat la organizarea acestei infrac iuni. Ca i în alte ri 
schimbul de informa ii este foarte limitat, iar baza juridic i posibilitatea 
de a lupta nu cu elemente p i ale traficului, dar cu întregul fenomen din 

cate nu exist . 
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Fiind generat  în diverse ri i în diferite perioade de timp, mi carea 

iluminist  a fost produsul unui mediu socio-istoric bine determinat, ea a 
ap rut ca rezultat al noilor forme de activitate economic  (fapt ce i-a im-
primat universalitate) i al acutiz rii contradic iilor dintre noile structuri 
în formare i cele vechi în dezagregare. Fondatorii mi rii iluministe tin-
deau s  creeze o societate liber  de cet eni egali în fa a legii, adaptat  
cerin elor de dezvoltare a economiei de pia .  

Filosofia luminilor este o filosofie politic , tr turile caracteristice 
ale c rei sînt urm toarele: cultul ra iunii; convingere în posibilit ile ne-
limitate ale tiin ei de a cunoa te i st pîni fenomenele naturii; credin  în 
progresul societ ii prin tiin i cultur ; optimism istoric; apelare la 
principiile teoriilor “contractului social” i “dreptului natural”; încredere 
în for a educa iei; ap rarea libert ilor individului i apologetica egalit ii 
dintre popoare; entusiasm pentru ideea de iluminare a maselor.  

Fiind în esen  o mi care de idei reformiste, iluminismul i-a propus 
 modernizeze societatea, s  difuzeze înv turi i concep ii noi despre 

via , s  culturalizeze masele largi, s  dezr cineze ignoran a, s  creeze 
“împ ia ra iunii” i “binelui comun”. Iluminismul se asociaz  cu epoca 
de tranzi ie  la  un nou sistem de rela ii  sau chiar  cu faza final  a  acestei  
tranzi ii. Iluminismul european, în cadrul c rui se însereaz  gîndirea de 
acest gen din Moldova, trebuie acceptat în în elesul larg al cuvîntului, ca 
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mi care de idei de convergen , dar nu uniform , din cauza c  gîndirea de 
pe continent nu poate fi raportat  la un prototip unic, cu caracter de para-
digm , ci este necesar de a fi primit în toat  varietatea care a cunoscut-o. 
Concept cu prec dere ca ideologie de opozi ie a c rei apari ie a provocat 
sf rîmarea unui conformism spiritual de tradi ie, iluminismul are i o se-
rie de tr turi specifice. Aceast  ideologie n-a fost întotdeauna i pretu-
tindeni omogen  în temeiurile i tendin ele sale, în cadrul ei se evi-
den iaz  un num r mare de diversit i de orient ri i tendin e ale con inu-
tului i formelor de manifestare. 

Gîndirea iluminist  din Moldova a constituit o mi care de idei cont-
radictorii, cu o varietate de teze caracteristice cre tinismului, umanis-
mului, iluminismului francez, englez i rusesc. Aceast  ideologie a ap rut 
în rile Române ti datorit  influen ei Apusului, prin transfer de “modele 
culturale” i a factorilor interni, gra ie existen ei centrelor de difuzare a 
ideilor de acest gen i condi iilor favorabile pentru înr cinarea lor, iar 
tr turile specifice sînt condi ionate de starea culturii, de situa ia 
economic i social-politic  etc. Specificul ideologiei iluministe din Mol-
dova este urm torul: 

- convergen a cu ra ionalismul ortodox, conlucrarea cu biserica cre -
tin ; 

- orientarea spre ideea na ionalului; 
- preocuparea de problemele social-politice; 
- tendin a de a de tepta masele largi i de a dep i starea de subdez-

voltare prin acces la înv tur i r spîndirea cuno tin elor. 
Majoritatea ilumini tilor din rile Române ti, în special cei din pe-

rioada ini ial , n-au intrat în opozi ie cu religia i biserica, ci se con-
verteau în ra ionamentele teismului i în deosebi ale deismului i 
“dublului adev r”, profesînd în esen  o filosofie ra ionalist . Biserica din 
principate n-a împiedicat ini iativa c rturarilor laici i a sus inut în mare 

sur  dezvoltarea culturii în limba poporului. Ilumini tii din Moldova 
seau  în  perioada  bisericii  nu  un  sistem ce  trebuia  distrus,  ci  sprijin  al  

prop irii spirituale a neamului, iar încerc rile de critic  se refereau la 
ierarhia bisericeasc i foarte rar erau expuse în adresa religiei ca atare. 
Aceast  convie uire era determinat i favorizat  de lipsa burgheziei pu-
ternice, fapt ce punea obstacole în calea form rii condi iilor prielnice 
pentru prop irea ideilor materialiste i laice. 
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Condi iile istorice din principate au generat lupta pentru eliberare 
na ional , pentru formarea statului na ional independent i iluminist din 

rile Române ti, con tien i de necesit ile timpului, au pus programele 
lor în serviciul lichid rii fundamentelor politice, juridice i morale ale 
subjug rii, au depus eforturi pentru reînvierea con tiin ei na ionale. 
Conceptul de na iune prime te treptat un sens etic, în elegîndu-se o “uni-
tate perfect ” ce se caracterizeaz , conform opiniei lui Gheorghe Asachi, 
prin comunitatea religiei, comunitatea legilor, limbii, originii, faimei, ne-
fericirilor, speran elor.  

Scriitorul concepe patriotismul ca o însu ire necesar  omului, ca un 
sentiment  firesc  i  pentru  a  de tepta  contemporanii  i  a  le  insufla  senti-
mente altruiste, el apeleaz  la faptele glorioase i la înaltele virtu i ale 
str mo ilor, la vitejia i abnega ia lor. Moldova n-a fost lipsit  de epoci 
str lucite în care s-au manifestat domnitori eroi în r zboaie, iar în condi ii 
de pace – f uritori de bine patriei i supu ilor. C rturarul este de p rere c  
“interesul i egoismul … dezbin  popoarele i oamenii”22, iar remedierea 
situa iei este posibil  în condi iile opunerii acestor sentimente “dorin ei 
folosului social”, adic  cet enii s  fie condu i de tendin a de a contribui 
la sporirea gloriei patriei i binelui social. Prin virtute este posibil  pro-
sperarea politic i social  acolo unde to i cet enii sînt însufle i de 
ideea folosului social nici unul nu va fi nenorocit.  

Apelul “a fi de folos societ ii” nu înseamn  “uit  de tot de tine, 
se te- i interesele tale, ai grij  numai de al ii, acest îndemn cuprinde: 

tinde a- i cî tiga mijloacele materiale i morale spre a putea fi de folos 
familiei i Patriei, fiindc  f  asemenea mijloace e ti numai povar  so-
ciet ii; nu gîndi c  f  înv tur i materiale ai putea fi de folos”23. 
“Da-c  Patria se afl  la nevoie sau în pericol, ai ocazia de a- i ar ta 
inima”24. Iubirea de patrie este nobil , dar nu trebuie s  împiedice iubirii 
de oameni, dragostea de patrie la o na iune mare sau mic  este un 
sentiment nobil. 

Gh. Asachi respinge paradigmele universalismului occidental, tezele 
luminilor de la Apus: “patria mea este lumea”, “eu sînt cet ean al lumii”, 
“iubirea de patrie este un egoism social al unui num r de oameni care lo-
                                                        
22 . . – , 1986, p.160. 
23 Ibid, p. 161. 
24 Ibid, p. 162. 
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cuiesc într-o anumit ar i î i fac dreptate pentru a-i urî pe ceilal i”. 
rturarul nume te aceste ra ionamente “cinice”, considerînd c  au me-

nire s  înjoseasc  omul, s -i t duiasc  virtu ile i s -l defaimeze.  
Într-adev r, toate popoarele sînt o frac ie a unei familii numeroase, 

care  prin  întinderea  sa  nu  poate  fi  administrat  de  un  singur  guvern  i  
“cînd privim fiin ele nou  asem toare ca pe o singur  familie, ne facem 
binevoitori c tre toat  omenirea în general”25. Asemenea reflec ii nu ex-
clud îns  altele, ce au de asemenea juste ea lor – omenirea se împarte în 
popoare i a se da numele de egoism social simpatiei i interesului comun 
ce predomin  între membrii care alc tuiesc o na iune este o conjura ie. 
Nici un sentiment virtuos nu poate fi cultivat în dauna altui sentiment, 
autenticul patriotism nu semnifica exclusivism na ional, ostilitate fa  de 
alte neamuri. 

Gh. Asachi sus ine c  progresul omenirii se bazeaz  pe progresul ra-
iunii, moralit ii, culturii spirituale, oamenii de diferite religii, limbi i 

legi au tendin a i dorin a de a- i perfec iona moralitatea, înv mîntul i 
iestria. În cadrul progresului social el eviden iaz  nu numai latura spi-

ritual  – r spîndirea cuno tin elor, starea moralit ii, dar i aspectul tehnic 
– dezvoltarea industriei. Gînditorul acord  laturilor tehnice i spirituale 
ale progresului func ii determinante: industria va îmbog i na iunea, iar 
iluminarea i înv mîntul o va face fericit . Ideea progresului societ ii 
prin progresul ra iunii este în acord cu reflec iile lui J.-A.Condorset, 
H.Saint-Simone, F.Schelling i G.Hegel. 

În opinia lui Alecu Russo, cel mai mare pericol pentru destinele rii 
este falsul patriotism, adic  masca egoismului în timpurile de tulburare. 
Fal ii patrio i sînt acei care speculeaz  libert ile popoarelor, care n-au al-
te principii decît interesul personal, alt dumnezeu decît pe sine însu i, alt  
credin  decît “noi prin noi i pentru noi”. Ei nu cred nici în popor, nici în 
libertate, nici în sacrificiu, nici în devotament i se creaz  impresia c  fac 
sacrificii, dar nu sacrific  nimic, ci pun la dobînd . Oamenii libert ii op-
teaz  în favoarea respectului i inviolabilit ii persoanei, în timp ce fal ii 
patrio i militeaz  pentru “m surile de sînge i inchizi ie”. Este de subli-
niat c  ideile dezvolt rii specificului na ional, consolid rii limbii, leg -
turii cu trecutul istoric alc tuiau aspira iile intelectualit ii epocii. 

                                                        
25 . . – , 1986, p.163. 
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A.Russo sus ine c  toate popoarele sînt egale între ele, precum egali 
sînt oamenii crea i de Dumnezeu. El este convins de necesitatea asimil rii 
culturii avansate a civiliza iei moderne, îns  îl nelini tea tendin a spre 
nivelare a tr turilor specifice ale culturii spirituale a poporului. Prin 
îndemnul de a studia trecutul, de a prelua tot ce avuse acesta mai bun 
scriitorul manifest  grij  pentru salvgardarea individualit ii na ionale, 
subliniind c  poporul este baza societ ii, iar Basarabii i Mu atinii sînt 
martirii neamului. 

Interesul sporit fa  de aspectul na ional-particular al vie ii poporului 
delimiteaz  ilumini tii din Moldova nu numai de pozi iile cosmopolite ale 
luminilor de la Occident, dar i de reflec iile umani tilor, ace tia din urm  
tindeau s  explice micro- i macrocosmosul reie ind din ideea primatului 
generalului fa  de particular. Ilumini tii din principate proclam  cultul 
valorilor na ionale, dar care nu vin în contradic ie cu cele universale – 
predomin  ideea de patrie i afirmare a con tiin ei na ionale pe calea 
compasiunii fa  de degradarea prezentului, prin indicare asupra originii 
romane i fortificarea încrederii într-un viitor luminos.  

Studiind istoria, ilumini tii depisteaz  în trecutul principatelor argu-
mente în favoarea originii comune a românilor, descoperind o perioad  de 
glorie a luptei pentru independen , un izvor important de educa ie patrio-
tic , o surs  de justificare a existen ei libere. Trecutul istoric este pus în 
serviciul emancip rii na ionale în scopul promov rii propriilor idealuri i 
dac  la Occident instaurarea societ ii moderne se preconiza prin idea-
lizarea democra iilor antice, în principate cu preponderen  se f cea trimi-
tere la idealurile na ionale. 

Protagoni tii ideilor iluministe din Moldova prin scrierile lor se ad-
resau maselor largi, propunîndu- i s  le de tepte, s  dep easc  subdez-
voltarea prin acces la înv mînt i r spîndirea cuno tin elor. Solidaritatea 
dintre intelectuali i mase a fost condi ionat  în parte i de asuprirea na-
ional . 

Andronache Donici este adeptul ilumin rii juridice a oamenilor i 
acest proces este posibil numai în condi iile existen ei unui num r su-
ficient de izvoare publicate. Culegerea sa de legi oferea un serviciu bun 
celor care c utau dreptate la instan ele judec tore ti i orice om î i va pu-
tea ap ra mai bine interesele în cazul cînd va cunoa te con inutul legilor. 
În acord cu C.Beccaria, A.Donici sus ine c  necunoa terea legilor în 
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vigoare este cauza principal  a nenum ratelor procese i în ultim  in-
stan , a hot rîrilor judec tore ti nedrepte. Creînd manualul s u, el era 
condus de sentimentul de datorie fa  de patrie, de necesitatea unei astfel 
de lucr ri de sintez . 

Gh.Asachi a fost iluminist nu numai prin caracterul activit ii des-
urate, manifestîndu-se exemplar pe rîmul înv mîntului public, dar 

i prin concep ia despre lume. De i problema neasc  a g sit în opera 
sa un r sunet slab, el considera c  moravuri curate i adev rate senti-
mente trebuie c utate numai la s teni. Gînditorul avea încredere sporit  în 
for a educa iei, opiniile sale referitor la educa ie i instruire se bazau pe 
principiile teoriei “dreptului natural”, adic  to i oamenii sînt înzestra i de 
natur  cu capacit i identice. În acord cu J.-J.Rousseau, el considera c  
tuturor oamenilor le sînt proprii de la na tere începuturi pozitive, iar omul 
este o fiin  bun i asupra form rii lui influen eaz  în mod decisiv me-
diul extern, în special educa ia. 

Ilumini tii din Moldova s-au dedicat unei activit i ample cu scopuri 
practice care cuprindeau preocup ri pentru diferite domenii de activitate 
îmbinate cu solu ionarea probelemelor de ordin politic. Exponen ii ideo-
logiei iluministe din Moldova au de inut posturi în aparatul de stat i 
aveau posibilitate, în diferit  m sur , de a transpune în practic  ideile lor, 
de a le verifica i remedia. A.Donici i A.Russo au de inut func ii în sis-
temul juridic, iar Costache Negruzzi i Mihail Kog lniceanu – în cadrul 
executivului. 

Mi carea iluminist  din rile Române ti cuprinde dou  direc ii: re-
formist i revolu ionar . 

Gh.Asachi era con tient de neajunsurile societ ii contemporane lui, 
le critica i tindea s  le înl ture prin reforme i îmbun iri în limitele 
legisla iei. El era adversarul mijloacelor extreme i transform rilor radi-
cale, propunîndu-se în favoarea ordinii stabilite de Regulamentul Or-
ganic. Scriitorul n-a acceptat evenimentele din 1848, calificîndu-le ca în-

lcare a lini tei sociale, “rumoare… a tinerilor”, obstacol în calea tenta-
tivei de a introduce în via a oamenilor o anumit  ordine, un anumit echi-
libru. 

Optînd în favoarea transform rilor în structura social-politic  a prin-
cipatului, fiind promotorul progresului social, C.Negruzzi era adeptul 
reformelor i n-a participat la evenimentele din 1848, nu le-a aprobat, dar 
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n-a blamat reprezentan ii acestei mi ri. El avea speran e în posibilitatea 
îns to irii sistemului printr-o reform  în eleapt , care s in  cont de 
firea oamenilor i de circumstan ele locului. Gînditorul nu accepta re-
volu ia din cauza violen ei care o înso te, ra ionalismul s u fiind tem-
perat de scepticism.  

Cerin ele de a înl tura remenescen ele feudalismului, pledoriile pent-
ru constitu ie, parlamentarism i egalitate civic  atest  nuan e de libera-
lism în concep iile lui C.Negruzzi i reprezint  în acela i timp o form  a 
opozi iei antifeudale. El nu se conforma realit ii, era ostil regimului, dar 
de inea func ii publice de vîrf. C.Negruzzi nu era revolu ionar, dar nici 
conservator ca Gh.Asachi, în cazul lui nu este vorba de contradic ie, ci de 
duplicitate, rezultat firesc al unui regim despotic care sugruma libertatea 
de opinie i-i obliga pe oameni la abilit i tactice. 

Evenimentele de la 1848 îl g sesc pe A.Russo la Ia i, el nu sem-
neaz  documentul revolu iei “Proclama iune a boierilor moldoveni”, dar 
sus ine mi carea revolu ionar i dup  înfrîngerea ei se expatriaz : par-
ticip  la Marea Adunare Na ional  de la Blaj, apoi la Bra ov semneaz  
dou  documente de con inut revolu ionar – “Principiile noastre pentru re-
formarea Patriei” i “Proclamarea partidei na ionale c tre români”. 
A.Russo era patriot, dar nu i revolu ionar, i g sea revolu ia drept un r u 
necesar.  

Evenimentele de la 1848 au marcat în via a gînditorului o criz  
dintre cele mai serioase, aceasta fiind provocat  de aspectele cele mai 
brutale ale revolu iei. Criza apar ine unui democrat care nu s-a dezis de 
democra ie i nu s-a înl turat reac iunii, ci a continuat s  militeze pentru 
progres pe calea reformelor evolutive. El considera în spirit iluminist c  
nedreptatea izvor te din violen , din ne tiin i pledeaz  pentru mo-
dificarea legilor, r spîndirea atotcuprinz toare a instruirii ca mijloc efi-
cient pentru transform rile sociale. 

În 1848 M.Kog lniceanu redacteaz  documentul de baz  al revolu-
iei moldovene i al pa optismului românesc “Dorin a partidei na ionale” 

în care preconiza independen  administrativ i legislativ , egalitate în 
drepturi civile i politice, înv mînt egal i gratuit, abolirea privilegiilor, 
adunare reprezentativ , guvern responsabil, judec tori inamovibili, ega-
litate în fa a sarcinilor publice, secularizarea averilor m stire ti, 
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împropriet rirea ranilor, unirea Principatelor (în baza comunit ii de 
origine, limb , obiceiuri i interese).  

Con tient de existen a conflictului social, el milita pentru solu iona-
rea lui prin armonie, pentru transformarea rii în mod pa nic i trecerea 
la un nou sistem. Programul prevedea instaurarea monarhiei constitu-
ionale, cu domnitor ales din toate st rile societ ii, cu adunare compus  

de asemenea din reprezentan ii tuturor st rilor sociale i o autonomie in-
tern  real , ca verig  intermediar  a unui proces ce urma s  se încheie cu 
dobîndirea suveranit ii na ionale.  

Fiind animat de ideea drept ii sociale, el sus inea c  “puterea i 
fericirea unui stat se afl  în puterea i fericirea mul imii, adic  a na iunii. 
O na iune îns , care num  numai trei mii de oameni înzestra i cu 
drepturi i averi, singurii adev ra i cet eni, nu merit  acest nume. 
Moldova îns  n-are mai mul i cet eni; c ci to i ceilal i … sînt numai 
ni te locuitori lipsi i de toate drepturile, de toat  bun starea material i 
intelectual i supu i numai d rilor i greut ilor rii. Locuitorii s teni, 
mai ales, sînt ni te instrumente în mîinile guvernului, ale proprietarilor i 
ale posesorilor de mo ii, în practic  îns  lipsi i de p mînt”26. Nimic nu s-a 

cut pentru nime, constata cuget torul, i este nevoie de desfiin at 
boierescul i de împropriet rit ranii, acte impuse de omenire, de drep-
tate, de interesele rii, cît i de interesul proprietarilor, care, la cerere ar 
putea primi desp gubire pentru munca cl ca  devenit  nerentabil .  

Programul avea menire s  transforme ara într-un stat modern, 
avansat i prevedea separarea puterilor în stat, definea prerogativele 
fiecrei în parte, ele urmînd s  garanteze exercitarea drepturilor i liber-

ilor democratice: egalitatea drepturilor civile i politice, libertatea pre-
sei, asigurarea libert ii individului i a inviolabilit ii domiciliului, liber-
tatea cultelor, regim comunal i municipal, libertatea muncii, plata luc-

rilor publice, înfiin area unei b nci de scont, îmbun irea c ilor de 
comunica ie etc. 

Ceva mai tîrziu îns , în 1852 M.Kog lniceanu se pronun a în favoa-
rea “reformelor blînde i graduale”: “orice schimbare silnic , orice prefa-
cere n prasnic  nu pot s  ne fie decît fatale. Cînd revolu iile încep, civi-
liza ia înceteaz : r zboiul nici odat  n-a f cut decît de a mistui rodurile 
                                                        
26 Kog lniceanu M. Texte social-politice alese. – Bucure ti, 1967, p.152. 
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sem nate în timpul p cii”27. Chiar atunci cînd în scrierile pa opti tilor 
apare cuvîntul “revolu ie”, deseori sensul este de schimbare a regimului 
politic, iar cucerirea puterii este presupus  de a avea loc pe cale pa nic . 
În mod consecvent doar N.B lcescu în vîltoarea evenimentelor din 1848 a 
ajuns la concep ia politic  radical , pentru el înf ptuirea idealului na io-
nal era indisolubil legat  de realizarea drept ii sociale, f  efectuarea re-
formei  agrare  i  democratizarea  structurii  de  stat  no iunea  de  patrie  era  
privat  de con inut. Îns  N.B lcescu i adep ii lui alc tuiau minoritatea în 
cadrul pa optismului. 

Exponen ii ideologiei iluministe din Moldova caut  prin scrierile lor 
 explice contemporanilor problemele existente în societate, indicînd tot-

odat i solu ii de modernizare. Reflectînd asupra problemelor organiz rii 
puterii de stat, I.T utul consider  c  este necesar de a elabora un “tratat” 
de politic  din cauza c  succesul organiz rii i administr rii puterii de stat 
este determinat de posedarea teoriei politice. Scopul teoriei administr rii 
este  crearea  celor  mai  favorabile  condi ii  pentru  prop irea  tuturor  i  a  
fiecrui  în  parte,  fiindc  “politica este  pentru om” i  trebuie s  reias  din 
interesele omului i ale moralei. 

Fiind con tient de necesitatea i importan a legilor în stat, I.T utul 
subliniaz  c  legea este indispensabil  Moldovei din cauza c  stabile te 
raporturile dintre cet ean i stat, dintre individ i societate i precizeaz  
drepturile i îndatoririle fiec rei p i. El pledeaz  pentru crearea unui stat 
bazat pe drept, prin introducerea unui larg cadru juridic, cu diviziunea 
dreptului pe ramuri. 

În opinia sa, formele de conducere ale unui stat nu sînt uniforme 
deoarece in în esen a lor de dezvoltarea istoric , de nivelul i etapa de 
civiliza ie  în  care  se  afl .  I.T utul  deosebe te  apte  tipuri  de  cîrmuire:.  
Democra ia; aristocra ia; monarhia; despo ia; monarhia reprezentativ ; 
teocra ia i ohlocra ia. El considera c  cea mai bun  form  de conducere 
pentru Moldova este monarhia. Însu i cuget torul simpatiza monarhia 
constitu ional i sistemul parlamentar englez. Principatul necesit  de 
asemenea i o constitu ie, lege fundamental  care ar reglementa func io-
narea statului, raporturile dintre elementele lui constituante i ar pune 
punctul final abuzurilor de putere. Despotismul unei persoane, tirania 
                                                        
27 Idem. Opere. V.II. Scrieri istorice. – Bucure ti, 1976, p.675. 
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aristocra iei i anarhia mul imii sînt trei fenomene d un toare societ ii i 
pentru a  evita  aceste  pericole se  cuvine ca puterea suveranului  s  se  ba-
zeze pe lege i s  fie limitat  de aceasta. El nu contest  semnifica ia Co-
dului Calimah (1817), dar consider  c  acest cod de legi sufer  de dou  
neajunsuri: nu ine cont de obiceiurile str vechi, fapt ce permite t lm ciri 
arbitrare i este scris într-o limb  str in  (greac ) neîn eleasc  de mase.  

I.T utul a participat activ la fondarea constitu iei c rvunarilor 
(1822), acest proiect prevedea:. Lichidarea privilegiilor marilor boieri; 
puterea legislativ  apar ine domnitorului i adun rii alc tuit  din repre-
zentan ii marelui cler, din boierii din inuturi i din membrii divanurilor i 
departamentelor; puterea executiv  apar ine domnitorului; numirea în 
func ii este prerogativa domnitorului, cu consim mîntul feudalilor; liber-
tatea cuvîntului, presei, persoanei; inviolabilitatea persoanei. El consider  

ara poate fi scoas  din impas de c tre un domnitor care ar poseda ur-
toarele calit i: vast  preg tire teoretic i practic  în domeniul admi-

nistr rii; cunoa terea istoriei i legisla iei altor ri; preg tire bun  în etic  
i psihologie; cunoa tere fundamental  a economiei; s  provin  din boie-

rii p mânteni. 
În constitu ie se precizeaz  c  în caz de dezacord dintre domnitor i 

adunarea deputa ilor, executivul trebuie s  se supun  în fa a legislativului. 
Îns  spre sfîr itul vie ii, cînd aspira la scaunul domnesc al Moldovei, 
I.T utul î i modific  opiniile: misiunea adun rii o g se te numai în 
alegerea domnitorului, adic  devine o adunare electiv  provizorie, iar 
dreptul de a alege primesc cet enii care au în proprietate avere imobil  
(143 hectare de p mînt) sau profit anual de 1000 de lei, din cauz  c  nu-

rul persoanelor care st pînesc o avere mic  este întotdeauna foarte ma-
re i o adunare prea numeroas  produce de regul  mai mult zgomot decît 
isprav . 

Cauzele st rii jalnice a Moldovei I.T utul le g se te în pozi ia geo-
grafic  nefavorabil  a rii i în setea de putere i bog ii a marilor boieri. 
El expune ideea constantului pericol extern, a barbarilor, care din epoca 
migra iilor rîvnesc la p mîntul moldovenesc. Moldovenii n-au avut posi-
bilitate s  se dezvolte firesc din cauza c  au trebuit mereu s  se apere, 
investind energie nu în construc ie, ci în reconstruc ie. În acela i timp, 
cuget torul face prima tentativ  în gîndirea politic  na iional  de a 
reabilita Imperiul Osman, atribuind boierimii p mîntene întreaga vin  
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pentru dec dere, considerînd-o intrigant , lacom  de putere i bog ii, 
corupt , abuziv , ea asupre te un popor bun i generos, subminîndu-i 
institu iile. I.T tutul regret  luptele interne feudale care au sl bit statul i 
au mic orat puterea domnitorilor, deschizînd calea invaziilor str ine. 

Cuget torul pleda pentru îmbinarea reformelor politice, juridice i 
economice cu m surile de ordin cultural, fiind încrezut c  în a a mod vor 
primi o finalitate uman , vor contribui la ascensiunea rii. Înv tura este 
o necesitate obiectiv  atît pentru dezvoltarea omului cît i a societ ii în 
general, ea este factorul fundamental al progresului. 

Pentru gînditor legea i dreptatea sînt categorii universale. El aten-
ioneaz  c  libertatea  nu  este  un  atribut  f  limite,  o  însu ire  absolut ,  

libertatea trebuie s  aib  limite, ultima dintre ele fiind divinitatea îns i, 
dar pîn  la acest ultim cadru mai exist  limite umane: morala, cîrmuirea, 
legea civil i legea natural . I.T utul este adversarul monopolului politic 
al marilor boieri i adeptul liberaliz rii controlate. Crea ia sa dovede te c  
iluminismul este o solu ie dictat  de conjunctura local i are menire s  
rezolve problemele rii. 

I.T utul este teoretician al unor idealuri de dreptate social  – eleva ia 
moral , grija pentru dreptate i adev r, convingerea patriotic , scoaterea 
în eviden  a necesit ii de a combate r ul i de a pune în valoare binele 
alc tuiesc tr turile distinctive ale concep iilor cuget torului. Lui 
I.T tutul îi este caracteristic  concep ia romantic  despre istorie, fapt ce îl 
plaseaz  în imediata apropiere de N.B lcescu i M.Kog lniceanu, anti-
cipîndu-i. El este de p rere c  trecutul prepar  în mod organic prezentul i 
atribuie istoriei rolul de “magistra vitae”. Gînditorul concepe dezvoltarea 
societ ii ca un proces continuu i nu transform  cauzalitatea în fatalitate 
– na iunile sînt responsabile de destinul lor firesc din cauz  c  au po-
sibilitate s  aleag  dintre bine i r u. 

C.Negruzzi consider  c  soarta unui stat depinde nu numai de forma 
de guvern mînt sau de întinderea p mînturilor, dar i de alte împrejur ri:. 
Concordan a intereselor religioase, comerciale, industriale, agrare; bo-

ia sau s cia na iunii, obiceiurile, deprinderile i caracterul ei; rapor-
turile na iunii cu popoarele vecine, cu puterea acestora (spiritul lor practic 
sau r zboinic) cu interesele lor bine sau r u concepute; întîmpl rile im-
previzibile. Orice guvern este supus la trei condi ii semnificative: 1) buna 
credin , responsabilitatea unei purt ri corecte revine ambelor p i, atît 
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cîrmuitorilor cît i cîrmui ilor (la Gh.Montesquieu este vorba de ones-
titatea ministrului fa  de administratorii s i). În caz de conflict mai cul-
pabili sînt cîrmuitorii decît supu ii, “puterea tie unde merge, poporul nu 
tie unde îl mîn ”28; 2) s  aib  multe “clase de cet eni”: cler, func ionari, 

magistra i. Reprezentan ii diferitelor profesii sînt necesari pretutindeni, 
dar s  nu dispun  de privilegii speciale i s  se afle ca i cet enii de rînd 
sub jurisdic ia legii comune, “func ionarii, magistra ii, preo ii, … s  fie în 
rînd cu cei mai simpli cet eni”29;  3)  birul  –  trebuie ca fiecare cet ean,  
inclusiv  nobilii,  s  pl teasc  bir.  Formele  birului  se  reduc  în  ultima  in-
stan  la dou  principii: a pl ti prin munc i a pl ti cu bani. Este de 
subliniat  c  ideile  cuget torului  referitor  la  r spunderea fa  de popor i  
egalitatea tuturor în fa a legii sînt actuale i demne de cea mai înalt  ap-
reciere. 

Guvernul reprezentativ, sus ine C.Negruzzi în acord cu ideile lui 
Gh.Montesquieu, se bazeaz  pe urm toarele principii: divizarea celor trei 
puteri în stat; alegerea reprezentan ilor puterii legislative de c tre to i ce-

enii independen i; votul anual pentru bir; mobilizarea anual  din rîn-
durile poporului a efectivului pentru trupele terestre i marine; dreptul pu-
terii executive de a accepta sau nu accepta legile votate; concentrarea pu-
terii executive în mîinile unei persoane; siguran a persoanei cîrmuitorului 
i responsabilitatea mini trilor; independen a judec torilor, constituirea 

institu iei jura ilor; certitudinea libert ii individuale; dreptul de contes-
tare.  

Gînditorul era partizan al “ordinii”, el sus inea monarhia constitu-
ional , bazat  pe echilibrul puterilor i folosirea libert ilor democratice, 

credea în principiile unei ordini democratice limitate ale cet enilor “ne-
atîrna i” i admitea în cazuri extreme dreptul la insurec ie. “În revolu ii 
cei mai mari vinova i nu sînt cei care le fac, ci acei care prin faptele i 
urm rile lor le-au provocat i le-au f cut a fi neap rat necesare”30. 

Alecandru Sturza de asemenea g se te transform rile spre progres în 
îmbun irea educa iei, intensificarea rolului legilor morale i des -
                                                        
28 Cornea P. De la Alexandru la Eminescu. – Bucure ti, 1966, p.84. 
29 Ibid, p.85. 
30 Ibid, p.87. 

 
. 
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vîr irea factorului economic. El nu recunoa te r sturnarea guvernului prin 
revolu ie, în afar  de r zboaie de eliberare na ional i lupt  împotriva cu-
ceritorilor, nu accept  insurec ii sîngeroase. 

A.Sturza consider  c  de o adev rat  existen  se bucur  popoarele 
la care agricultura se îmbin  cu industria. Dezvoltarea for at  a manu-
facturilor conduce spre revolu ie, în timp ce agricultorii sînt oamenii cu 
credin  în Dumnezeu i înalte calit i morale. Adev ratele bog ii ale 
fiec rei ri sînt resursele ei naturale i libertatea individual  a omului, iar 
baza societ ii o alc tuie te proprietatea privat . No iunea de libertate es-
te tratat  de gînditor în conexiuine cu categoriile de bine i de r u i unde 
nu exist  libertate intern , subliniaz  A.Sturza, nu este nici libertate exter-

. El sus ine c  sfînt  este libertatea individual , dar i mai sfînt  este 
libertatea colectiv , independen a na iunii c rei îi apar ine.  

A.Sturza s-a pronun at împotriva politicii imperiale de cotropire, 
sus inînd c  guvernul arist tinde din ce în ce mai mult s tearg  nuan ele 
locale, s  rusifice, în special Bugeacul pu in populat. El pledeaz  pentru 
autonomia Basarabiei de tipul celei finlandeze, iar spre sfîr itul vie ii – 
pentru unirea p mînturilor române ti. În aceast  baz  P.Halippa i A.Mo-
raru subliniaz  c  “mi carea spre libertate i independen a poporului 
român din Basarabia a început înc  cu Alexandru Sturza”31. 

Alexandru Hâjdeu opineaz  c  statul este o institu ie social  ce se 
bazeaz  pe dou  principii: specificul na ional i libertatea. Specificul na-
ional semnific  devotament fa  de tradi ii i cultura popular , dragoste 

pentru limba matern , iubire de patrie, de trecutul i prezentul ei. Liber-
tatea este un principiu pur spiritual ce- i g se te expresie în dragostea de 
patrie, ap rarea credin ei i triumful binelui asupra r ului. 

M.Kog lniceanu consider  c  civiliza ia este suma realiz rilor ti-
in ifice i succeselor politice. tiin a, arta i industria sînt emancipare, 
adic  dezrobire. Îns  civiliza ia nu este deplin  în condi iile cînd omul 
nu- i dobînde te drepturile de cet ean i cu cît se m re te num rul cet -
enilor încadra i în procesul de administrare a drepturilor sociale cu atît se 
rge te cercul de civiliza ie. Ideea de civiliza ie are ca misiune s  con-

tribuie la crearea egalit ii între oameni i este banal  afirma ia cum c  
statele dau faliment din cauza excesului de civiliza ie. Ea se bazeaz  pe 

                                                        
31 Hallipa P., Moraru A. Testamenti pentru urma i. – Chi in u, 1991, p.155. 
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dreptate i nici odat  statele n-au disp rut din cauza excesului de dreptate, 
ci din contra, dec derea este precedat  de mari nedrept i.  

Civiliza ia reprezint  rezultatul i con inutul progresului social, la 
M.Kog lniceanu expresia “a intra în civiliza ie” are semnifica ia ridic rii 

rii la nivelul dezvolt rii social-istorice contremporane. Popoarele nu pot 
ajunge la adev rata civiliza ie decît prin cultivarea i dezvoltarea fa-
cult ilor na ionale i sporirea bun st rii materiale. Toate institu iile me-
nite de a oferi claselor de jos un mod de via  mai bun i de a le înlesni 
satisfacerea necesit ilor au întotdeauna ca misiune de a îndep rta igno-
ran a i de a îmbun i soarta moral  a oamenilor i prin urmare, a le 
preg ti o adev rat  civiliza ie, con inutul c rei include dragoste de patrie 
i de viitorul ei politic, respectarea legilor i egalitatea persoanelor. Prin 

urmare, M.Kog lniceanu întrebuin eaz  conceptul de civiliza ie în sens 
mai restrîns, avînd în vedere libert ile politice i civice în sens mai larg, 
atribuindu-i semnifica ie epocal , modernizatoare. 

adar, iluminismul a contribuit la realizarea unor scopuri impor-
tante ale prop irii poporului: dezvoltarea colii în limba na ional , spori-
rea rolului ei în educarea i culturalizarea factorului uman i în formarea 
cadrelor; m rirea poten ialului i prestigiului cunoa terii tiin ifice. Ideo-
logiei iluministe îi revine un rol important în procesul de modernizare a 
societ ii, extinzîndu-se pîn  în anii 1860, a favorizat reformele de carac-
ter liberal i liberalismul.  
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Multitudinea de probleme cu care se confrunt  societatea aflat  în 

proces de înnoire, realizarea în complex a reformelor social-economice în 
proces de desf urare, afirmarea tot mai dur  a Republicii Moldova în re-
la iile cu alte state ale lumii i cu organismele interna ionale presupun i 
necesitatea cercet rii institu iei preziden iale. 

Primele alegeri parlamentare în Republica Moldova, desf urate pe 
principii noi în baza sistemului majoritar, au fost organizate în prim vara 
anului 1990. 
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La edin a din 27 aprilie 1990, Sovietul Suprem a desemnat condu-
cerea de vîrf. Pre edinte al Sovietului Suprem al Republicii Sovietice So-
cialiste Moldovene ti a fost ales Mircea Snegur.134 

Primul act al Legislativului care demonstreaz  continuarea pro-
cesului de autodeterminare a fost Legea din 10 mai 1990 “Cu privire la 
introducerea unor modific ri în art.6, 7 i 49 din Constitu ia (Legea 
Fundamental ) a R.S.S. Moldovene ti135, prin care a fost anulat art.6 care 
stabilea c  for a conduc toare i îndrum toare a societ ii sovietice, 
nucleul sistemului ei politic, organiza iilor de stat este PCUS. Prin art. 6 
i 7 era fixat  activitatea tuturor partidelor politice în cadrul Constitu iei 

 dreptul de a uzurpa puterea, adic  erau legalizate mi rile i par-
tidele politice (tratate de c tre slujba ii Partidului Comunist sub denumi-
rea generic  de “neformali”), iar art.49 garanta cet enilor dreptul de 
asociere liber  în partide politice. Astfel, s-a introdus pluralismul politic 
i pluripartidismul, elemente inerente ale unui stat democratic. 

În scopul oglindirii activit ii Sovietului Suprem al R.S.S.Moldova, 
a activit ii deputa ilor poporului din R.S.S. Moldova, precum i a So-
vietelor locale de deputa i ai poporului, la 15 iunie 1990 s-a hot rît a re-
lua editarea ziarului “Sfatul rii”. S-a stabilit c  ziarul “Sfatul rii” es-
te organul de pres  al Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova.136 

La 19 iunie 1990, Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a adoptat Le-
gea “Cu privire la introducerea unor modific ri în Constitu ia (Legea 
Fundamental ) a rii”. Articolul 104 a fost expus în urm toarea redac ie: 
Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova alege Prezidiul Sovietului Suprem al 
R.S.S. Moldova, care este un organ subordonat Sovietului Suprem al 
R.S.S. Moldova i exercit  alte împuterniciri în limitele prev zute de 
Constitu ia R.S.S. Moldova i legile R.S.S. Moldova.137 

La 20 iunie 1990, Sovietul Suprem a decis dizolvarea Comitetului 
controlului popular din R.S.S. Moldova, iar la 21 iunie – numirea nemij-

                                                        
134 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste 

Moldovene ti. – Chi in u, 1990, Nr.5, p.266. 
135 Ibidem, p.269. 
136 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste 

Moldovene ti. – Chi in u, 1990,  Nr.6-7, p.367-368. 
137 Ibidem, p.371. 
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locit  a directorilor generali ale principalelor medii de comunicare re-
publican , a Radioteleviziunii i Agen iei na ionale Moldova-press. 

Situa ia complicat  din ar , adîncirea procesului de democratizare în 
toate domeniile vie ii sociale, tensionarea rela iilor între centru i repub-
licile unionale, cerea de la noul organ suprem reprezentativ al rii s i 
determine pozi ia fa  de unele probleme principiale. inînd cont de con-
junctura intern i extern , într-o perioad  relativ scurt , Sovietul Suprem 
a elaborat i aprobat un set de legi, care au creat baza juridic i au trasat 
direc iile principale de dezvoltare a noului stat – Republica Moldova. 
Chiar la primele edin e ale Sovietului Suprem, exprimînd voin a popo-
rului, a fost confirmat  hot rîrea revenirii la vechile atribute ale statalit ii 
moldovene ti: tricolorul138,  stema rii  cu capul  de bour în  centru i  im-
nul, proclamîndu-le simboluri de stat ale R.S.S. Moldovene ti, ocrotite de 
lege. 

Pe parcursul urm toarelor edin e au fost adoptate un ir de do-
cumente de o importan  excep ional  pentru constituirea i consolidarea 
statului. La 23 iunie 1990, Parlamentul adopt  Declara ia cu privire la 
suveranitatea Republicii Sovietice Socialiste Moldova.139 Acest document 
are o importan  istoric  deosebit , deoarece stabile te baza viitoarei sta-
talit i suverane i independente a Republicii Moldova. În Declara ie se 
men iona c  “R.S.S. Moldova este un stat unitar, indivizibil. Frontierele 
R.S.S. Moldova pot fi schimbate numai pe baz  de acorduri reciproce înt-
re R.S.S. Moldova i alte state suverane, în conformitate cu voin a popo-
rului, adev rul istoric i inîndu-se seama de normele dreptului inter-
na ional unanim recunoscute.140 

Men ion m c  la momentul adopt rii Declara iei era în vigoare Con-
stitu ia R.S.S. Moldovene ti de la 15 aprilie 1978 art.68 al c reia declara 
R.S.S.M. stat sovietic socialist suveran. Constitu ia, îns , legifera 
R.S.S.M. parte integrat  a U.R.S.S., adic , cu o suveranitate limitat . 
Declara ia din 23 iunie 1990, de i R.S.S. Moldova nominal mai era în 
componen a U.R.S.S., nu mai f cea referin  la Uniune, fixînd faptul c  
                                                        
138 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste 

Moldovene ti. – Chi in u, 1990, Nr.5,  p.266. 
139 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste 

Moldovene ti. – Chi in u, 1990, Nr.8, p.498-499. 
140 Ibidem, p.498. 
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R.S.S. Moldova este un stat suveran, iar izvorul i purt torul suveranit ii 
este numai poporul care î i exercit  suveranitatea prin organele sale re-
prezentative. 

În leg tur  cu dezordinea din economia i politica rii, cauzate de 
destr marea sistemului totalitar, for ele reac ionare sus ineau tendin ele 
ovine ale alolingvilor, manifestate prin diferite ac iuni întru sus inerea 

imperiului sovietic i se str duiau s  submineze integritatea teritorial  a 
Republicii Moldova. Sub presiunea acestor for e distructive, la 19 august 
1990 la Comrat, iar la 2 septembrie la Tiraspol, au fost declarate formarea 
republicii g uze i a republicii sovietice socialiste moldovene ti ni-
strene, forma iuni anticonstitu ionale ce veneau în contradic ie cu De-
clara ia cu privire la suveranitatea R.S.S. Moldova. 

Ac iunile distructive ale for elor separatiste au condus la tensionarea 
situa iei social-politice, punînd în pericol integritatea teritorial  a statului. 

În scopul consolid rii ordinii constitu ionale i suveranit ii R.S.S. 
Moldova, a drepturilor, libert ilor i securit ii cet enilor, ameliorarea 
interac iunii organelor centrale ale puterii de stat i administra iei de stat, 
la 3 septembrie 1990 Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a adoptat Legea 
“Cu  privire  la  instituirea  func iei  de  Pre edinte  al  R.S.S.  Moldova  i  la  
introducerea unor modific ri i complet ri în Constitu ia R.S.S. Mol-
dova”.141 

Sovietul Suprem, organul legislativ al R.S.S. Moldova unicul în 
drept s  exercite suveranitatea în interesul întregului popor conform De-
clara iei de suveranitate, a decis înfiin area institu iei preziden iale de ad-
ministrare statal .142 

Institu ia preziden ial  este una dintre organismele fundamentale ale 
puterii executive, c reia îi revine, conform statutului s u precizat prin le-
ge, un rol de frunte în procesul de guvernare a unei societ i. Apari ia 
acestei institu ii în procesul politic de la noi (3 septembrie 1990), ca o 
replic  la ac iunile de dezmembrare teritorial  a R.S.S.M., a punctat con-
tururile noului sistem politic pe care au tins s -l edifice elitele instalate la 
putere în urma alegerilor parlamentare din martie 1990. 

Potrivit  legii  numite,  în  R.S.S.M.,  urma s  fie  ales  un Pre edinte  al  
republicii, în ipotez  c  aceasta ar fi conferit o mai mare credibilitate pro-
                                                        
141 Ibidem, Nr.9, p.617-625. 
142 «Moldova Suveran », 1990, 4 septembrie. 
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cesului de edificare a unui nou stat na ional suveran, precum i în scopul 
reprezent rii interne-externe a tîn rului stat independent. Pre edintele (tot 
el i “ eful statului”) se alegea în baza sufragiului universal, egal, direct i 
secret,  pe  un  termen  de  5  ani.  eful  statului  era  “garantul  egalit ii  în  
drepturi i a libert ilor cet enilor R.S.S.M.”, reprezenta republica în 
cadrul rela iilor interna ionale, lua m suri pentru ap rarea suveranit ii i 
integrit ii teritoriale a republicii, prezenta propunerile sale Sovietului Su-
prem pentru posturile de Prim-ministru, pre edintele Judec toriei Supre-
me, a Procurorului republicii, a Prim-arbitrului de stat. 

Pe lîng  Pre edinte se forma un Consiliu Preziden ial (art.1135), care 
avea drept sarcin  elaborarea principiilor politice interne i externe, asi-
gurarea securit ii R.S.S.M. Membrii Consiliului Preziden ial erau de-
semna i de c tre Pre edinte. Prim-ministrul R.S.S. Moldova era membru 
al Consiliului Preziden ial, ceea ce ilustra c eful statului dispunea de 
prerogative foarte largi. 

La edin ele Consiliului Preziden ial avea dreptul s  participe Pre e-
dintele Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova. 

Pre edintele rii avea dreptul s  creeze i alte organe consultative, 
 stabileasc  componen a i sarcinile lor. Pre edintele republicii avea 

statutul de persoan  inviolabil i putea fi demis numai conform pre-
vederilor Constitu iei. Dac  Pre edintele, dintr-un motiv sau altul, nu pu-
tea s i exercite obliga iunile pîn  la alegerea unui nou Pre edinte, îm-
puternicirile lui se transpuneau Pre edintelui Sovietului Suprem, iar în ca-
zul în care nici el nu putea îndeplini aceste obliga iuni, împuternicirile 
treceau la Prim-ministrul republicii. Aceea i lege prevedea (art.106) 
alegerea Pre edintelui Sovietului Suprem al R.S.S.M. din rîndul deputa-
ilor poporului din R.S.S. Moldova, prin vot secret, cu majoritatea vo-

turilor (cel pu in 2/3 din voturile tuturor deputa ilor), pe un termen de 5 
ani, responsabil (art.107) de elaborarea agendei legislative, care prezida 
edin ele Legislativului i conducea cu activitatea Prezidiului Sovietului 

Suprem al R.S.S.M. Potrivit modific rilor introduse în textul Constitu iei 
R.S.S.M., Sovietul Suprem exercita controlul asupra organelor de stat 
aflate în subordinea lui, iar Guvernul era îns rcinat s  rezolve chestiunile 
administra iei  de  stat  ce  inea  de  competen a  R.S.S.M.  i  nu  ineau  de  
competen a Sovietului Suprem i a Pre edintelui R.S.S.M. Sovietul Su-
prem putea exprima Guvernului, din proprie ini iativ  sau la propunerea 
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efului statului, votul s u de neîncredere (cu 2/3 din voturi), fapt care at-
gea demisia acestuia. De asemenea, Sovietul Suprem i Pre edintele re-

publicii erau în drept s  suspende activitatea sovietelor locale care î i 
exercitau nesatisf tor func iile ori cînd acestea refuzau s  îndeplineasc  
prevederile legilor R.S.S.M., adoptînd hot rîri ce contraveneau Cons-
titu iei sau dep eau limitele împuternicirilor lor prev zute de legisla ia în 
vigoare. 

Primul Pre edinte al R.S.S. Moldova, Mircea Snegur143,  a  fost  ales  
de c tre Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova, iar Pre edinte al Sovietului 
Suprem al R.S.S. Moldova a fost ales Alexandru Mo anu144. Institu iile 
supreme ale rii trebuiau s  consolideze statalitatea i s  amelioreze si-
tua ia social-politic  intern . 

Statutul i prerogativele primului Pre edinte al R.S.S. Moldova ales 
prin vot parlamentar, care îi permiteau acestuia s  fie destul de indepen-
dent în ac iunile sale, prefigurau dimensiunile unui sistem politic de tip 
preziden ial. Cu toate acestea, institu ia efului statului era, pe de o parte 
semidependent  (îns i alegerea Pre edintelui de c tre deputa i, dar nu 
printr-un scrutin na ional), iar pe de alt  parte, nu era investit  explicit cu 
dreptul de a exercita un control riguros asupra activit ii Guvernului (de-
ciziile efului statului necesitau contrasemnarea de c tre primul-minist-
ru). Probabil, anume aceast  situa ie juridic  neclar  a i condus la 
acutizarea divergentelor politice între Pre edinte i Guvern la deteriorarea 
rela iilor între Pre edintele M.Snegur, care a tins s  concentreze întreaga 
putere executiv  în mîinile sale i prim-ministrul M.Druc, care a încercat 

 se opun  acestei tendin e, minimalizînd rolul institu iei preziden iale în 
procesul decizional politic. 

În scopul consolid rii pozi iei executivului, era necesar s  fie intro-
duse modific ri esen iale în Constitu ia R.S.S. Moldova cu privire la ins-
titu ia preziden ial , în primul rînd ca Pre edintele republicii s  fie ales de 

tre întregul popor. Totodat , mai insistent se cerea solu ionarea prob-
lemei perfec ion rii sistemului organelor puterii de stat i a administra iei 
de stat; delimit rii riguroase a puterilor: legislativ , executiv i judiciar ; 
                                                        
143 Legi i hot rîri adoptate la sesiunea a doua extraordinar  a Sovietului 

Suprem al R.S.S. Moldova de legislatura a dou sprezecea. – Chi in u, 1990, 
p.18. 

144 Ibidem, p.25. 



 122 

înt ririi disciplinei i ordinii în toate sectoarele construc iei de stat. inînd 
cont de necesitatea înt ririi pe toate c ile a puterii executive în condi iile 
trecerii la rela iile de pia , Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a adoptat 
la 5 martie 1991 Legea “Cu privire la perfec ionarea puterii executive i 
la unele modific ri i complet ri în Constitu ie (Legea Fundamental ) a 
R.S.S. Moldova”.145 

Conform art.113, Pre edintele R.S.S. Moldova exercit  puterea su-
prem i de dispozi ie în R.S.S. Moldova. La propunerea lui era numit 
prim-ministrul R.S.S. Moldova i confirmat  componen a Guvernului, se 

ceau  remanierile  din  guvern,  se  formau  i  desfiin au  ministerele,  co-
mitetele de stat, departamentele, alte institu ii i organiza ii de importan  
republican ; se numeau i eliberau din func ie membrii Guvernului cu 
confirmarea ulterioar  a numirilor i eliber rilor de c tre Sovietul Su-
prem. El conducea edin ele Guvernului i i se da dreptul de suspendare a 
ac iunilor i anulare a hot rîrilor i dispozi iilor Guvernului, actelor mi-
nisterelor, comitetelor de stat i departamentelor, altor institu ii i or-
ganiza ii de importan  republican , dac  ele corespundeau Constitu iei, 
legilor R.S.S. Moldova, decretelor Pre edintelui R.S.S. Moldova. 

Guvernul R.S.S. Moldova era organul executiv al R.S.S. Moldova i 
se subordona Pre edintelui R.S.S. Moldova (art.115). Guvernul era for-
mat de Sovietul Suprem la propunerea Pre edintelui R.S.S. Moldova 
(art.116). Din componen a Guvernului f ceau parte Prim-ministrul repub-
licii, prim-viceprimmini trii i viceprim-mini trii, mini trii i pre edin ii 
comitetelor de stat ale R.S.S. Moldova. Pre edintele republicii putea in-
clude în componen a Guvernului conduc tori ai altor organe i institu ii 
de stat. 

Prim-ministrul stabilea la propunerea Pre edintelui structura Guver-
nului. Guvernul î i depunea împuternicirile în fa a Sovietului Suprem. El 
era  responsabil  în  fa a  Pre edintelui  i  a  Sovietului  Suprem  al  R.S.S.  
Moldova i era subordonat lor. Pe lîng  Pre edintele republicii i Guvern 
func ionau un singur aparat. 

În conformitate cu prevederile legii cu privire la perfec ionarea pu-
terii executive, Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a examinat propu-
nerile Pre edintelui cu privire la structura Guvernului i la 20 mai 1991 a 

                                                        
145 Republica Moldova. Monitor Oficial. Nr.3-6, 1991, pp.44-46. 
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adoptat lista ministerelor, comitetelor de stat ale R.S.S. Moldova i a de-
partamentelor de stat de pe lîng  Guvernul republicii. 

Luînd în considera ie importan a spiritual , istoric i politico-juri-
dic  a denumirii oficiale a statului i exprimînd dorin a aleg torilor, la 23 
mai 1991 Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova a adoptat Legea “Cu pri-
vire la schimbarea denumirii statului R.S.S. Moldova în Republica Mol-
dova146, iar Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova în Parlamentul Republicii 
Moldova.147 

În mod corespunz tor a fost schimbat i denumirea altor organe ale 
puterii i administr rii de stat, a institu iilor oficiale i a func iilor con-
duc torilor. Aceste schimb ri au avut un rol important în democratizarea 
vie ii politice i dep irea sistemului totalitar. 

La 27 august 1991, în baza deciziei Marii Adun ri Na ionale, Parla-
mentul Republicii Moldova, cu majoritatea absolut  de voturi, a adoptat 
“Declara ia de independen  a Republicii Moldova”.148 Proclamarea inde-
penden ei a pus doar începutul procesului cre rii bazei juridice a unui stat 
nou numit Republica Moldova. Totodat , realizarea suveranit ii i in-
dependen ei constituia o problem  extrem de dificil i de lung  durat . 
Urmau s  fie realizate transform rile radicale în societate. Aceste trans-
form ri prevedeau trecerea societ ii: de la regimul politic totalitar la cel 
democratic; de la sistemul administrativ centralizat de comand  la rela-
iile de pia ; de la o parte a statului centralizat la constituirea unui stat 

suveran independent. 
În situa ia creat , extrem de complicat , o aten ie deosebit  se acorda 

Pre edin iei, ca organ executiv suprem capabil s  solu ioneze mai ope-
rativ problemele legate de competen a puterii i administr rii de stat. Ast-
fel, în temeiul Constitu iei Republicii Moldova i în deplin  conformitate 
cu Legea “Cu privire la alegerea Pre edintelui Republicii Moldova”149, în 
perioada 9 octombrie-8 decembrie 1991, în republic  s-a desf urat com-
pania electoral  pentru desemnarea Pre edintelui Republicii Moldova. La 
8 decembrie 1991 pe întreg teritoriul Republicii Moldova s-a desf urat 
votarea i cu o majoritate covîr itoare de voturi (98,18%), ara alege în 
                                                        
146 Republica Moldova. Monitor Oficial. Nr.7, 1991, pp.6-7 
147. Ibidem. 
148 Republica Moldova. Monitor Oficial. Nr.11-12, 1991, pp.27 
149 «Sfatul rii», 1991, 21 septembrie. 
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calitate de Pre edinte al republicii pe M.Snegur.150 Este semnificativ fap-
tul  c  pentru  prima  dat  primul  Pre edinte  al  rii  a  fost  ales  de  tot  po-
porul prin scrutin egal, direct, secret i liber exprimat. 

Prin jur mîntul depus Pre edintele se obliga s  respecte Constitu ia 
i Legile rii, s  apere democra ia, drepturile i libert ile fundamentale 

ale omului, suveranitatea, independen a, unitate i integritatea teritorial  a 
Moldovei. Unele atribu ii ale Pre edintelui Republicii Moldova au fost 
introduse în Constitu ie prin amendamente, reie ind din situa ia creat  la 
moment. 

Situa ia din ar , i mai cu seam  din raioanele din stînga Nistrului, 
s-a complicat mult c tre luna martie 1992. For ele separatiste, sus inute 
moral i material de o parte din deputa ii Dumei de stat din Federa ia 
Rus , de deta amentele de mercenari i cazaci, de for ele Armatei a 14-a 
ruse i alte for e antidemocratice, de fapt, au ocupat raioanele Trans-
nistriei i ora ul Bender. În aceste momente de mare r spundere Pre e-
dintele Republicii Moldova a decretat la 28 martie 1992 stare excep iona-

 pe întreg teritoriul rii.151 
Încerc rile autorit ilor de vîrf de a solu iona pe cale pa nic  conflic-

tul din Transnistria n-au dat rezultatele scontate. Opera iile militare dintre 
for ele loiale Guvernului Republicii Moldova, care ap rau suveranitatea 
i independen a republicii, i liderii separati ti sus inu i de mercenarii 

str ini s-au soldat cu pierderi de vie i omene ti i mari pagube materiale. 
Acordul de încetare a focului a fost semnat în iulie, urmat de un alt acord 
între Moldova, Rusia i reprezentan ii Transnistriei, care prevedea solu-
ionarea pa nic  a conflictului. 

Diversitatea de idei i concepte puse în discu ie sub form  de 
proiecte de legi în Parlament, executarea celor aprobate de c tre Guvernul 
republicii, orientarea strategic , ritmul transform rilor, sistemul de ap-
licare a deciziilor adoptate i altor probleme cu caracter principial au dus 
la schimbarea raportului de for e în Parlament. Aceast  situa ie a contri-
buit la schimbarea Guvernului lui V.Muravschi. La 23 iulie 1992 a fost 
adoptat  Legea “Cu privire la modific rile i complet rile din Guvernul 
republicii”152, iar la 4 august 1992 Parlamentul a confirmat componen e 
                                                        
150 «F clia», 1991, 13 decembrie. 
151 Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, Nr.3, 1992, p.54. 
152 Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, Nr.7, 1992, p.3. 
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noului Guvern în frunte cu prim-ministrul A.Sangheli. În conformitate cu 
aceast  lege în republic  activau 20 de ministere i 7 departamente de 
stat. Departamentele de stat de pe lîng  Guvern erau formate de Parla-
ment la propunerea Pre edintelui Republicii Moldova în scopul con-
ducerii, coordon rii activit ii de stat i exercit rii controlului în domenii-
le care nu intrau nemijlocit în activitatea ministerelor. Ele erau conduse 
de directori generali, numi i în func ie de Pre edintele republicii i 
confirma i de Parlament. 

Remanierile din Guvern n-au contribuit la ameliorarea situa iei din 
ar . În urma unei crize parlamentare acute i de lung  durat  Legislativul 

s-a v zut nevoit în toamna anului 1993 s  se autodizolve, reu ind pîn  la 
acel moment s  adopte o nou  lege electoral , bazat  pe principii demo-
cratice. Ea prevedea reducerea num rului de deputa i de la 380 la 104 i 
organizarea unor alegeri libere, potrivit sistemului propor ional. 

La alegerile din 27 februarie 1994 au participat circa 80% din num -
rul total al aleg torilor înscri i în listele electorale. Locurile în Parlament 
s-au repartizat în felul urm tor: Partidul Democrat-Agrar din Moldova – 
56 mandate, Blocul electoral Partidul Socialist i Mi carea “Unitate-
Edinstvo” – 28 mandate, Blocul ranilor i Intelectualilor – 11 mandate, 
Alian a Frontului Popular Cre tin-Democrat – 9 mandate.153 

Electorala’94 a fost marcat i de un alt eveniment foarte important 
pentru ar . la propunerea Pre edintelui Republicii Moldova Prezidiul 
Parlamentului a adoptat Hot rîrea “Cu privire la efectuarea sondajului so-
ciologic «La sfat cu poporul»”. În scopul stabiliz rii situa iei social-po-
litice i economice, asigur rii integrit ii teritoriale i consolid rii inde-
penden ei Republicii Moldova s-a propus ca la 27 februarie cet enii s  

spund  la întrebarea: “Sînte i pentru ca Republica Moldova s  se dez-
volte ca stat independent i indivizibil în hotarele recunoscute de O.N.U., 

 promoveze o politic  de neutralitate, s  între in  rela ii economice reci-
proc avantajoase cu orice ar i s  garanteze tuturor cet enilor ei drep-
turi egale conform normelor de drept interna ional?”. 95,4% din partici-
pan i au dat un r spuns afirmativ la aceast  întrebare. 

                                                        
153 Mo neaga V., Rusnac Gh. Alegerile parlamentare (1994) i geografia politic  

a electoratului./ USM. – Chi in u, 1997, pp.6-7. 
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Un eveniment important pentru consolidarea sistemului social-poli-
tic al rii a avut loc la 29 iulie 1994 cînd a fost adoptat  Constitu ia Re-
publicii Moldova.154 

Pentru a elabora i adopta un act juridic de felul constitu iei unei ri, 
este nevoie de o munc  asidu i de o perioad  de timp. Nu face excep ie 
în acest sens nici Constitu ia Republicii Moldova, ale c rei etape de ela-
borare i adoptare au derulat în urm toarea succesiune: 

La 19 iunie 1990, se formeaz  o comisie pentru elaborarea proiec-
tului de constitu ie (pre edinte – M.Snegur). 

În martie 1993, comisia respectiv  prezint  Parlamentului proiectul 
de constitu ie. 

La 12 martie 1993, Parlamentul refuz  adoptarea constitu iei într-o 
prim  lectur ,  textul  proiectului  fiind  aprobat  doar  ca  baz  pentru  a  fi  
publicat în pres . Concomitent, Parlamentul creeaz  o nou  comisie 
pentru redactarea proiectului constitu iei i ia o serie de m suri pentru 
asigurarea activit ii acesteia, precum i m surile necesare pentru dezba-
teri publice pe marginea proiectului. 

De asemenea, se solicit  opinia organismelor interna ionale, se or-
ganizeaz  o serie de seminare, conferin e, mese rotunde în cadrul c rora 
este analizat proiectul i sînt formulate propuneri i sugestii.155 

Din august 1994, odat  cu adoptarea Constitu iei, sistemul politic al 
Republicii Moldova a fost supus unor importante redistribuiri func ionale, 
aceste schimb ri, de fapt, au stabilit un regim semipreziden ial-semipar-
lamentar, de i constitu ia nu pronun a nic ieri expres aceast  defini ie. 

Constitu ia fixeaz  structura i elementele principale ale organiz rii 
politice i administrative a Republicii Moldova. Aceste principii sînt re-
flectate în Titlul I, Principii Generale i Titlul III, Autorit ile Publice. 

În articolul I, alineatul 1 i 2 se declar  c  Republica Moldova este 
un stat suveran i independent unitar i indivizibil. Forma de guvern -
mânt a statului este republica. Aceste principii sînt urmate de prevederea 

 Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnita-
tea omului, drepturile i libert ile lui, libera dezvoltare a personalit ii 
                                                        
154 Constitu ia Republicii Moldova. Adoptat  la 29 iulie 1994. / Moldpres. – 

Chi in u, 1994. 
155 Arseni A., Barbalat P. .a. Constitu ia Republicii Moldova comentat  articol 

cu articol. Vol.1, Titlul I. Principii generale. – Chi in u, 2000, pp.11-12. 
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umane, dreptatea i pluralismul poart  calificativul de valori supreme i 
sînt garantate. 

Articolul 6 define te explicit separarea puterilor. În Republica Mol-
dova puterea legislativ , executiv i judiciar  sînt separate i colaborea-

 în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Consti-
tu iei. 

În Legea Suprem  (Titlul II) sînt expuse drepturile, libert ile i în-
datoririle fundamentale ale cet enilor. 

În conformitate cu principiile de baz  ale constituirii politice a statu-
lui, organele constitu ionale i rolul lor în via a public  sînt reglementate 
în Titlul III al Constitu iei. În rîndul autorit ilor publice de vîrf Con-
stitu ia îi acord  primatul Parlamentului. Parlamentul este declarat (art.60. 
alin.1 i 2), organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Mol-
dova i unica autoritate legislativ  a statului. Parlamentul este compus din 
101 deputa i (spre deosebire de Parlamentul care a func ionat anterior ale-
gerilor din 27 februarie 1994, în care activau 308 deputa i). Durata man-
datului lor este de 4 ani (art. 63, alin. 1), care poate fi prelungit prin lege 
organic  în caz de r zboi sau de catastrof . 

Dup  Parlament, în Constitu ie urmeaz  institu iile executivului re-
publican. inînd cont de faptul c  Legea Suprem  pune la baz  conceptul 
unui executiv bi-cefal, Pre edintele Republicii, paralel cu Guvernul, for-
meaz  ramura puterii executive. 

Pre edintele Republicii este eful statului. El reprezint  statul i este 
garantul suveranit ii, independen ei na ionale, a unit ii i integrit ii te-
ritoriale a rii.    

Pre edintele este ales prin vot egal, universal, direct, secret i liber 
exprimat (art. 78, alin. 1) pentru un mandat de 4 ani (art. 80, alin. 3). 
Pre edintele desemneaz  un candidat pentru func ia de Prim-ministru, dar 
numai dup  consult rile între inute cu majoritatea parlamentar  (art. 82, 
alin. 1) i nume te guvernul de baz  votului de încredere acordat de Par-
lament. Cele mai importante func ii în scopul realiz rii politicii interne i 
externe îi revin îns  Guvernului (art. 96), care este direct responsabil doar 
în  fa a  Parlamentului  (  art.  104,  alin.  1),  i  care  doar  îl  informeaz  pe  
Pre edintele rii în problemele de o deosebit  importan  pentru ar . 
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În cadrul competen elor sale executive, Pre edintele prezideaz e-
din ele Guvernului la care particip i consult  Guvernul în probleme de 
importan  major  (art. 83, alin. 1 i 2). 

Cele mai largi atribu ii, acordate prin Legea Fundamental  Pre e-
dintelui, se refer  la domeniul politicii externe. Pre edintele poart  tra-
tative i ia parte la negocieri, încheie tratate interna ionale în numele Re-
publicii  Moldova i le prezint , în modul i în termenul stabilit prin lege 
spre ratificare Parlamentului. El acrediteaz i nume te, la propunerea 
Guvernului, reprezentan ii diplomatici ai Republicii Moldova i aprob  
înfiin area, desfiin area sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. 
Pre edintele prime te scrisorile de acreditare i de rechemare ale repre-
zentan ilor diplomatici ai altor state în Republica Moldova (art.86, alin. 1, 
2 i 3). 

Pre edintele exercit  func ia de Comandant Suprem al for elor ar-
mate (art.87), avînd calitatea de a declara, cu aprobarea prealabil  a Par-
lamentului, mobilizarea par ial  sau general . Totodat , Pre edintele poa-
te lua i alte m suri pentru asigurarea securit ii na ionale i a ordinii 
publice, în limitele i în condi iile legii. 

Pre edintele republicii poate adresa Legislativului mesaje cu privire 
la principalele probleme ale na iunii (art. 84) i poate dizolva Parlamentul 
în condi ii foarte strict precizate de prevederile articolului 85, doar în ca-
zurile: 

imposibilit ii form rii Guvernului; 
sau al bloc rii procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, dup  

consultarea cu frac iunile parlamentare (art. 85, alin. 1); 
dac  Parlamentul nu acord  votul de încredere pentru formarea Gu-

vernului într-un termen de 45 zile de la prima solicitare i numai dup  
respingerea a cel pu in dou  solicit ri de investitur  (art. 85, alin. 2).  

Pre edintele poate îndeplini i alte atribu ii (art. 88 i 93), legate de 
solu ionarea problemelor de azil politic i cet enie, acordarea gradelor 
militare supreme i a rangurilor diplomatice, conferirea decora iilor i tit-
lurilor de onoare, numirea unor referendumuri în probleme de interes na-
ional, acte de gra iere individual , suspendarea actelor Guvernului ce 

contravin legisla iei pîn  la adoptarea hot rîrii definitive a Cur ii Con-
stitu ionale, promulgarea legilor etc.     
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Pre edintele poate fi suspendat din func ie în cazul s vîr irii unor 
fapte grave cu votul a 2/3 din deputa i, urmat de un referendum pentru 
demiterea acestuia (art.89). 

În scurt timp dup  adoptarea Constitu iei din 1994 noua ordine con-
stitu ional  a fost supus  primelor încerc ri. Principalele curente de opi-
nie inten ioneaz  s i afirme individualitatea pe arena politic . For ele 
politice, în frunte cu Pre edintele rii M.Snegur, Prim-ministrul A.San-
gheli i alte dou  grup ri politice aflate în opozi ie, ini iaz  o campanie 
public  de amendare a Constitu iei i atacînd: 

forma de guvern mînt; 
caracteristicile tipologice constitu ionale privind etniile, limba i na-

iunea titular ; 
structura statal , caracterul unitar sau confederativ al statului.156  
Astfel, Partidul Rena terii i Concilierii din Moldova (lider Pre edin-

tele M.Snegur) pledeaz  pentru transformarea Republicii Moldova într-o 
republic  preziden ial  cu Parlament bi-cameral, camera superioar  a c -
ruia ar urma s  integreze reprezentan i ai administra iei locale i celei re-
gionale. 

Dup  ce a ie it din componen a PDAM, Pre edintele rii M.Snegur 
înainteaz  o serie de ini iative legislative privind denumirea limbii oficia-
le, reforma funciar , impulsionarea ei prin abolirea prevederilor care in-
terzic ca p mîntul s  devin  obiect de vînzare-cump rare, religia (intro-
ducerea ei ca obiect de studiu în coal ) etc. Partidul de guvern mînt, la 
conducerea c ruia se afla pe atunci A.Sangheli, s-a pronun at împotriva 
“revizionismului de dreapta” i a început un atac împotriva Pre edin iei 
ca institu ie de stat i a efului statului în exerci iu M.Snegur. 

La 26 iunie 1996 Parlamentul adopt  “Hot rîrea privind fixarea datei 
alegerilor pentru func ia de Pre edinte al Republicii Moldova” – 17 no-
iembrie 1996157, iar la 15 octombrie 1996 prime te Legea “Pentru modi-

                                                        
156 Munteanu I. O republic  semipreziden ial . // Aspecte ale practicii parlamen-

tare, rela iile dintre Parlament i Guvern. (Republica Moldova). / East-West 
Parliamentary Practice Project. – Chi in u, 1997, p.77. 

157 Legi i hot rîri adoptate de sesiunea a cincia a Parlamentului Republicii 
Moldova de legislatura a treisprezecea. Vol.XVI. Edi ie a Parlamentului Re-
publicii Moldova. / Moldpres. – Chi in u, 1997,  p.79. 
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ficarea i completarea Legii privind alegerile pentru func ia de Pre edinte 
al Republicii Moldova”.158 

Alegerile preziden iale din 17 noiembrie 1996, primele desf urate 
într-un cadru legislativ democratic nefiind lipsite de imperfec iuni, au 
avut loc pe fundalul unor dispute politice înver unate între ramurile de 
vîrf ale puterii. Campania electoral  scoate în relief trei curente politice. 

Primul, ce consemneaz  unitatea partidelor de dreapta, inten ioneaz  
 formeze o larg  mi care unic i s  sus in  un singur candidat, în per-

soana Pre edintelui în exerci iu M.Snegur. 
Al doilea curent, marcat de o fragmentare a stîngii radicale, circums-

tan iat  de jocurile de culise, precum i de apari ia mai multor candida i 
concuren i pentru fotoliul preziden ial: P.Lucinschi, Pre edintele Parla-
mentului; A.Sangheli, Prim-ministru; V.Voronin, Prim-secretar al Parti-
dului Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM). 

Al treilea curent în campania electoral  cuprinde un num r excesiv 
de candida i independen i, p rta i ai tacticii lui P.Lucinschi de a atomiza 
electoralul, de a diminua ansele principalului s u contracandidat M.Sne-
gur, de a cî tiga alegerile din primul tur. 

Campania electoral  a început cu mult timp înainte de data alegerilor 
fixat  de Parlamentul Republicii Moldova i de adoptarea Legii cu privire 
la alegerea Pre edintelui. La 27 august 1996, în lista candida ilor pentru 
postul de Pre edinte sînt incluse 13 nume. Comisia Electoral  Central  
înregistreaz  doar nou  – pe cei care au reu it s  adune cele 20000 de 
semn turi prev zute de lege. 

În pofida acestui num r exagerat de candida i, lupta pentru fotoliul 
preziden ial s-a dat, în principal, între de in torii celor trei func ii de stat: 
Pre edintele rii M.Snegur, Pre edintele Parlamentului P.Lucinschi, 
Prim-ministrul A.Sangheli. 

Astfel, al doilea tur, desf urat la 1 decembrie 1996, a fost cî tigat de 
P.Lucinschi, cu 54,02% din voturile exprimate, urmat de fostul Pre edinte 
M.Snegur, cu 45,98%. Alegerile preziden iale au încheiat primul ciclu 
electoral democratic din istoria Republicii Moldova, desf urat pe par-
cursul a trei ani (1994-1996). 
                                                        
158 Legi i hot rîri adoptate de sesiunea a asea a Parlamentului Republicii 

Moldova de legislatura a treisprezecea. Vol.XVIII. Edi ie a Parlamentului 
Republicii Moldova. / Moldpres. – Chi in u, 1997,  p.23-30. 
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Anul 1997 începe cu un eveniment de importan  major  pentru Re-
publica Moldova. La 15 ianuarie î i ine discursul de învestitur  cel de-al 
doilea pre edinte al rii – P.Lucinschi. Noul ef al statului i-a întitulat 
discursul într-un mod sugestiv: “M  consider pre edinte al tuturor cet -
enilor Republicii Moldova”, dorind s  dea un semnal “tuturor for elor 

politice din ar  s  nu se lase antrenate în confrunt ri i lupte interne is-
tovitoare, care ar duce la noi tension ri în societate”. În continuare P.Lu-
cinschi a declarat: “Pornesc pe acest drum deosebit de onorant pentru mi-
ne cu ferma hot rîre de a transforma Pre edin ia într-o institu ie deschis  
pentru to i cei c rora nu le este indiferent  soarta acestei ri. Pre edin ia 
va fi o institu ie în care va domina numai grija pentru popor”.159 

La Conferin a de pres  intitulat  “Bilan ul primului an de pre edin ie 
al domnului P.Lucinschi”, (15 ianuarie 1998) la întreb rile ziaristului 
V.Gribincea (Radio Actualit i): “Care sînt concluziile dumneavoastr  la 
sfîr itul primului an de pre edin ie privind statutul Moldovei de republic  
semipreziden ial ? Ve i face careva demersuri c tre noul Parlament în 
vederea preciz rii acestui statut de republic  preziden ial  sau în vederea 
perfect rii actualei scheme de guvernare în Republica Moldova?” P.Lu-
cinschi a r spuns: “Problema necesit  discu ii serioase. Constat m faptul 

 mecanismul de conducere actual nu func ioneaz . Pentru mine trebuie 
 fie clar  forma de guvernare: sau parlamenatr  sau preziden ial . Pe 

cea mai bun  dintre ele trebuie s-o c ut m împreun ”.160 
Într-o situa ie de criz  total , dup  negocieri îndelungate i com-

promise Parlamentul acord , la 12 martie 1999, vot de încredere Prog-
ramului de activitate guvernului în frunte cu I.Sturza.161 Noul guvern avea 
de solu ionat un ir de probleme nerezolvate de executivul demisionat (în 
frunte cu I.Ciubuc). 

Pornind de la situa ia creat i avînd în vedere raportul de for e po-
litice existente inîndu-se seama, la fel de contradic iile ce deosebeau 
principiile  i  programele  acestor  for e  care  au  generat  repetate  crize  de  
putere, Pre edintele rii, sus inut de o parte din elita politic , a emis de-
cretul privind desf urarea referendumului republican consultativ privind 

                                                        
159 «Moldova Suveran », 1997, 16 ianuarie. 
160 Lucinschi P. Ultimele zile ale URSS. – Bucure ti, 1998, pp.109-110. 
161 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr.26, 18 martie 1999, p.6. 
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schimbarea sistemului de guvernare a rii162, drept consacrat de Con-
stitu ia Republicii Moldova din 1994. Astfel, la 23 mai 1999, paralel cu 
alegerea autorit ilor administra iei publice locale, electoratul a participat 
i la referendumul republican consultativ avînd de r spuns la singura 

întrebare: “Sînte i pentru modificarea Constitu iei în scopul instaur rii 
sistemului preziden ial de guvernare în Republica Moldova în cadrul c -
ruia Pre edintele republicii ar fi responsabil de formarea i conducerea 
Guvernului, precum i de rezultatele guvern rii rii?” 

Rezultatele scrutinului au demonstrat c  atît gra ie situa iei din ar , 
cît i intereselor înguste de partid, programelor neconstructive, ambi iilor 
politice s-au creat condi ii favorabile pentru consolidarea provizorie a 
for elor de stînga. 

Pe parcursul anilor 1999-2000 a continuat lupta pentru prioritatea 
puterii în stat între ramurile puterii: Pre edin ie i Parlament. La 5 iulie 
2000 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea “Cu privire la 
modificarea i completarea Constitu iei Republicii Moldova”163. Articolul 
78, alin.1 consemneaz : “Pre edintele Republicii Moldova este ales de 
Parlament prin vot secret”.164 Astfel, a fost stabilit, de fapt, un sistem de 
guvernare parlamentar.  

Îns  lupta dintre ramurile puterii a fost cî tigat  de Pre edintele sta-
tului. Curtea Constitu ional , în edin a sa din 26 decembrie 2000, a 
adoptat urm torul aviz: “Blocarea de c tre majoritatea deputa ilor în Par-
lament a edin ei publice speciale a Parlamentului din 21 decembrie 2000 
pentru alegerile repetate pentru func ia de Pre edinte al Republicii Mol-
dova se calific  ca circumstan  care justific  dizolvarea Parlamentului 
Republicii Moldova de legislatura a XIV-ea”.165 Curtea a specificat c  
avizul în cauz  este definitiv, c  nu poate fi supus nici unei c i de atac i 

 intr  în vigoare la data adopt rii. 
Astfel, pe parcursul doar a zece ani în Republica Moldova s-au suc-

cedat:  
                                                        
162 Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  Nr.27-28, 23 martie 1999, pp.27-

28. 
163 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr.88-90, 28 iulie 2000,  pp.3-5. 
164 Ibidem, p.3. 
165 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr.163-165, 29 decembrie 2000,  

p.15. 
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- regimul preziden ial (3 septembrie 1990-28 iulie 1994);  
- semipreziden ial-semiparlamentar (29 iulie 1994-4 iulie 2000);  
- parlamentar (5 iulie 2000-…).  
Nu exist  certitudinea c  într-un viitor apropiat n-ar putea fi mo-

dificat i acest ultim regim. 
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Problema formelor de guvernare este foarte controversat i greu 

abordabil , fie din cauza partizanatului politic al cercet torilor, fie din 
cauza posibilit ilor gnoseologice limitate ale metodologiei tiin ifice uti-
lizate. Abordarea institu ional i polemicile teoretice care regim este mai 
eficient în general sunt abstracte, în m sura în care nu in cont de mediul 
concret în care func ioneaz  acesta. În prezentul studiu noi privim socie-
tatea ca un sistem social  global  în  care toate  elementele  se  afl  în  inter-
ac iune i interdependen , schimbarea unui element producînd metamor-
foze sesizabile în tot sistemul. În acest plan problemele ce ne preocup  
sunt: Cum influen eaz  regimurile preziden ial i parlamentar constituirea 
societ ii civile în Republica Moldova? Cum se raporteaz  ele la ele-
mentele (subsistemele) existente ale sistemului politic din ar ? 

Anume abordarea sistemic i institu ional  a subiectului ne permit 
 realiz m un studiu comparativ (comparînd evolu ia regimului prezi-

                                                        
166 B. îrdea este doctorand la catedra de politologie a Universitî ii de Stat din 

Moldova. 
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den ial în SUA cu specificul Republicii Moldova) i s  înaint m concluzii 
mai echilibrate. 

Mecanismul de func ionare a regimurilor i principiul separ rii pu-
terilor. 

Regimul preziden ial are cîteva tr turi care-l deosebesc esen ial de 
cel parlamentar: 

Alegerea pre edintelui la alegerile na ionale de popor, ceia ce îi asi-
gur  independen a în raport cu Legislativul. 

Comasarea func iilor de ef de stat i de guvern în mîinile pre-
edintelui (lipsa func iei de prim-ministru). 

Formarea guvernului are un caracter extraparlamentar, adic : 
guvernul se formeaz  de partidul sau partidele care au învins la ale-

gerile preziden iale i nu parlamentare; 
lipsa mecanismului r spunderii parlamentare (adic  mini trii sunt 

responsabili doar în fa a pre edintelui, totodat  vin la edin ele comi-
tetelor legislativului ca s  explice programele i ac iunile care le reali-
zeaz ); 

Principiul separ rii stricte a puterilor, ceia ce înseamn :  
egalitate între puterea legislativ  – executiv  (în regimul parlamentar 

prevaleaz  parlamentul); 
specializarea - congresul realizeaz  activitatea legislativ , pre e-

dintele – executiv ; 
independen a reciproc  a puterilor executiv i a celei legislative – 

adic  pre edintele nu poate dizolva congresul iar congresul nu poate di-
zolva guvernul; deci fiecare din ele î i pot realiza deplin mandatul, fapt 
care asigur  stabilitatea guvernelor i a cursului politic promovat (dar nu 
i stabilitatea regimului politic în general). Independen a politic  este asi-

gurat  de doi factori: separarea func ional  – nici un individ nu poate fi 
concomitent membru a dou  ramuri ale puterii i sistemul de echilibre i 
re ineri. 

Sistemul de echilibre i re ineri se manifest  în: 
dreptul la veto legislativ al pre edintelui – adic  dreptul de a împie-

dica printr-o manifestare de voin  intrarea în vigoare a unei legi adoptate 
de congres – garan ie contra f delegilor congresului; 
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dreptul pre edintelui de a adresa congresului mesaje în scopul de ai 
recomanda s  examineze orice m sur  pe care o consider  c  e util i 
oportun ; 

Dreptul la gra iere – de la f delegile sistemului judec toresc. 
Congresul tot are mecanizme de influen are a executivului 
votarea bugetului, în absen a c ruia orice activitate a puterii exe-

cutive este paralizat , fapt care poate s  determine schimb ri în linia poli-
tic  guvernamental ; 

tratatele interna ionale – trebuie s  fie aprobate de Senat cu o majo-
ritate de 2/3, iar numirile mini trilor i a altor categorii de func ionari nu 
pot fi f cute decît cu consin mîntul aceluia i organ. 

Congresul are i prerogative cu caracter deloc legislativ, de exemplu 
de a atrage mini tri la r spundere penal . Acest sistem opereaz  chiar i 
în  cadrul  aceleia i  puteri,  astfel  congresul  e  bicameral,  ce  are  2 scopuri:  
reprezentarea pasiv  a statelor în Senat, dar i temperarea ac iunii camerei 
inferioare,  judecata  –  e  format  din  judec tori  i  jura i,  în  umbra  pre-
edintelui – se contureaz , ce-i  drept, destul de vag, dar întotdeauna pre-

zent , figura vice-pre edintelui, care prin simplul fapt c  apare ca un suc-
cesor posibil dinainte desemnat face ca func ia de ef al statului s  nu ia 
propor iile unui monopol total al unei persoane1. 

Un moment crucial e i acela c  in SUA exist  deja o dubl  frag-
mentare a puterilor – în plan orizontal – prin reparti ia de prerogative 
constitu ionale între legislativ – executiv-judiciar, iar pe plan vertical – 
prin constituirea unei piramide ce se ridic  de la nivel local la cel na io-
nal, rela iile dintre puteri atît în plan orizontal cît i vertical se caracte-
rizeaz  prin blocaj reciproc2. 

Nec tînd la aceste mecanisme complexe, în SUA echilibrul între pu-
terea legislativ i executiv  este adesea zdrucinat în favoarea ultimei, 
moment sesizat în prerogativele preziden iale. 

1. În plan extern – pre edintele poate semna tratate care trebuie s  fie 
aprobate de Senat, totu i partea cea mai mare sunt a a numitele “exe-
cutive agreements” (în elegeri executive) în care încuviin area Senatului 
nu este necesar . În acest context s-au exprimat temeri c  pentru în-
                                                        
1 Draganu T. Introducere in teoria i practica statului de drept. / Dacia. - Cluj, 

1992, p.44. 
2 T ma  S.Dictionar politic. / ansa. – Bucuresti, 1997, p.231. 
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cheierea “în elegerilor executive” nu exist  obstacole pentru pre edinte, 
ca efect, “pre edin ii puternici” primesc posibilitatea de a neglija normele 
constitu ionale ce reglementeaz  ratificarea tratatelor3. 

Aceast  prerogativ  este periculoas  pentru statele care au vecini cu 
interese geo-politice afi ate în zon . 

2. În plan intern – pre edintele emite “executive orders” – ordine 
executive, adic  acte legislative care au for  de lege, permit un spa iu de 
manevr  enorm. Prerogativele l rgite de a desemna în func iile federale 
asigur  o anumit  loialitate a persoanelor nominalizate, ce ofer  posibi-
litatea de a activa aproape nestingherit dup  bunul plac. Din 3 mln. de 
func ionari ai aparatuli Federal de Stat, pre edintele desemneaz  25004. 

Nominalizînd judec torii federali (judecata suprem  etc.) (la o con-
sulta ie cu Senatul) pre edintele poate executa asupra lor o anumit  influ-
en  politic  în interpretarea Constitu iei i a legilor, unica limitare în 
acest sens fiind “inamovibilitatea” judec torilor. 

adar începînd cu Roosvelt, Fr, pîn  în 1974, partidul Democrat s-a 
aflat la putere 40 ani, majoritatea judec torilor fiind democra i5. 

3. Prerogativele enorme în planul politicii externe intersectîndu-se cu 
func ia de comandant Suprem al Armatei Na ionale creaz  situa ii uneori 
imprevizibile. Dup  al II-lea R zboi Mondial concentrînd puteri enorme, 
pre edin ii SUA au început sistematic s  foloseasc  for a militar  în toate 
cazurile cînd dup  p rerea lor “ap rea pericol pentru SUA” sau a alia ilor 

i – Berlin, Koreia, Liban, Marea Caraibilor, Vietnam, Laos, .a. R. Ni-
xon în 1972 va realiza bombardamente secrete a teritoriului Cambogiei 
de avia ia SUA, referitor la care Congresul nu avea nici o informa ie, fapt 
care a subminat rela iile între SUA i alia ii s i, a creat tensiuni între ra-
murile executiv i legislativ  ale guvernului na ional6.  

Dar, dup  constitu ie doar congresul poate s  declare r zboi. Totu i 
sub diferite motive se deschideau “ac iuni militare” i congresul nu decla-
ra r zboi, dar nici nu-l anula prin refuzul de a vota finan area lor. În a a 
                                                        
3 . / . .- , 1982, 

c.214. 
4 Ibidem  p.209. 
5 Ibidem p.225. 
6 Patterson. T.E. The American Democracy. / Mc Grau – Hill, INC. - New York, 

1996, .496. 
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fel, majoritatea ac iunilor militare din perioada “r zboiului rece” au fost 
întreprinse în înc lcarea constitu iei. În rile Americii Latine, Africii 
aceast  prerogativ  (Comandant ef al Armatei) a contribuit la desele 
lovituri militare i ca efect – instaurarea regimurilor autoritare. Avan-
tajele regimului preziden ial în viziunea noastr  reiese din independen a 
reciproc  a puterilor: 

stabilitatea guvernelor în SUA este mai mare ca în statele cu re-
publici parlamentare; 

necesitatea colabor rii dintre puteri (fiindc  nu se pot dizolva). 
Regimul parlamentar – r spîndit în RFG, Italia, Belgia, Olanda, Ce-

hia, Israel, Marea Britanie, Danemarca, Estonia, etc. 
Esen a – const  în responsabilitatea guvernului doar în fa a parla-

mentului, care devine organul suprem în stat. Responsabilitatea pentru 
guvernare o iau partidele (nu este personificat ) în special, prim minist-
rul, care este liderul partidului ce a învins alegerile. În regimul parlamen-
tar sistemul de frîne i greut i apare mai bine conturat: 

existen a a a numitului sistem de “presiuni reciproce”, adic : 
a. dreptul reciproc al efului guvernului de a dizolva parlamentul i 

al parlamentului de a dizolva guvernul (folosind votul de neîncredere, re-
fuzul de a vota bugetul); 

b. dreptul de veto pe care eful statului (pre edinteul) îl poate pune 
legilor. De facto, acest drept se realizeaz  de guvern, care vizeaz  actele 
preziden iale, fapt care le asigur  acestora for a juridic ; 

c. puterea executiv  nu este concentrat  în mîinile unei singure per-
soane, i avem un executiv bifurcat – eful statului (pre edintele) care es-
te iresponsabil (formal – are dreptul la veto, la nominalizarea membrilor 
guvernului) i cabinetul de mini tri cu prim-ministrul, care sunt respon-
sabili în fa a parlamentului i pentru actele efului statului; 

d. Parlamentul este structurat în 2 camere menite s i contrabalan-
seze influen a politic , chiar în situa ia în care competen a celei de a 2-a 
camere – Senatul – este mai redus  în raport cu cea a primei camere; 

e. eful statului – de i actele sale sunt semnate de prim-ministru, el 
exercit  totu i o influen  în via a politic , ca Arbitru Suprem în luptele 
politice, poate ac iona ca o contragreutate în raport cu guvernul (vezi V. 
Havel – Cehia, Mihail Kovas – Slovacia, etc). 
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Republica parlamentar , în dependen  de num rul de partide, poate 
ap rea în dou  forme: 

Regim ministerial – cînd e bipartidism - Marea Britanie, Noua Ze-
land , Japonia; 

Regim parlamentar – cînd guvernul e creat de o coali ie de partide 
(pluripartidism) – Italia, Belgia, Olanda… Aici controlul deplin îl de ine 
parlamentul. 

Neajunsurile: 
Cînd exist  bipartidism se formeaz  a a zisul “regim ministerial”, 

adic  partidul care a învins alegerile ocup  toate posturile în stat, formea-
 guvernul, controleaz  parlamentul, are loc practic o “înghi ire” a par-

lamentului de c tre guvern i o monopolizare a puterii ce deformeaz  în-
i esen a parlamentarismului; 

În perioada de criz , republicile parlamentare nu sunt întotdeauna în 
stare s  reac ioneze adecvat i s  influen eze prompt procesele social-
economice (vezi Fran a – perioada Republicii IV, doar venirea generalu-
lui de Gaulle a solu ionat situa ia de criz , Germania – 1933, A.Hitler, 
etc.); 

Totu i în sistemul parlamentar pericolul principal îl presupun nu re-
la iile executiv-legislativ, cu atît mai mult c  parlamentul poate demite 
orice cabinet, dar rela iile inter-partiinice – într-un sistem de partide f -
rîmi at întotdeauna este greu de a forma guvernul, ca efect cre te insta-
bilitatea guvernamental  (riscul instabilit ii cre te dac eful statului e 
ales pe o perioad  îndelungat i are ini iativ  legislativ  ex. Slovacia). 

 
Subsistemul institu ional 

Sistemul de partide din Republica Moldova poate fi amplasat la ca-
tegoria “sistem al pluralismului extrem”, caracterizat de politologul ame-
rican Sartori G. prin urm toarele tr turi: 

Existen a partidelor de extrem  dreapt i extrem  stîng  care sunt 
de anti-sistem , adic  orientate spre distrugerea regimului politic existent 
prin integrarea Republicii Moldova fie în spa iul românesc, fie în cel rus. 
Ambele extreme folosesc adesea metode neformale de lupt  politic i nu 
sunt predispuse spre compromis, f cînd capital politic în urma conflicte-
lor; 
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Existen a unor partide de centru care se afl  în permanen  în struc-
turile puterii, asigurînd stabilitatea sistemului; 

Prezen a partidelor de dreapta-centru, stînga-centru – orientate spre 
compromis politic Neajunsul de baz  al acestui sistem este instabilitatea 
politic , condi ionat  de num rul excesiv al partidelor politice (în Repub-
lica Moldova aproximativ 30 partide) care pentru a nimeri în structurile 
puterii, promoveaz  o politic  a “suprapromisiunilor” care inîndu-se cont 
de resursele limitate, sunt nerealizabile, “supraîncarc ” sistemul politic i 
ca efect trezesc frustr ri în mas , fapt care îngreuneaz  procesul de con-
struire a democra iei7. 

În regimurile preziden iale cu cît e mai mare num rul de partide, cu 
atît e mai instabil sistemul politic. Probabil, anume pluripartitismul face 
democra iile preziden iale deosebit de sensibile, fiindc  genereaz  trei fe-
nomene negative: 

O mare posibilitate a paraliz rii puterii ca efect al confrunt rii Par-
lament – Pre edinte 

Polarizarea ideologic  puternic  a vie ii politice 
Dificultatea cre rii coali iilor partiinice preziden iale8. Deci, pre e-

din ia în a a sisteme politice (Rusia, Georgia) devine izvor al instabilit ii 
politice din cauza lipsei unei sus ineri legislative majoritare. În cazul în 
care pre edintele are dreptul de a emite decrete cu caracter de lege, da-
torit  dreptului la veto, acestea vor fi greu de anulat (trebuie s  voteze 2/3 
din deputa i, ce este greu realizabil). În Rusia, în acest context (aici regi-
mul e preziden ial-parlamentar) pre edintele este practic incontrolabil. În 

a situa ie se pot începe r zboaie “legislative”, fiecare parte va încerca 
 submineze ac iunile alteia, ce poate avea efecte periculoase. În SUA, 

pîn  în 1971, pre edin ii au pus veto pe 1310 legi. Congresul a putut anu-
la  doar  77 din ele,  adic  5,7% .  Dac  s  calcul  c  “veto de buzunar” a  
anulat înc  976 de propuneri legislative, atunci se prime te c  Congresul 
a anulat doar 3 % veto9; 

F. Roosevelt – 635 ori a utilizat veto – anulate doar 9, eficien a 
92,7%;  
                                                        
7 . . // .-1994. -  4.- 

c.139. 
8 . .  // . -1998. 

-  5. - c.136. 
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Richard  Nixon  –  43  ori  a  utilizat  veto  –  anulate  doar  6,  eficien a  
86,0%; 

H. Truman – 250 ori a utilizat veto – anulate doar 12, eficien a 
95,2%9. 

În cazuri extreme pre edin ii, mai ales dac  sunt sus inu i de instan-
ele militare, judec tore ti i de poli ie, pot încerca s  utilizeze metode 

neconstitu ionale, sub peretextul “restabilirii ordinii” (B.El in în 1993  a 
ordonat asaltul militar al Parlamentului). 

Fenomenul confrunt rii Pre edin ie-Parlament poate fi explicat i 
prin urm torul factor: 

În Republica Moldova majoritatea partidelor sunt forma iuni cu o 
disciplin  intern  puternic , supuse strict liderului politic, deaceia datorit  
disciplinii severe de vot apar tensiuni între pre edinte i parlament, care 
ca efect favorizeaz  tergiversarea reformelor. Acest fenomen are loc din 
cauza institu ionaliz rii slabe a partidelo,  a proceselor de marginalizare 
social  descendent  care m resc baza social  a extremelor politice. În 
SUA – stat cu tradi ii preziden iale seculare – e prezent bipartidismul. 
Doctrinele partidelor în multe aspecte tangen iaz , diferen ele fiind li-
mitate la probleme de tactic , i nu de strategie; disciplina intern  a par-
tidelor SUA este liberal  (sunt partide de cadre) ceia ce permite fiec rui 
deputat s  voteze reie ind din propriile op iuni i nu din cele de partid. E 
cunoscut c  programul pre edintelui republican D. Eizenhauer în 1959-60 
era sus inut doar de 66% republicani în congres, programul pre edintelui 
democrat D. Kennedy – 1961-62 – doar de 70% democra i în congres, 
programul pre edintelui democrat L.Johnson în 1965-67 doar 60-61% 
democra i în Senat i 69% în camera reprezentan ilor10. Ca efect, pre-
edintele poate compensa deficitul de sus inere din partea parlamentarilor 

propriului partid prin sus inerea din partea unor grupe de parlamentari de 
la “partidul-geam n” promi înd pentru congresmeni aparte posturi fede-
rale, fie ajutor popula iei districtului în care s-a balotat deputatul, se poate 
adresa direct la popor, poate amenin a c  se va opune unor legi sus inute 
de deputa i aparte etc.  
                                                        
9 . . . . . /  

.- , 1976, c.239. 
10 . : -

. / . - , 1977, c.100. 
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Dup  cîte vedem, îmbinarea regimului presiden ial cu pluripartidis-
mul este destul de periculoas . Conform datelor prezentate de politologul 
american Mainwaring S. în perioada 1940-80 din 31 democra ii preziden-
iale aproape jum tate (15) aveau sisteme pluripartiinice, dar numai una 

din ele a supravie uit totodat , jum tate (adic  5 din 10) republici prezi-
den iale cu sistem bipartiinic au existat nu mai pu in de 25 ani11. 

În acest context excep ie e Chili, care din 1933-73 e regim prezi-
den ial cu pluripartidism, finisat cu lovitura militar  a lui Augusto Pino-
chet. 

O  alt  statistic  interesant :  Din  31  de  democratii  stabile  care  au  
existat nu mai pu in de 25 ani consecutiv, doar patru erau preziden iale 
(SUA, Columbia, Costa-Rica, Venezuela), 24 - parlamentare, doua mixte, 
i nici in una din rile men ionate nu era sistem pluripartidic12. 

Concluzia care se impune, c  sistemele preziden iale sunt stabile 
cînd se bazeaz  pe bipartidism, în cazul pluripartidismului pre edin ii 
sunt nevoi i de a schimba des mini trii pentru a c ta sus inerea parti-
delor pe problemele politice de baz , sau organizeaz  lovituri militare. 

Astfel dac  în rile lumii a treia unde m car un an (în perioada 
1973-87) a existat conducerea democratic , institu ia preziden ial  a avut 
sus inerea doar de 48% din timpul de guvern mînt, cele parlamentare 83 
%, adic  mai des guvernele preziden iale nu se bucurau de sus inerea par-
lamentului13. 

În sistemul parlamentar situa ia nu este cu mult mai bun  fiindc  
modul de func ionare a republicilor parlamentare depinde direct de siste-
mul de partide. În cazul pluripartidismului extrem nici un partid de obicei 
nu poate acumula majoritatea, deaceia apare necesitatea cre rii coali iilor 
guvernamentale (Algoritmul) care au cîteva neajunsuri: 

1. Instabilitatea guvernamental  – de i absolut “nepericuloas ” pent-
ru a a state ca Italia, Belgia, Olanda, unde exist  o puternic  autonomie 
local , în cazul Republicii Moldova poate periclita întreaga via  social  
i economic , poate stopa creditele interna ionale, bloca procesul de sala-

                                                        
11 . . // . - 1998. 

-  5. - c.136. 
12 Ibidem, c.136. 
13 . . / “PRAG 3”.- , 

1999, c.40. 
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rizare etc. Totu i în perioada anilor 1945-87 în rile dezvoltate industrial, 
în care au existat democra ii parlamentare 111 guverne din 345 au fost 
guverne minoritare, cu media de existen  14 luni. Totu i sistemele parla-
mentare au supravie uit în toate aceste cazuri14; 

2. Necesitatea compromisului impune partidele s  se dezic  par ial 
de cerin ele din programele sale, fapt care le tensioneaz  rela iile cu elec-
toratul. Pe de alt  parte, fiecare ministru prezent la algoritm, va exercita 
ordinele partidului, ceea ce va crea dezechilibre în promovarea strategiei 
comune; 

3. Prezen a în cadrul coali iei a diferitor programe, tendin e supraîn-
carc  sistemul politic, îngreuneaz  procesul de elaborare a decizilor i re-
formarea. În acest context se vorbe te despre imposibilitatea coali iilor de 
a reac iona prompt i rapid la situa iile periclitante; 

4. Responsabilitatea, colectiv  permite fiec rui membru a coali iei 
de a da vina pe al ii. Acest moment, combinat cu sistemul propor ional de 
alegeri pe lista de partide (care favorizeaz  p trunde elementelor crimi-
nale în putere) poate genera efecte negative. 

Un aspect important a fost sesizat de politologii moldoveni V.Rus-
nac i Gh.Rusnac: “Sistemul pluralismului extrem este nera ional pentru 
societatea moldoveneasc . Astfel, în perioada interbelic , în Germania i 
Italia dictatura fascist  a izvorât anume din acest sistem partiinic. Un re-
gim democratic stabil în condi iile societ ilor polietnice impune existen-
a a sistemului partiinic moderat-pluralist (3-5 partide concuren iale)”15. 

Deci primul neajuns de baz  al regimului parlamentar în condi iile 
pluralismului extrem este faptul c  poate genera tirania în cazul în care 
majoritatea în parlament va fi controlat  de un partid anti-sistemic (si-
tua ie posibil  odat  cu agravarea crizei social economice). Totu i esen a 
parlamentarismului e în interdependen a puterilor executiv i legislativ , 
adic  guverul pentru a suprave ui are nevoie fie i formal de sus inerea 
parlamentului, care impune necesitatea compromisului, i efortul colectiv 
a partidelor pentru a asigura vivacitatea guvernului. Acest efort cre te da-

 ca i în cazul Izraelului, votul de neîncredere acordat guvernului duce 
                                                        
14 Ibidem, c.40. 
15 ., . : -

 // MOLDOSCOPIE ( ). / 
,  III. - , 1993, c.18. 
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la dizolvarea parlamentului, i invers, dizolvarea parlamentului duce la 
derea guvernului. 

 
Sistemul de alegeri 

Problema num rului de partide, formal e influen at  de sistemul de 
alegeri. Introducerea sistemului preziden ial implic  bipartidismul, or 
aceasta e posibil prin introducerea sistemului majoritar care creaz  con-
di ii optimale pentru dezvoltarea societ ii civile în sensul c  asigur  o 
stabilitate  guvernamental  (guvernul  e  creat  de un partid,  sau ca în Ger-
mania, în a a numitul sistem ‘2,5’ de dou  partide) i se asigur  controlul 
efectiv al popula iei asupra activit ii parlamentarului ales pe teritoriul di-
strictului dat.  

În cadrul republicii Moldova – introducerea acestui sistem în opinia 
unor poliltologi va asigura victoria PCM în mai multe districte. În con-
di iile “societ ii polistructurale”, cum e i republica Moldova, nu se va 
realiza reprezentarea adecvat  a intereselor diferitor segmente na ionale i 
sociale, fapt care va permite ca tendin ele antisistemice ale unor partide 
politice ce n-au intrat în parlament, s  se deplaseze din sistemul politic în 
structurile societ ii civile. 

Deci, în condi iile societ ii polistructurate etnic sistemul propor io-
nal este o necesitate, fiindc : 

se asigur  o reprezentare adecvat  a for elor politice care adesea co-
incid cu segmentele i subculturile politice de baz ; 

Se stimuleaz  pluralismul politic, se realizeaz  o rota ie i selectare 
mai eficiente a elitelor în structurile puterii politice; 

Indirect, se creaz  bazele pentru colaborare i compromis politic – 
factori indispensabili pentru dezvoltarea societ ii civile. 

Suntem totalmente de acord cu acei  autori  care consider  c  în  Re-
publica Moldova e necesar de a majora “pragul de trecere” în parlament, 
care combinat cu un proces de socializare adecvat  va permite evolu ia 
sistemelor politice spre sistemul “pluralismului moderat” orientat spre 
compromisul for elor politice i participarea în lupta politic  în cadrul 
coali iilor.  
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Subsistemul normativ 
Include în sine totalitatea normelor juridice, politice i morale prin 

intermediul c rora se realizeaz  reglarea activit ii institu iilor comporta-
mentul cet enilor. În cazul Republicii Moldova, putem nominaliza urma-
toarele elemente de baz  ale acestui subsistem: 

Discrepan a între con inutul actelor legislative, care în linii generale 
satisfac criteriile democratice (constitu ia Republicii Moldova proclam  
dreptul la înv mînt gratuit – art. 35, asigurarea medical  gratuit  – art. 
36  etc.)  i  lipsa  resurselor  reale  de  satisfacere  a  acestora  –  fapt  care  
treze te o dezam gire în mas i submin  legitimitatea institu iilor de-
mocratice. Sondajele efectuate de S.I.S.I.”Opinia” în 1997 – 82% din cei 
chestiona i, au r spuns c  nu-s mul umi i de nivelul democra iei atinse în 
republica Moldova, majoritatea lor – 85 c  nu sunt respectate drepturile 
fundamentale declarate în constitu ie, la munc : remunerarea la timp, asi-
gurarea securit ii sociale, a s ii etc16; 

Slaba con tientizare i informare a popula iei vis-à-vis de noile acte 
normative, prezen a anomiei la toate nivelurile structurii sociale, caracte-
rizat  prin vidul legislativ, i atitudinea nihilist  a majorit ii popula iei 
fa  de normele juridice. Conform sondajelor sociologice efectuate de 
S.I.S.I. ”Opinia” în 1994 la întrebarea Cum crede i Dumneavoastr , ine 
cont conducerea Republicii Moldova atunci cînd ia decizii administrative 
de p rerea poporului? 

51,8% - nu intotdeauna; 29,8% - nu; 8,1% - da; 10,3% - nu tiu17. 
Func ionarea neadecvat  a principiului separ rii puterilor. În viziu-

nea politologului Ion canu, anul 1997 s-a caracterizat prin lipsa unei 
colabor ri eficiente între ramurile puterii Republicii Moldova. Analiza 
peti iilor c tre curtea Constitu ional  în 1996-1997 arat  (96 peti ii) c  
parlamentul des a fost implicat în ariile guvernamentale ale activit ii, iar 
guvernul a adoptat decizii care in de competen a parlamentului. Similar, 
unele decrete preziden iale în termenii impactului dep esc prerogativele 

                                                        
16 Frunta u P., Rusnac Gh. Republica Moldova pe calea democratiz rii. / USM . 

– Chi in u, 1999, p.96. 
17 MOLDOSCOPIE. (Problemele analizei politice). Partea V. / USM. - Chi in u, 

1995, p.170. 
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pre edintelui18. Acest fenomen de conflict al puterilor ne permite s  vor-
bim c  principiul separ rii puterilor s-a realizat doar la nivel al institu-
iilor, dar nu i la nivel al deprinderilor i al ac iunilor (func ional). 

Faptele mentionate vorbesc despre o slab  implementare a modelelor 
democratice în Republica Moldova, despre lipsa aproape total  a tradi ii-
lor i a mecanismelor de func ionare democratic  a institu iilor politice.  

Ca  efect,  în  cazul  regimului  preziden ial,  va  cre te  tendin a  de  a  
reglementa unele  sfere ale vie ii sociale prin intermediul decretelor (în 
special, sfera socio-economic  unde peste 50% economia tenebr , unde 
exist  sectoare de stat neprivatizate, etc)  

Fenomenul nominalizat ridic  o problem  important   - cea a cont-
rolului parlamentar ca un criteriu de baz  al statului de drept.  

În dreptul comparat problema controlului asupra activit ii executive 
se pune în mod diferit în dependen  de regimul politic. În rile cu regim 
preziden ial controlul parlamentar asupra legalita ii actelor legislative nu 
se poate concretiza în forme eficiente odat  ce Adun rile legiuitoare chiar 
dac  ar constata fie în cadrul comisiilor fie în dezbaterile lor plenare ile-
galitatea unui asemenea act, nu dispun de mijloace procedurale suficiente 
pentru a face ca ordinea legal  s  fie respectat . În SUA singura posibili-
tate de care dispune congresul în baza constitu iei este a a zisa procedur  
de “impeachment” care are îns  un domeniu de aplicare foarte restrîns 
(cazurile de tr dare, corup ie i alte crime sau abuzuri grave). 

Aceasta fiind situa ia, nu se poate spune c  în SUA congresul înf p-
tuie te un control sistematic i obi nuit asupra legalit ii executive a 
statului19.  În  rile  cu  regim parlamentar  –  parlamentul  poate  s  declan-
eze o ac iune penal  împotriva prim-ministrului sau oric rui ministru 

pentru un act, eventual ilegal, care ar întruni elementele constituitive ale 
unei infrac iuni specializate de lege, ci s  provoace demisia întregului ca-
binet, sau unei ministru prin adoptartea unui vot de neîncredere. Existen a 
unor comisii de anchet i control instituite de parlament pentru investi-
garea unei activit i îndeplinite de guvern, permite un control mai eficient 

                                                        
18 Siscanu.I. Building the fundamentals of a democratic state. // National Human 

Development Report./ UNDP. Chi in u, 1998, p.7. 
19 Draganu T.  Introducere in teoria i practica statului de drept. / Dacia -  Cluj, 

1992, p.160. 
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asupra executivului. Un neajuns ar fi c  acest organ î i desf oar  acti-
vitatea în sesii. 

În viziunea juristului român T.Dr ganu, în SUA exist  un dezechi-
libru sesizabil între puterea executiv i cea legislativ  în favoarea primei 
puteri, independen a justi iei fiind un factor decisiv pe linia desf ur rii 
normale a vie ii publice în perimetrul statului de drept20. Din p cate în 
Republica Moldova dependen a judec torilor de factorul politic este enor-

, salarizarea simbolic , lipse te institu ia jura ilor, efemer  e i ina-
movibilitatea judec torilor, fapt care creaz  probleme pentru institu ia 
preziden ial  de a se men ine în albia statului de drept. 

 
Subsistemul cultural (cultura politic ) 

Metoda institu ional , cu toate avantajele sale nu poate explica un 
lucru: De ce acelea i institu ii politice au o eficien  diferit  în diferite 

ri? De fapt, parametrii de baz  ai sistemului politic i al regimului po-
litic sunt determina i nu atît de structura organiza ional  a institu iilor po-
litice, cît de dinamica procesului politic, or aceasta depinde de credin ele, 
sentimentele, dispozi iile, comportamentele indivizilor ce particip  în el, 
cu alte cuvinte, de cultura politic . 

Fenomenul culturii politice a fost studiat mai detaliat de politologii 
americani G.Almond i S.Verba, care în perioada anilor 1958-1962 efec-
tueaz  un amplu studiu comparativ al culturilor din SUA, Marea Britanie, 
Mexica, Italia, Germania de Vest materializat în lucrarea “The Civic Cul-
ture” (1969). 

Dup  G.Almond, cultura politic  este un model specific de orientare 
spre comportament politic, care constau din 3 elemente: 

cognitiv – totalitatea cuno tin elor despre sfera politic ; 
afectiv – emo iile ce înso esc atitudinile politice (admira ie, ur  fa  

de guvern, etc.); 
evaluativ – aprecierea fenomenelor politice. 
Aceste orient ri sunt de 3 feluri  - parohiale, de supunere, de par-

ticipare, i care stau la baza a trei tipuri de cultur  politic  – parohial , de 
supunere, de participare. 

În societ ile fragmentate, (cum e i Republica Moldova) care sunt 
scindate în virtutea  unor factori etnici, teritoriali, profesionali, nivelul ve-
                                                        
20 Ibidem, p.70. 
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niturilor, dominant  e cultura politic  fragmentar , care are urm toarele 
tr turi: 

existen a unor grupe cu orient ri politice necoincidente, iar adesea – 
du noase, care formeaz  subculturi aparte, izolate, conflictuale, care 
manifest  autonomie sporit  fa  cultura dominant . În republica Mol-
dova, în viziunea politologilor moldoveni Frunta u P. i Rusnac G., aces-
te subculturi sunt în special etnolingvistice (adic  subcultur  politic  rus , 
ucrainean , g uz , etc.), socio-economice (adic  diverse grupe sociale 
cu statut economic i social diferit – muncitori, rani, businessmani), re-
gionale (zona centru, nord, sud) fiecare avînd orient rile sale specifice; 

predominarea loialit ii fa  de institu iile ce reprezint  interesele lo-
cale asupra celor atotna ionale, fa  de ultimile – poate nici s  nu existe; 

existen a unor montaje de popula iei spre “rezolvarea rapid ” a prob-
lemelor, fapt care favorizeaz  venirea unor lideri-populi ti, ca efect 
schimbarea brusc  ale cursului politic ( i probabil, i a regimului); 

predominarea unui sentiment de neîncredere între diferite for e so-
ciale care reflect  lipsa sau sl biciunea procedurilor democratice de solu-
ionare a conflictelor; - existen a unei atmosfere ce defavorizeaz  refor-

mele democratice). 
La factorii nominaliza i se impun dou  tr turi specifice Republicii 

Moldova: 
Puternicile tradi ii etatiste 87% din responden ii unui interviu con-

sider  c  statul trebuie s  asigure nivelul necesar de bun stare. 
Conform datelor unor cercet ri sociologice realizate în Republica 

Moldova în martie 1998 de institutul de marketing i sociologie din 
Bucure ti i a Funda iei sociologice “Socium-Moldova” din Chi in u, au 
depistat c  cea mai mare încredere responden ii manifest  fa  de pre-
edintele Republicii 57 procente, fa  de parlament – 16 procente, guvern 

30 procente, justi ie – 24 procente. 
Aici se impun cîteva observa ii: 
- Simpatia populatiei fa  de pre edin ie poate asigura un surplus de 

legitimitate acestuia, poate garanta sus inerea popular  a cursului s u pol-
itic (în sensul mobiliz rii generale), i urmînd schema lui Max Weber – în 
cazul unui lider carizmatic – se poate asigura o reformare efectiv , dep -
ind structurile birocratice, se poate asigura un grad de stabilitate sporit  

sistemului. (Dup  Almond – stabilitatea sistemului reprezint  corespun-
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derea între institu iile politice i cultura politic ). Totusi problema mai 
importanta decat reformele institutionale e aceea, cine va conduce pira-
mida puterii? De unde poate aparea, intr-un mediu cultural post-totalitar, 
un subiect politic democrat? 

- Sondajele men ionate vorbesc despre prezen a unor puternice re-
miniscen e ale culturii politice totalitare în care, în viziunea lui Faruc in 
“tendin ele etatice cu cultul lor al puterii i cu sacralizarea oamenilor care 
o realizeaz  ating dimensiuni enorme.Se intareste paternalismul, supre-
matia statului asupra individului si principiul “supunerii neconditionate”a 
acestuia fata de interesele supreme”21. 

Paternalismul, în viziunea lui S.T ma , este incompatibil cu gîndirea 
liber  care consider  c  fiecare persoan  este cel mai bun judec tor al bu-
nei st ri, stopeaz  derularea normal  a reformelor economico-sociale în 
noile condi ii politice, cultiv  o psihologie de între inere, sugrum  ini ia-
tiva economic i energiile sociale. Politologul rus M.Iliin 22 vorbind de-
spre spa iul rus afirm  c  aici subiectul politic a existat întotdeauna, dar el 
era impersonal ( ar – secretar general - pre edinte), concentrînd în sine 
toate prerogativele puterii i fiind în afara responsabilit ilor reale). Teza 
e par ial valabil i pentru republica Moldova. 

O concluzie e c  paternalismul personificat în con tiin a social  prin 
pre edinte, se plaseaz  în afara “responsabilit ilor reale”, cap  “imu-
nitate tradi ional ” pentru ac iunile sale, fenomen periculos pentru func-
ionarea democratic . 

Sondajul organizat de ”Moldova Modern ” la sfîr itul 1996, la între-
barea “în caz de confruntare între parlament i pre edinte, cine trebuie s  
aib  cuvîntul decisiv?” 52% au r spuns pre edintele, i doar 18,9% - par-
lamentul. Întrebarea fireasc  care apare azi este dac  este în stare regimul 
preziden ial s  asigure stabilitatea sistemului în condi iile culturii frag-
mentare? Care institu ie corespunde valorilor acestei culturi? Problema e 
dificil i din considerentul c  cultura fragmentar  nu este unitar , omo-
gen , fiecare subcultur  posed  propriile valori. În opinia politologului 
american W.Rosenbaum “Statele cu cultur  fragmentar  au tendin a spre 
o violen  politic  larg r spîndit , conflictele politice de o intensitate 
                                                        
21 ., .  

. // . - 1992. -  .3. - c.150. 
22 .  . // . - 1999. - N4. - c.77. 
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enorm i  cronic  între  grupele  sociale  de  baz i  o  abatere  de  la  pro-
cedurile civice legale care exist  în sistemele politice stabile”23. Ca efect 
fiecare grup (subcultur ) va aspira spre institu ia pre edin iei pentru a se 
proteja  i  domina  alte  subculturi,  iar  montajul  spre  rezolvarea  rapid  a  
problemelor favorizeaz  utilizarea violen ei, unor experimente economice 
i sociale periculoase.  

Regimul parlamentar în acest plan e mai pu in periculos, fiindc  in 
condi iile noastre se bazeaz  pe coali ii i votul de încredere, în care de 
obicei, intr  reprezentan ii mai multor grupuri. 

În fine, cu titlu de discu ie, înaint m teza c  regimul preziden ial 
poate func iona efectiv, în limitele sistemului politic democratic (adic  

 riscul de a aluneca spre Dictatur ) atunci cînd îi corespunde o cultur  
politic  civic  (vezi SUA) care în viziunea lui Almond se caracterizeaz  
prin: 

cuno tin e profunde ale cet enilor despre sistemul politic, informa-
rea despre ac iunile sale; 

atitudinea pozitiv i loialitate fa  de sistem; 
aprecierea pozitiv  a importan ei guvernului na ional; 
participarea înalt  în via a politic , care asigur  controlul efectiv i 

racordarea sistemului la interesele cet enilor. În America Latin , unde 
majoritatea statelor sunt “societ i polistructurate”, sistemul de partide 
mai r spîndit e cel al “pluralismului extrem”, regimurile preziden iale au 
evoluat în Dictaturi. În viziunea politologului american H. Linz, anume 
necoinciden a între cultura politic i regimul preziden ial au dus la 
instaurarea dictaturilor preziden iale în America Latin . 

 
Regimul preziden ial i societatea civil  

Societatea civil  reprezint  o totalitate de institu ii i rela ii sociale 
neguvernamentale care exprim  varietatea valorilor i necesit ilor 
membrilor societ ii24. 

Societatea civil  e o societate pluralist , adic  compus  din multiple 
grupe i institu ii interac iunea c rora asigur  un echilibru al for elor po-
                                                        
23 . -

. // . - 1998. - 1. - .40. 
24 .   . // -

. – 1992. - 1. - .18 
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litice în societate, prevenind concentrarea unor puteri excesive (monopo-
lizarea puterii) în mîinile unui singur subiect sau a majorit ii asociate; e 
o societate care se autoorganizeaz , adic  e relativ independent  de re-
glementarea direct  a statului, a sferelor social , economic , cultural i e 
o societate care se afl  în interac iuni complexe cu statul, determinînd po-
litica acestuia i asigurînd controlul efectiv asupra realiz rilor ei. 

Totu i esen a, nucleul societ ii civile e cet eanul liber, indepen-
den a c ruia se asigur  în plan economic prin proprietatea privat i eco-
nomia de pia  concuren ial , pe plan politic – prin principiul separ rii 
puterilor, pluralismul politic i garantarea drepturilor i libert ilor fun-
damentale cet ene ti de stat, în plan social – existen a unor institu ii 
(mass-media, coala, biserica, ONG) care realizeaz  socializarea (edu-
carea) pluralist , ap  drepturile cet ene ti, satisfac necesit ile mate-
riale i spirituale de baz , realizeaz  conexiunile poliplanice între cet -
eni, fapt care împiedic  divizarea indivizilor i controlul efectiv asupra 

lor realizat de stat – deci Dictatura. 
Societatea civil  poate fi privit  ca un sistem, în care se realizeaz  

interac iunea între subsistemele economic, social, cultural, i care direc-
ioneaz  impulsuri sub forma unor solicit ri sau sus ineri spre sistemul 

politic.  
 

Subsistemul social 
Societatea civil  în Republica Moldova poate fi atribuit  la a a nu-

mitele “societ i polistructurate” (plural society) care în viziunea polito-
logului H.Ekstein “sunt divizate de “contradic ii segmentare” care exist  
acolo, unde contradic iile politice coincid în general cu liniile diviziunii 
sociale a societ ii, în special cu cele mai importante hotare ce exist  în 
interiorul societ ii.”25. 

Contradic iile segmentare pot fi de ordin religios, ideologic, lingvis-
tic, regional, cultural, rasial, na ional. Ca efect partidele politice, mass-
media, colile, asocia iile benevole etc. au tendin a de a se organiza con-
form unor criterii care repet  hotarele existente în interiorul societ ii – 
aceste grupuri formeaz  segmentele societ ii polistructurate. 

                                                        
25 . . // 

. - 1992. -  1-2. - .218. 
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În Republica Moldova contradic iile segmentare sunt etnice, societa-
tea polistructurat  se manifest  ca o totalitate de grupe na ionale, fiecare 
fiind fidel culturii, limbii, ideilor i modului s u de via , fiecare grup et-
nic amesticîndu-se dar nerealizînd conexiuni cu alte grupe. Ca efect, so-
ciet ile divizate segmentar au nevoie de compromisul grupelor etnice, i 
includerea acestor grupuri în procesul decizional. În viziunea politolo-
gului E.Volcov, în condi iile regimului preziden ial, pre edinteul aproape 
inevitabil apar ine unui grup etnic, i ca efect, sistemele preziden iale 
creaz  dificult i sporite la redistribuirea interetnic  a puterii26. 

Politologul american A.Lijphart vorbe te c  pentru societ ile seg-
mentare cea mai adecvat  este “democra ia cosocial ” i fiindc  regimul 
preziden ial presupune pozi ia dominant  a unui lider, el este mai pu in 
comod pentru puterea cosocial  decît regimul parlamentar, care presu-
pune existen a unui cabinet colegial, în care pot fi prezentate diferite seg-
mente27. Totu i, nu putem nega faptul c  institu ia pre edin iei este nece-
sar  în Republica Moldova, fiindc  ea e un simbol al unit ii na ionale, i 
deci serve te ca contrabalan  tendin elor cantrifuge care sunt un reflex al 
contradic iilor dintre segmente. În privin a ultimului argument, se poate 
afirma c  pre edintele poate fi ales de parlament, iar func ia preziden ial  
– supus  rela iei între partidele ce exprim  interesele segmentelor res-
pective. 

Structura socio-clasial  se caracterizeaz  printr-o polarizare excesi-
. Conform estim rilor f cute de Departamentul de analize statistice i 

sociologice, 76,8% a popula iei chestionate în 1997 tr iau sub “minimul 
de subexisten ” (estimat la 233,1 lei) iar 21% tr iau sub “pragul s -
ciei” estimat la 30% din minimul de subexisten , (70 lei), fapt care în-
seamn  c  fiecare al 5-lea cet ean al Republicii Moldova, tr ie te într-o 

cie absolut 28. 
Acest fenomen vorbe te despre lipsa clasei de mijloc, (în SUA clasa 

de mijloc constituie 80% din popula ie), caracterul bipolar al societ ii, 
marginalizarea descendent , ponten ialul conflictual enorm. 

În societ ile post socialiste caracterul puterii politice determin  nu 
doar nivelul libert ilor cet enilor, dar i tipul dezvolt rii economice i 
                                                        
26 . Op. cit. p.XCIII. 
27 .  .  // . - 1992. -  3. - .89. 
28 National Human Development Report / UNDP. – Chi in u, 1998, p.58. 
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sociale. În viziunea politologului rus V.Cuvaldin, în spa iul post sovetic 
se realizeaz  o instaurare al regimurilor preziden iale cu caracter oligarhic 
i autoritar: 

care  favorizeazp  o privatizare nechitabil  a propriet ii de stat; 
contribuie la polarizarea de avere accentuat ; 
domina ia formelor parazitare a capitalului ; 
tensiuni sociale29. 
Societatea se scindeaz , iar adîncimea contradic iilor sociale împie-

dic  dezvoltarea institu iilor democratice. 
Temerile expuse sunt înt rite i de cercet rile politologului american 

S.M.Sales care a observat c  în situa iile percepute ca prericuloase (cînd 
domin  o criz  economic  etc.) cre te atractivitatea orient rii politice 
autoritare, fapt care poate genera sus inere spontan i solicit ri a unor 
conduc tori de mîn  forte. Acesta este un mecanism de autoap rare psi-
hologic  prin care oamenii încearc  s i înving  frica i neîncrederea în 
ziua de mîine. Copncentrarea unor prerogative importante în mîinile unei 
persoane pot u ura realizarea acestui deziderat.  

Subsistemul economic - orientarea la 65% a economiei rii spre pia-
a rus , prezen a, conform unor estim ri la 50% în economia real  a busi-

nessului tenebru, criza economic  profund , impune selectarea mai minu-
ioas  a regimurilor care ar putea asigura o cre tere economic  vizibil .  

Cercet rile comparative a politologului american A.Lijphart care 
analizînd 3 tipuri institu ionale ale democra iei în perioada 1961-88, for-
muleaz  urm toarea concluzie: 

dup  cre terea economic  anual  – 3.5%, în regimurile parlamentare 
– propor ionale  - 3.4%, în regimurile parlamentare majoritare – 3.3 % în 
SUA (regim preziden ial majoritar); 

dup  nivelul infla iei – mai pozitive performan e – SUA – 5,1%, re-
gimurile parlamentare propor ionale  - 6,3%; 

nivelul omajului – în regimurile parlamentare – 4,4%, în SUA – 
6,1%, regimurile parlamentare majoritare 6,1%30. Deci, dup  mai mul i 
indici, în viziunea lui Lijphart, regimurile parlemntare – propor ionale, cu 

                                                        
29 . . // . - 

1998. - 5. - c.135. 
30 .  Op. cit. p.91. 
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un executiv ferm se prezint  a fi mai acceptabile, pentru dezvoltarea so-
ciet ii civile. 

Subsistemul cultural – rolul acestui sector este enorm fapt care î i 
se te expresie în socializarea democratic  a cet enilor: 

asigurarea mecanismelor de control asupra sistemului politic; 
satisfacerea necesit ilor individuale i colective ale cet enilor. 
Specificul acestui subsistem în condi iile noastre e în faptul c  pro-

cesul socializ rii politice se bazeaz  pe valorile segmentare, etnico-ideo-
logice (în unele coli manualele sunt române ti, în altele – locale, colile 
ruse manualele din Rusia, în Gagauzia – din Turcia etc.) fapt care spo-
re te gradul de probabilitate a unor tensiuni i conflicte sociale (se con-
serveaz  cultura fragmentar , lipsit  de valori i idealuri democratice co-
mune) i utilizarea violen ei de sistem  politic . 

Dezvoltarea slab  a infrastructurii societ ii civile, astfel, 70% din 
cet enii SUA fac parte din diferite asocia ii i organiza ii a soiet ii ci-
vile. Mai mult de 50% particip  la activitatea a 2-a i mai multe asocia ii. 
În Moldova la începutul 1998 majoritatea ONG erau concentrate în Chi-
in u (95,3%) cu o organiza ie la 1000 persoane. În restul republicii, un 

ONG era la 100 000 persoane (pentru compara ie: 188 persoane – în 
Croa ia, 283 – în Ungaria, 742 - Cehia)31. 

Criza acut  a subsistemului economic creaz  impedimente majore 
pentru independen a ONG i activizmul lor social. Astfel, 42,5% din in-
tervievati nu cunosc nimic despre sectorul nonguvernamental. Cifrele 
sunt ingrjoratoare din cauza ca functionarea democratica a formei de con-
ducere preziden iale este posibila doar în cazul unei societ i civile dez-
voltate. În SUA, ini ial predomin  congresul, odat  îns  cu dezvoltarea 
societ ii civile (în special a subsistemului economic), pre edin ia se va 
înt ri pentru a ap ra mai eficient în plan extern interesele companiilor 
americane. 

În Moldova societatea civil  se afl  înc  în faza sa embrionar , i ca 
efect, nu exist  un control efectiv al societ iicivile asupra statului, iar so-
cializarea segmentar i tendin ele centrifuge pot favoriza în cazul regi-
mului preziden ial recuregerea la violen i posibil o federalizare a sta-
tului în dependen  de evolu iile politice or un risc al instabilit ii po-
litice, în cazul regimului parlamentar. 
                                                        
31 National Human Development Report / UNDP. – Chi in u, 1998, p.13. 
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Concluzii 

Regimul preziden ial se instaureaz  atunci cînd pe scena politic  
exist  un astru politic care e predominant; cînd sunt mai mul i regimul 
devine de obicei parlamentar. De i are o sus inere solid  la nivelul so-
ciet ii, stabilitatea sistemului va fi permanent discutat  din cauza ati-
tudinii reticente fa  de regim a partidelor, deci, a majorit ii politice. 
Aceast  tez  e intarita de urm toarea constatare a politologului rus V.Ku-
valdin: factorul de baz  la formarea republicii preziden iale – nivel de 
continuitate a elitelor. Cu cît sunt mai stabile pozi iile vechii nomenc-
laturi, cu atît e mai înalt  posibilitatea instaur rii modelului preziden ial. 
Privatizarea masiv , destr marea colhozurilor au risipit vechea nomencla-
tur  în rîndul diferitor partide deja c tre 1996, unica baz  a regimului pre-
ziden ial fiind azi birocra ia. 

Presupunem c  pe o perioada de timp scurta, in condi iile Republicii 
Moldova, regimul preziden ial poate atinge efecte notabile, satisf cînd 
unele necesit i de moment ale societ ii (în cazul existen ei unor meca-
nisme de control eficiente), dar in termen lung, consider m regimul par-
lamentar a fi mai adecvat pentru dezvoltarea societ ii civile. 

Problema necesit ii regimului autoritar (care se realizeaz  în viziu-
nea unor politologi mai bine în sistemele preziden iale) ca modalitate fun-

ional  a sistemului politic în perioada de tranzi ie de la totalitarism la 
democra ie, de i formulat  corect, speculeaz  pe existen a unor subiecte 
controversate i anume reformarea regimului totalitar sovietic a început 
cu mult înaintea destr rii U.R.S.S., or în viziunea noastr  elemente 
autoritare în perioada de tranzi ie sunt inevitabile în cadrul ambelor forme 
de guvernare. 
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STRUCTURI ALE SUPERLATIVULUI ABSOLUT 
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catedra de limb  francez  

doctor, conferen iar 
 

Problema discursului în general i al discursului politic în particular 
se g se te în centrul aten iei multor lingvi ti contemporani.  

Discursul  politic con ine o serie de tipuri de informa ie cu care se 
manipuleaz  în diferite scopuri. Principalul scop îns  este cel interactiv, 
tendin a de a atrage, a cointeresa publicul în problema expus  prin po-
sibilitatea particip rii la discu ia ce i se propune. Lucrul acesta se face 
uneori în mod direct, dar cel mai des se recurge la  expunerea implicit  a 
informa iei care prezint  interes celor ce o emit, fapt ce permite diferite 
interpret ri din partea celor ce o recepteaz  . Jurnalistul trebuie s  aleag  
în stokul de informa ie cele care vor constitui “evenimentul”. El reali-
zeaz  aceast  activitate la nivelul organiz rii ierarhice a informa iei se-
lectate care rezult  din diferi i factori167. 

O astfel de informa ie se con ine i în superlativul absolut (SA) care 
prin esen a sa este o form  ce presupune un grad foarte înalt sau foarte jos 
al calit ii sau ac iunii, dar care nu este exprimat direct168. 

Dac  am analiza felul în care se manifest  SA într-un text politic 
vom observa conturarea unei polariz ri. Am putea afirma c  groso modo 
SA intervine atunci când trebuie de creat o atitudine, o viziune pozitiv  
despre o persoan , o organiza ie, un eveniment, etc. În a a caz vom con-
stata func ionarea SA “laudativ”. i, invers, la cel lalt pol se va plasa SA 

                                                        
167 Kerbrat-Orecchioni C. L’Enonciation. De la subjectivité dans le langage. / 

Edition Armand Colin. – Paris, 1980, p.124 
168 Avram M. Gramatica pentru to i. / Editura Humanitas. – Bucure ti, 1997, 

p.124-127; Toma I. Limba român  contemporan . / Editura Minerva. – Bu-
cure ti, 1996, p.160, etc. 
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“peiorativ” care   tocmai are  scopul de a crea o imagine negativ . Se pare  
 anume aceast  a doua tendin  este mai frecvent  într-un context poli-

tic, c ci majoritatea publica iilor de ordin politic au o orientare critic  în 
ceea ce prive te problemele tratate. Aceste dou  tendin e se eviden iaz  
mai insistent  în materialele ce in de  evenimente i personalit i politice 
importante i se concentreaz  în special în perioada campaniilor electo-
rale sau în momentele când se discut  probleme politice de o însemn tate 
i de o amploare major . 

Formele SA în astfel de contexte sunt foarte variate. Ele pornesc de 
la structuri tradi ionale ce corespund regulilor gramaticale ale limbii ro-
mâne, dar care “îmbrac  o hain ” lingvistic i o valoare informa ional  
i emotiv  deosebit  gra ie lexemelor utilizate i contextului cu un colorit 

politic corespunz tor. 
Se valorific  tot spectrul de posibilit i oferite de stilistic , f cându-

se apel la cele dou  substraturi ale limbii române: normativ i popular. 
Substratul popular, cu elementele specifice limbii vorbite are meni-

rea de a crea impresia unui dialog în care este atras i cititorul. Putem se-
siza critica la adresa puterii politice spuse parc  de un om simplu: 

i va avea iar dreptate, c ci nici acum nu vor fi spuse în glas nu-
mele celor care au admis ca cei patru s  r mân  în închisoare atâta 
amar de timp.” 169. 

Pentru a ob ine un efect special se recurge la transformarea unor gru-
ri frazeologice i în a a mod se genereaz  un efect emotiv dublu: este 

atras  aten ia cititorului la informa ia prezentat  într-un mod  mai pu in 
tradi ional i i se “permite” interpretarea critic  dar bine orientat   a 
acestei informa ii cu caracter de superlativ: 

“Inima-mi spune (nu Iurie Ro ca, pe care nu l-am v zut de un c -
rucior de ani,  c ci  sunt sup rat r u  pe el pentru c  Diacov continu  s  

mân  pre edinte de parlament) deci inima-mi spune c  dac  a  scrie 
u despre Braghi , în obr jorii Durduliilor ar da în floare trandafi-

rii.”170. 
Observ m dubla utilizare a adjectivului “r u”, în primul caz “sunt 

sup rat  r u”  el  este  sinonim  cu  “foarte  mult”;  a a  o  func ionare  a  ad-
jectivului “r u” este specific  limbii vorbite. Expresia “de un car de ani” 
                                                        
169 Flux, 2000, 2 iunie, p.4. 
170 Flux, 2000, 24 mai, p.3. 
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este  modificat  de  autor  în  “de  un  c rucior  de  ani”  ceea  ce  ar  însemna  
“mai pu in decât foarte mult timp”. Pân i expresia “au dat în floare 
trandafirii” care se folose te de obicei pentru a descrie ceva frumos, lumi-
nos, apare în contextul respectiv cu o conota ie peiorativ .  

În general expresivitatea frazeologismelor limbii vorbite este prezen-
 în multe contexte; ele transmit în unele cazuri aceea i conota ie peio-

rativ  ridicat  la un grad înalt de intensivitate: 
“Dac  am avea o singur  institu ie care ar merge “brici” i care s-

ar chema procuratur , situa ia s-ar schimba” 171. 
“Cu toate c  timpurile sunt grele i-i macin  f  intermiten e gri-

jile poporului, ei au, totu i, poft  de mâncare, din care motiv proverbul 
“cine are dor de plai se sub ie ca un pai” se lipe te de ei ca apa de pana 
gâ tei.”172. 

Tot de limba vorbit in urm toarele exemple în care observ m cli-
ee specifice acestui registru. Este vorba de crearea modelelor de SA cu 

ajutorul adverbelor “tare”, “grozav” (sau a variantei “groaz ”) care apar 
în aceste structuri în func ie de intensificatori ai calit ii, substan ei sau 
ac iunii: 

“Am urm rit acest “ritual” i m-am convis ce groaz  de bani poate 
scoate chinezul din turistul str in”173. 

Printr-o astfel de manipulare cu procedee i elemente specifice lim-
bii vorbite jurnalistul reu te s  uneasc  într-un tot întreg competen ele  
lingvistice proprii (ideolectul) cu cele ale comunit ii sociale i lingvistice 
(sociolectul)174 ale majorit ii publicului c ruia îi este adresat mesajul po-
litic.   

O amplificare i mai mare a intensit ii informa iei se ob ine gra ie 
unei  topici  speciale.  Se afirm  pe bun  dreptate  c  exist  dincolo de or-
dinea logic  în comunicare, ordinea stilistic , impus  de necesit ile ex-

                                                        
171 Flux, 2000, 26 mai, p.6. 
172 Flux, 2000, 24 mai, p.3. 
173 Flux, 2000, 26 mai, p.9. 
174 Kerbrat-Orecchioni C. L’Enonciation. De la subjectivité dans le langage. / 

Edition Armand Colin – Paris, 1980, p.227 
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presivit ii175. O posibilitare de acest gen se reduce la plasarea blocurilor 
SA la începutul frazei: 

“Tare mi-e team  s  ajungem în aceast  toamn i s  fim nevoi i s  
alegem între un r u absolut i un r u aparent mai pu in periculos pentru 
destinele noastre.”176. 

Sfâr itul absolut al unui alineat este poate i mai elocvent în acest 
context, deoarece se produce o intensificare maximal  a informa iei: 

“În duelul interpreziden ial Lucinschi – Kucima, privind delimitarea 
frontierelor de stat între R. Moldova i Ucraina, primul a cedat. Grav i 
dezonorant.” 177. 

Un alt procedeu de amplificare a calit ii este repetarea: 
“(…) ar însemna pierderea unor venituri de multe i multe milioane 

de dolari.”178. 
“(…) are o gril  pe care o aplic  din copil rie – este foarte i foarte 

ata at  credin ei”179. 
Repetarea adjectivelor sau adverbelor are valoare de insisten 180. 
Unele verbe folosite în special în limba vorbit  redau la fel no iunea 

de abunden : 
“(…) dar dac  le urm re ti atent “activitatea” i “direc ia” acestei 

“activit i”, ajungi inevitabil la concluzia c  în principalele structuri ale 
statului nostru foiesc func ionari care lucreaz  împotriva statului nost-
ru.”181. A se compara cu efectul produs de sinonimul lui din registrul lim-
bii literare: 

“Textul documentului abund  în fraze despre recunoa terea inde-
penden ei proclamate la 27 august 1991 (…)”182. 

                                                        
175 Ionescu C., Cerkez M. Gramatica i Stilistica. / Editura ALL educa ional. – 

Bucure ti, 1997,  p.89 
176 Flux, 2000, 26 mai, p.6. 
177 Flux, 2000, 30 mai, p.1. 
178 ibidem, p. 3. 
179 Flux, 2000, 26 mai, p.6. 
180 Ionescu C., Cerkez M. Gramatica i Stilistica / Editura ALL educa ional. – 

Bucure ti, 1997, p.66 
181 Flux, 2000, 9 iunie, p.4. 
182 Flux, 2000, 19 mai, p.3. 
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În genere limba literara formeaz  blocuri de SA prin diverse metode, 
multe dintre care se bazeaz  pe semantica cuvintelor utilizate care con ine 
deja no iunea de intensitate înalt : 

“Anume în perioada de dominare a ADR-ului s cia, corup ia i 
crima organizat  au atins cota devastatoare.”183. 

“Toate for ele politice care, într-un fel sau altul , f  sau discret, 
sunt interesate în p strarea regimului transnistrian, în p strarea posi-
bilit ilor pentru efectuarea opera iunilor de contraband  care ast zi 
merg prin Transnistria, deci în p strarea surselor de venituri fabuloase 
pe care ast zi le primesc(…)”184. 

Unele SA sunt rodul crea iei jurnali tilor care încearc  s  ob in  
efecte de intensitate înalt  prin diferite metode:  

- combin ri netradi ionale ale cuvintelor: 
“Mai ales c  eu sunt blindat perfect în rela iile mele cu pre edintele 

Snegur”185  
- atribuirea de sensuri noi cuvintelor plasate în contexte politice: 
“Noua “opozi ie” aderist  a blocat cu o monumental  iresponsabi-

litate politic  legile privatiz rii”186   
- o serie de “gre eli” de ordin gramatical i semantic (pleonasme) co-

mise special pentru a ob ine un efect stilistic v dit: 
“R mânând în cadrul aceleia i cununi de idei, vreau s  pun, f  

nici un gând r u, o întrebare profund de adânc , n scut  în dulci chinuri 
ideologice (…)”187   

“Astfel, dou  PD-uri “fr ti i foarte române ti” se solidarizeaz  
pe un teren antiromânesc i Diacov e gata s -i scoat  în afara legii pe 
cei care-l pot încurca (…)”188  

- se recurge la unele mijloace extralingvistice de eviden iere: grafic , 
de ex.:  

                                                        
183  Flux, 2000, 24 mai, p.3. 
184  Flux, 2000, 30 mai, p.3. 
185  Flux, 2000, 26 mai, p.6. 
186  ibidem, p.4. 
187  Flux, 2000, 24 mai, p.3. 
188 Flux, 2000, 30 mai, p.3. 
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“(…) ca s  ajungi la acest “bine comun”, trebuie s  existe UN SIN-
GUR DRUM, nu mai multe ! i COLABORARE între politicieni suficient 
de inocen i i o popula ie care s  aib  încredere în Dumnezeu.”189. 

P.Zumthor atribuie o importan  deosebit  faptelor de grafic  afir-
mând c  ele eviden iaz  intelectul creator190. 

O puternic  valoare emotiv  se ob ine gra ie efectelor de compara ie 
i diferitor procedee stilistice, în special metaforei:  

“(…) iar noi (…) într-un “stat democratic”, pe in pamânt ce-l po i 
unge pe pâine în loc de unt, murim de foame i cunoa tem ni te ritmuri 
nebune de involu ie, rostogolindu-ne în h ul mizeriei.”191. 

O alt  posibilitate  este graduarea în cre tere a intensit ii calit ii: 
“De aceea in s  declar, pentru cei care vor dori s  utilizeze numele 

lui Ila cu – fie în calitate de sprijin, fie în calitate de argument împotriva 
cui va fi viitoarea campanie – c  aceast  inten ie este nul  sub aspect 
moral, chiar degradant .”192. 

Vom aminti în acest context opinia lui T.Vianu care deosebe te în 
cadrul  limbii fapte de repeti ie i fapte de inven ie193. Astfel, fiind mereu 
în c utarea unui efect emotiv mai reu it, jurnali tii sunt obliga i s  r mâ-

 în domeniul inven iei. 
Am încercat s  expunem schematic unele procedee de formare a SA 

în limbajul politic care au menirea de a da o interpretare emotiv  cu ca-
racter apreciativ, dar mai frecvent depreciativ a evenimentelor sau per-
sonajelor politice. Din cele expuse putem trage concluzia c  discursul po-
litic face apel în acest scop la diferite variante lexico-gramaticale, punând 
în joc atât posibilit ile lingvistice cât i cele extralingvistice. Un rol deo-
sebit îi revine aspectului implicit de transmitere a intensit ii înalte a ca-
lit ii sau ac iunii. Interpretarea valorii informa iei redate i aprecierea ei 

mâne în multe cazuri pe seama cititorului.  

                                                        
189  Flux, 2000, 2 iunie, p.3. 
190  Zumthor P. Langue, texte, énigme. / Editions du Seuil. – Paris, 1975,  p.13 
191  Flux, 2000, 26 mai, p.9. 
192  ibidem, p.6. 
193  Vianu T. Despre stil i art  literar . / Editura Tineretului. – Bucure ti, 1965, 

p.154 



 161 

MIJLOCIREA MITUIRII – ANALIZA JURIDIC  
CONFORM LEGISLA IEI PENALE A 

REPUBLICII MOLDOVA 
 

Emilia VISTERNICEANU 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea de tiin e politice i administrative 

Catedra de politologie 
Lector 

 
Mita, de i este un subiect vechi, tratarea acestuia implic  o abordare 

mai ampl , pentru c  cazurile mituirii sunt tot mai frecvente. 
Mita este un termen cumulativ, ce întrune te elemente a trei compo-

nente de infrac iuni, din categoria celor s vîr ite de persoane cu func ii de 
spundere: luarea de mit , mijlocirea mituirii i darea de mit . Darea i 

luarea de mit , ca fapte consumate nu poate exista separat, ci în concor-
dan  una cu cealalt . Deci, lipsa d rii de mit  înseamn , inexisten a lu -
rii acesteia. Datorit  acestei leg turi, mita în forma celor trei componente 
constituie infrac iuni grave prev zute de articolul 71 Cod Penal al Repub-
licii Moldova. Fiecare din aceste fapte se s vîr te independent de 
persoane diferite, are un caracter i subiect diferit, calificîndu-se pe arti-
cole separate. 

Pericolul social al mituirii se manifest  destul de multilateral – în-
lcarea activit ii normale a aparatului de stat, discriminarea autorit ii 

lui în ochii func ionarilor i salaria ilor, procentaj criminologic ridicat, 
anticipat de sustrageri în propor ii mari i deosebit de mari, practicarea 
ilegal  a activit ii de întreprinz tor, în elarea clien ilor i furnizorilor, 
etc. 

Anume în rezultatul s vîr irii unor astfel de infrac iuni cupidante, 
a cum arat  practica de anchet i cea judiciar  din ultimii ani, infrac-

torii î i formeaz  un fel de “banc ” proprie, din care apoi scot sume enor-
me. Paralel cu aceasta gravitatea mituirii spore te din cauza c  surs  a ei 
sunt veniturile din munc  ilegal , o form  special  a parazitismului so-
cial, neadmis  pentru o dezvoltare normal  a unei societ i, care cel pu in 
sub anumite aspecte se pretinde a fi democratic i bazat  pe drept. 
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Codul Penal poate îndeplini func ia luptei cu acest tip de infrac iuni 
strînd o pedeaps  mai aspr  pentru cei ce s vîr esc darea, luarea sau 

mijlocirea mituirii în mod repetat; cei care nu i-au f cut concluzii din 
condamnarea anterioar  sau folosirea altor metode penale. 

Obiectul mijlocirii mituirii. Codul Penal în vigoare ne vorbe te de-
spre luarea de mit  de c tre o persoan  cu func ii de r spundere personal 
sau prin mijlocitor. Rezult , c  nu se exclude lipsa componen ei analizate 
i în cazurile cînd cel vinovat prime te mita de la mituitor nu direct, ci 

prin alt  persoan , (mijlocitor sau intermediar). În aceste cazuri se cere de 
dovedit c  subiectul art.187 Codul Penal al Republicii Moldova concepe 
beneficiul patrimonial primit din partea altor persoane ca mit  pentru 

vîr irea faptei folosindu-se de situa ia sa de serviciu în favoarea acelui 
de la care este primit  mita i pe care îl reprezint  mituitorul. 

În practica judiciar  cele mai mari probleme apar la delimitarea 
spunderii mijlocitorului de coparticipan ii la luarea i darea de mite. 

Ac iunile mijlocitorului de fapt constau în activit i de intermediere între 
mituit i mituitor de a s vîr i fapta antisocial . De aceea aste alogic s  
vorbim despre un obiect a mijlocirii mituirii, destinat de cel în cadrul d -
rii sau lu rii de mit . Mijlocitorul transmite ceea ce i se d  din partea mi-
tuitorului, iar mituitul prime te ceea ce i-a fost transmis mijlocitorului, 
adic  bani, hîrtii de valoare, alte bunuri sau avantaje cu caracter patri-
monial, acceptarea de servicii, privilegii sau beneficii. Explicarea aces-
tora a fost f cut  în cadrul obiectului lu rii de mit . Activitatea mijloci-
torului se reduce numai la transmiterea obiectului mitei. Nu formeaz  
obiectul componen ei date sfaturile i indica iile date, referitor la unele 
detalii, privind s vîr irea faptei, crearea condi iilor pentru transmiterea 
mitei pe calea oferirii spa iului locativ, promiterea anticipat  de a ascunde 
unele infrac iuni. Aceste ac iuni se calific  în baza art.17 Codului Penal al 
Republicii Moldova formînd deci un obiect ce atenteaz  la alt cerc de 
rela ii. 

Dac  de exemplu, o persoan  la rug mintea mituitorului î i ofer  
apartamentul pentru întîlnirea cu mituitul, cele s vîr ite formeaz  com-
plicitate în forma instig rii la art.187 sau 188 Codului Penal al Republicii 
Moldova. Dac  îns  aceea i persoan  la rug mintea mituitorului se în-
elege cu mituitul i îi transmite anumite bunuri, prin ac iunile sale cel 

vinovat va atenta la grupul de rela ii sociale, care împiedic  normala de-
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sf urare a organelor de stat, iar bunul transmis va constitui obiectul ne-
mijlocit al componen ei art.1871 Codului Penal al Republicii Moldova. 

În alte cazuri mijlocitorul se conduce de motive cupidante (de îm-
bog ire) i prime te în schimb un beneficiu, din partea mituitorului, sau 
chiar a ambilor. Astfel, pe lîng  obiectul pe care îl transmite, el î i în-
su te un alt obiect, îns  acesta este consecin a activit ii sale de mijlo-
citor. Pentru realizarea scopului s u el folose te rela ii prietene ti, leg turi 
de rudenie, pe care le are cu persoana cu func ii de r spundere194. 

Latura obiectiv  a mijlocirii mituirii. Conform art.3 Codului Penal 
al Republicii Moldova fapta social-periculoas  este totdeauna temelia r s-
punderii penale. Ca fenomen social-periculos infrac iunea e strîns legat  
de activitatea interioar  a omului. Fiecare infrac iune s vîr it , numai-
decît se caracterizeaz  prin latura obiectiv , aspectul a a-zis exterior 
(ceea ce vedem, în realitate, sim im i se desf oar  în partea noastr ). 
Orice ac iune con tient  este numaidecît dirijat  de psihicul omului, ea 
depinzînd deci de voin a i con tiin a lui. Din cele mai sus-men ionate re-
zult  c  latura obiectiv  a mijlocirii constituie aspectul exterior al com-
port rii social-periculoase, care se exprim  prin cauzarea, provocarea 
unui  pericol  social  sau  a  daunelor  preconizate  rela iilor  sociale.  În  le-

tur  cu aceasta în cazul componen ei prev zute de art.187 Codului Pe-
nal al Republicii Moldova sunt posibile dou  variante ale comport rii 
mijlocitorului, circumstan e care- i pun amprenta asupra r spunderii pe-
nale. Dac  mijlocitorul nu tie c  transmite persoanei cu func ii de r s-
pundere la cererea mituitorului obiectul mitei (de exemplu, mituitorul îl 
roag  pe mijlocitor s  transmit  o anumit  sum  de bani ca întoarcere a 
datoriei), întrebarea despre r spunderea lui decade. Dac  îns  ac ionînd la 
rug mintea (indica ia) mituitorului, mijlocitorul tie c  transmite mit  mi-
tuitorului pentru s vîr irea de ultimul a ac iunilor cu folosirea situa iei de 
serviciu în interesul mituitorului ac iunile sale se vor califica în baza al. I, 
art.1871 Codului Penal al Republicii Moldova. Fapta infrac ional  de mij-
locire (exprimat  prin ac iune) prin defini ia sa este social periculoas , 
nelegitim i aduce daune rela iilor sociale legate de activitatea normal  a 
organelor de stat, serviciului i organelor de conducere local 195. O astfel 
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de fapt  social-periculoas , din motivul c  în ea î i g se te expresie ten-
tativa la obiectul sus-amintit i este nelegitim , pentru c  mijlocitorul în-
calc  cerin ele legii penale. Ac iunea mijlocitorului ca form  activ  a pur-

rii lui se exteriorizeaz  în transmiterea obiectului mitei de la subiectul 
componen ei art.188 Codului Penal al Republicii Moldova la subiectul 
infrac iunii prev zute de art.187 Codului Penal al Republicii Moldova. 
Aceast  form  este un produs al activit ii con tiente a mijlocitorului, 
adic  este o ac iune care exprim  voin a lui. Ac iunea volitiv  a mij-
locitorului presupune prezen a unor anumite scopuri, care determin  di-
rec ia voin ei sale (îmbog ire, ob inerea unor privilegii, o protec ie în 
plan profesional etc.). În sens juridic nu poate fi considerat  ca ac iune 
activitatea persoanei sub imperiul unei puteri invincibile sau a constrîn-
gerii fizice sau psihice. În privin a acestui aspect, spre deosebire de 
art.187; 188 Codului Penal al Republicii Moldova (de exemplu cazurile 
extorc rii mitei), actualul Codului Penal al Republicii Moldova nu ne d  
nici o explica ie. De exemplu, mijlocitorul este un subaltern al mitui-
torului (persoan  cu func ie de r spundere). Amenin îndu-l c -l va con-
cedia, ultimul îi cere s  transmit  o sum  de bani mituitului (care este o 
persoan  cu înalt  func ie de r spundere) pentru protec ia în serviciu a 
efului  s u.  În cazul  dat  persoana e  lipsit  de posibilitatea de a  alege de 

sinest tor (liber), forma comport rii sale. Se crede îns  c  mijlocitorul 
va  fi  eliberat  de  r spundere  penal ,  dac  va  fi  dovedit  c  el  s-a  aflat  în  
stare de constrîngere fizic  sau psihic . Pentru caracterizarea deplin  a 
ac iunii infrac ionale o mare importan  o are situa ia s vîr irii infra-

iunii, precum i mijloacele pe care mijlocitorul le-a întrebuin at pentru 
atingerea scopului s u (de exemplu, deschiderea contului de decontare pe 
numele mijlocitorului i apoi înmînarea personal  a banilor mituitului). 
Fapta de mijlocire aduce oarecare schimb ri în lumea obiectiv , avînd di-
ferite consecin e. Consecin ele criminale se vor califica ca atare doar 
atunci cînd ac iunea de mijlocire a pricinuit o daun  real  valorilor so-
ciale ocrotite de legea penal  sau ele au fost supuse unei primejdii so-
cialmente periculoase. Consecin ele criminale exprim  dauna cauzat  re-
la iilor sociale, ocrotite de art.1871; 187; 188 Codului Penal al Republicii 
Moldova. Obiectul i consecin ele criminale în nici un caz nu pot fi în-
chipuite f  obiectul atent rii, ele sunt determinate de con inutul aces-
tuia, c rui mijlocirea îi aduce daun  social-periculoas . Mijlocirea poate 
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avea atît consecin e patrimoniale, adic  cu caracter economic, cît i mo-
rale, pentru c  sunt în detrimentul activit ii normale a oric rei structuri 
de stat (politice, organiza ionale etc.). Prima categorie poate fi explicat  
prin urm torul exemplu: uneori ca obiect al mitei servesc bunuri sustrase 
din avutul proprietarului. În asemenea cazuri fapta urmeaz  a fi calificat  
ca concurs de infrac iuni196 (de exemplu, transmiterea ca mit  a bunurilor 
sustrase de mijlocitor la instigarea mituitorului). Consecin ele nemateriale 
formale pot fi sub forma daunelor cauzate intereselor personalit ii – în-

lcarea drepturilor politice, de munc , libert ii de a- i exprima voin a 
etc., alte daune aduse activit ii aparatului de stat i organiza iilor ob -
te ti. 

În dependen  de faptul dac  consecin ele criminale se includ în 
componen a de mijlocire în calitate de semne de sinest toare putem 
men iona c  mijlocirea mituirii este o componen  formal  (legea penal  
consider  ca latur  obiectiv  a ei însu i faptul s vîr irii ac iunii, inde-
pendent de viitoarele consecin e ale faptei. 

Mijlocirea mituirii se consider  consumat  din momentul transmite-
rii mituitului m car a unei p i din mit . Deci consecin ele survenite se 
afl  în afara componen ei date i vor fi luate în considera ie de judecat  la 
individualizarea pedepsei, aplicate vinovatului. 

Condi iile necesare ale r spunderii penale constituie stabilirea leg -
turii cauzale dintre fapta infrac ional i consecin e. În majoritatea cazuri-
lor în cadrul mijlocirii mituirii între fapta antisocial i consecin ele cri-
minale  trece  un  oarecare  timp,  din  care  cauz  nu  se  vede  clar  leg tura  
dintre daun i consecin ele ac iunii, ceea ce creeaz  dificult i la sta-
bilirea obiectului proba iunii. 

Pornind de la premisa c  consecin ele - socialmente periculoase pot 
fi încriminate mijlocitorului numai atunci cînd ele se g sesc în raport 
cauzal cu ac iunea lui - cauz  care uneori face imposibil demonstrarea 
existen ei componen ei art.1871 Codului Penal al Republicii Moldova. La 
stabilirea raportului cauzal trebuie s  lu m pentru studiu dou  fenomene 
ale infrac iunii: ac iunea mijlocitorului i consecin ele d un toare, ce ne-
cesit  s  fie  examinate  în  calitate  de  eventuale  cauze  i  urm ri.  Între  
aceste dou  evenimente instan a de judecat  stabile te o leg tur  cauzal , 
dovedit  în procesul anchet rii i al dezbaterilor judiciare. Raportul cau-
                                                        
196 Hot rîrea Plenului Judec toriei Supreme a RM, Nr.6 din 11.03.1996, p.5. 
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zal, ca proces care decurge într-o anumit  perioad  de timp poate fi ma-
terializat în urm toarea formul : 

obiectul mitei 
mituitor  mijlocitor  mituit 

perioada de timp, pîn  se 
realizeaz  transmiterea 

deci numai în cazul cînd ac iunile în timp preced  consecin ei de pri-
mire a mitei, ea poate fi recunoscut  drept cauz  a consecin elor infrac io-
nale survenite197. Lipsa unei astfel de consecutivit i expuse în schem  
exclude leg tura cauzal i prin urmare, r spunderea penal  a persoanei. 

Pentru a recunoa te ac iunea mijlocitorului cauzat a consecin elor 
criminale este necesar de exemplu ca urm ririle s  survin  anume în urma 
ac iunii de transmitere, realizate de mijlocitor. 

Deci leg tura cauzal  în cazul mijlocirii mituirii este o condi ie ne-
cesar  pentru consecin ele infrac ionale survenite. 

Locul, timpul, împrejur rile, modul i mijloacele de s vîr ire a mij-
locirii, ca tr turi facultative ale laturii obiective nu au însemn tate la 
stabilirea componen ei date, dar se iau în considera ie la individualizarea 
pedepsei. 

Latura subiectiv i subiectul mijlocirii mituirii. În practica judi-
ciar  cele mai mari probleme apar în cadrul delimit rii mijlocirii mituirii 
de coparticipare la darea sau luarea de mit . Conform p.9 al Hot rîrii Ple-
nului Judec toriei Supreme a RM din 11.03.1996 nr.6, “mijlocitor este 
persoana care a ac ionat conform misiunii mituitorului sau mituitului i 
transmite nemijlocit mita”. Cu alte cuvinte mijlocirea special prev zut  
de art.1871 Codului Penal al Republicii Moldova este o modalitate a co-
particip rii la infrac iunii. Ac iunile mijlocitorului de fapt constau în co-
laborarea cu mituit i mituitor în vederea s vîr irii faptei antisociale. În 
compara ie cu colaborarea, ca modalitate a coparticip rii la darea sau lua-
rea mitei, mijlocirea mituirii const  în s vîr irea unor acte, strict deli-
mitate în vederea transmiterii mitei. Alte metode a “colabor rii” trebuie 
calificate la art.187; 188 Codului Penal al Republicii Moldova (de 
exemplu, darea sfaturilor i indica iilor subiec ilor celor dou  componen e 
privind executarea anumitor ac iuni, crearea condi iilor pentru trans-
                                                        
197 Loghin O. Drept penal român. /  Partea special ,  vol.II, - Bucure ti, Univer-
sul, 1994, p.223.  
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miterea mitei prin oferirea înc perilor), promisiunea anticipat  privind as-
cunderea infrac iunii etc. 

Mijlocitorul de regul  “îi leag ” nemijlocit pe mituitor i mituit. El 
personal transmite obiectul mitei mituitorului, îns  aceasta nu este o con-
di ie obligatorie a s vîr irii componen ei respective. Mijlocitorul poate 
transmite mita prin alte persoane, care nu presupun existen a “afacerii ile-
gale”, de exemplu, membrilor familiei mituitului, prin leg turile po tale 
etc. În a a caz mijlocirea va fi considerat  consumat  din momentul lu rii 
de mit  de mituit sau primirii de c tre el m car a unei p i din ea. 
Aceasta explic  faptul c  pericol social a celor trei infrac iuni în ultim  
instan  duce la cele s vîr ite de mituit, care folosindu-se de situa ia sa de 
serviciu execut  sau nu execut  anumite ac iuni în interesul mituitorului. 
Ac iunile mijlocitorului “la fel ca i a mituitorului trebuie calificate ca 
tentativ  la infrac iune, atunci cînd mituitul a refuzat luarea mitei”. 

Mijlocitorul mituirii execut  indica iile mituitorului sau mituitul, ac-
ionînd din numele lor. Obiectul mitei nu apar ine mijlocitorului, îi este 

încredin at în scopul transmiterii mituitorului. Interese personale, con-
di ionate de transmitere, el de obicei nu are. Îns  mijlocitorul trebuie s  
con tientizeze c  transmite valorile materiale ale mituitorului mituitului 
pentru îndeplinirea sau neîndeplinirea de c tre ultimul a unor ac iuni le-
gate de serviciu. Este posibil ca mijlocitorul, totu i s  aib  anumite sco-
puri, de exemplu s  primeasc  o plat  sau un alt beneficiu, s  ob in  în-
crederea efului etc., îns  ele nu sunt ac iuni, condi ionate de mit , ci doar 
o remunerare a serviciilor oferite. 

Mijlocitorul începe s  ac ioneze atunci cînd sunt “definitivate” toate 
detaliile acordului dintre mituitor i mituit. Rolul lui se reduce la ajutorul 
oferit persoanelor sus-men ionate pentru realizarea inten iei la s vîr irea 
infrac iunii. Aceast  circumstan  îl deosebe te pe mijlocitor de organiza-
torul instigatorul mituirii. Spre deosebire de mijlocitor care este, execu-
torul ac iunilor de ordin tehnic, organizatorul stabile te contactul dintre 
mijlocitor i mituitor, particip  la elaborarea acordului între ei, de 
exemplu, caracterul ac iunilor mituitului i timpul îndeplinirii, m rimea 
mitei i condi iile transmiterii ei, garan iile îndeplinirii ac iunilor mitui-
torului, sau mituitului dup  transmiterea acesteia. 

Organizatorul, de obicei, într-un fel sau altul este cointeresat în cele 
vîr ite, are un interes anume legat de scopul mituitorului sau mituitului. 
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Leg tura dintre ei mijlocitorul o folose te pentru satisfacerea avantajului 
propriu. Trebuie de men ionat c  conduc torii întreprinderilor, institu ii-
lor, organiza iilor substructurilor sale, care propun subalternilor s i de 
serviciu sau altor persoane ca prin intermediul d rii de mit  s  s vîr easc  
ac iuni sau inac iuni, dorite, poart  r spundere nu ca organizatori, ci ca 
mituitori. În situa ia indicat  mita se d  din indica ia conduc torilor-
func ionari  care  folosindu-se  de  situa ia  sa  de  serviciu  instig  la  infra-

iune i alte persoane de obicei subalternii. Fals în elegînd interesele de 
serviciu, persoanele cu func ii de r spundere cu ajutorul mitei, încearc  s  
ob in  anumite beneficii pentru întreprinderile, institu iile, organiza iile 
sale, îns  de obicei paralel cu aceasta au i interesele personale tinzînd de 
exemplu, s  ob in  stimul ri, avans ri în grad, s  primeasc  un premiu 
sau s  se eschiveze de la datorii, impozite fiscale etc. Dac  persoanele 
atrase, îndeplinînd voin a conduc torilor au convenit din indica ia lor, un 
acord cu alte persoane privind îndeplinirea pentru mit  a unor ac iuni, iar 
apoi însu i au înmînat-o, ei vor fi privi i ca coparticipan i la darea de mi-

. Faptele lor nu cer o calificare suplimentar i în baza art.1871 Codului 
Penal al Republicii Moldova, pentru c  mijlocirea va intra ca parte com-
ponent  în cadrul agravantelor la art.188 Codului Penal al Republicii 
Moldova. Dac , îns , persoanele indicate numai au transmis mita, tiind 
despre caracterul misiunii, ac iunile lor vor fi calificate ca mijlocire a mi-
tuirii în baza art.1871 Codului Penal al Republicii Moldova. 

Instigatorul la luarea sau darea de mit  atrage autorul la s vîr irea 
infrac iunii i contribuie la formarea inten iei acestuia. Participarea ulte-
rioar  a infractorului la transmiterea obiectului mitei, la calificarea celor 

vîr ite nu ac ioneaz . F ptuitorul, care organizeaz  darea sau luarea de 
mit , ori este complice la ea i concomitent exercit  func ii de mijlocire, 
poart  r spunderea penal  pentru coparticipare la dare sau luare de mit . 
În acest caz calificarea ac iunilor coparticipantului depinde de inten ia lui, 
reie ind din faptul, din ini iativa, din partea i în interesul cui el a ac-
tivat198. În acest caz o calificare suplimentar  în baza art.1871 Codului 
Penal al Republicii Moldova nu se cere. 

Ca instigare la darea mitei se în eleg ac iunile persoanelor care încli-
nînd mituitorul la darea mitei i primind bani de la el sau alte valori ma-
                                                        
198 Hot rîrea Plenului Judec toriei Supreme a RM din 11.03.1996, Nr.6,“Cu 
privire la aplicarea legisla iei referitoare la r spunderea penal ”, p.9. 
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teriale pentru transmiterea banilor persoanei cu func ii de r spundere, 
apoi i le însu esc. Nu are importan  dac  a fost numit  o persoan  con-
cret  presupus  pentru transmiterea mitei. Dac  inten ia la darea de mit  a 
ap rut la mituitor de sinest tor, iar el din proprie ini iativ  a înmînat 
mijlocitorului valorile pentru transmiterea lor persoanei cu func ii de r s-
pundere, atunci la însu irea acestor valori mijlocitorul, propriu-zis este 
atras la r spundere în baza art.1871 Codului Penal al Republicii Moldova. 
În a a caz atribuirea valorilor materiale se face pe calea în el rii mituito-
rului, ceea ce este caracteristic pentru excrocherie. Îns , cele s vîr ite nu 
trebuie calificate ca infrac iune contra propriet ii, pentru c  mijlocitorul 
propriu-zis prin ac iunile sale contribuie nemijlocit la s vîr irea infrac-
iunii de dare a mitei. Ac iunile mituitorului nu se finiseaz  din motive in-

dependente de voin a sa, i de aceea se calific  ca tentativ  la darea mi-
tei199. 

De la mijlocirea mituirii trebuie determinat  a a-numita “mijlocire-
fictiv ”. În practica judiciar  se întîlnesc cazuri cînd o persoan , dîndu-se 
drept mijlocitor, prime te prin în el ciune sau abuz de încredere mit  
pentru a o transmite mai departe, dar fapt i-o însu te. Aceasta este a a-
numita “mijlocire-fictiv ”. 

Rolul specific al mijlocitorului creeaz  dificult i la solu ionarea înt-
reb rii legate de r spunderea lui în baza indica iilor al. I, art.1871 Codului 
Penal al Republicii Moldova. Probabil dac  mijlocitorul mituirii ac-
ioneaz  din indica ia mituitorului, aduce eliberarea de la r spunderea 

penal  a persoanei care d  mit  din motivele indicate nu ac ioneaz  
asupra responsabilit ii mijlocitorului sau mituitului. Dac  îns  mijlo-
citorul a ac ionat din partea mituitorului, care a fost eliberat de r spun-
derea  penal  pentru  c  în  privin a  lui  a  avut  loc  extorcarea  mitei  sau  el  
dup  darea acestea benevol a anun at despre cele întîmplate, întrebarea 
despre responsabilitatea mijlocitorului creeaz  o oarecare dificultate. 

Mijlocitorul reprezint  doar interesele str ine, el activeaz  din nume-
le altei persoane i nu este ini iatorul d rii de mit . Chiar fiind în unele 
cazuri persoan  cu func ie de r spundere, el prime te obiectul mitei nu 
pentru sine,  ci  pentru transmiterea beneficiarului  s u,  care trebuie s  în-
deplineasc  anumite ac iuni în interesul mituitorului. Semnul obligatoriu 
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al d rii de mit  de a transmite obiectul mitei pentru ac iuni în interesul 
mituitorului lipse te în componen a mijlocirii. 

Deci, subiec i ai mijlocirii mituirii pot fi atît persoanele fizice cît i 
juridice. De fapt mijlocitorul contribuie la s vîr irea infrac iunii de mituit 
i mituitor adic  apare în rol de intermediar la s vîr irea a dou  infrac-
iuni: darea i luarea mitei. Îns  aceasta este o intermediere distinct , ceea 

ce a permis legislatorului s  o includ  ca componen  separat . În par-
ticular, subiectul care transmite mita, îns , anterior predestinîndu-l pe 
unul  s-o  dea,  iar  pe  altul  s-o  ia,  nu  este  privit  ca  mijlocitor,  ci  ca  orga-
nizator a mituirii i ac iunile sale sunt calificate în baza art.17 i art.187 
Codului Penal al Republicii Moldova. Mijlocitorul întotdeauna este legat 
cu ambii participan i a infrac iunii fie direct, fie prin intermediul ter elor 
persoane. Prin aceasta el se deosebe te de intermediar care este legat doar 
cu unul din infractorii mituirii sau mituitor sau mituit i ac ioneaz  din 
partea unuia. 

Transmi înd mita, mijlocitorul ac ioneaz  nu din proprie ini iativ , ci 
la indica ia mituitului sau mituitorului. El apare doar în calitate de “autor 
nemijlocit” a acordului încheiat între ei. Pentru prezen a componen ei de 
infrac iune este necesar de a stabili din indica ia cui ac ioneaz  mijloci-
torul. Dac  el a contribuit la realizarea acordului dintre mituit i mituitor, 
atunci el este coparticipant la darea sau luarea mitei. Complicitate sunt re-
cunoscute formele favoriz rii mituirii, cu excep ia transmiterii propriu-zi-
se a obiectului mitei. 

Mijlocitorul se ocup  cu organizarea întîlnirilor dintre cei doi su-
biec i, transmiterea mitei, ducerea tratativelor despre caracterul ac iunilor. 

Pericolul social al mijlocirii se determin  nu numai de avantaje pat-
rimoniale, pe care mijlocitorul îl poate primi, ci i prin leg tura pe care o 
are la darea i transmiterea mitei. Anume din aceast  cauz , legea nu pre-
vede semnul interesului cupidant în vederea atragerii mijlocitorului la r s-
pundere penal . 

Gradul de pericol social a mijlocirii mituirii poate fi diferit. În unele 
cazuri mijlocitorul joac  un rol secundar, ajut tor, în alte cazuri el apare 
în calitate de organizator al infrac iunii. Organizatorul mituirii de regul  
este  legat  cu  ambii  subiec i  ai  infrac iunii,  îns  spre  deosebire  de  “mij-
locitorul normal” el îi une te pe mituitor i mituit din ini iativa proprie. 
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Persoane aparte pot practica mijlocirea ca profesie. Ei inten ionat fac 
cuno tin  cu persoane cu func ii de r spundere, caut  eventual mituitori 
i duc tratative cu ei. A a ac iuni întrec limitele mituirii i sunt privite ca 

complicitate la mituire, în acest caz cînd el nu numai a efectuat func ii de 
mijlocire, dar i este organizatorul la darea sau luarea mitei. 

În unele cazuri leg tura dintre mituit i mituitor se înf ptuie te prin 
mai mul i mijlocitori: de la unul obiectul mitei trece la altul i tot a a pîn  
ajunge la mituit. Unii mitui i prefer  chiar s  se foloseasc  de serviciile 
mai multor mijlocitori. În alte cazuri mijlocitorul se poate conduce de re-
la ii de rudenie, prietenie, îns , avînd din activitatea sa un oarecare folos, 
cupidant. Ac iunile de mijlocire se s vîr esc în forma serviciului oferit 
persoanei abilitate. Caracterul motivului nu influen eaz  asupra calific rii 
infrac iunii, avînd îns  importan  la individualizarea pedepsei. Latura su-
biectiv  a mijlocirii, presupune inten ia direct  a celui vinovat, adic  ac-
tivitatea sa este condus  de anumite procese psihice (intelectual – con-
tiin a, volitiv - voin a, emo ional - tr irea cu intensitate a celor s vîr ite). 

El este con tient c  ofer  colaborarea în darea-luarea mitei i dore te s  
acorde un astfel de ajutor. Dac  mijlocitorul nu con tiintizeaz  acest 
lucru, vinov ia sa se exclude. În a a fel, transmiterea obiectului mitei 
persoanei cu func ie de r spundere poate fi calificat  ca mijlocire numai 
atunci cînd mijlocitorul con tiintizeaz  lipsa dreptului mituitului de a 
primi o astfel de remunerare. 

Dac  obiect a mitei sunt bani, care apar in unei organiza ii ob te ti 
sau statale i o parte din ei se pl te te mijlocitorului în calitate de remu-
nera ie pentru colaborarea la mituire, fapt despre care el tie, atunci el 
poart  r spundere nu numai ca mijlocitor, dar i ca participant la sus-
tragere. 

Semnele calificative ale mijlocirii mituirii. Aliniatul II a art.1871 
Codului Penal al Republicii Moldova agraveaz  r spunderea pentru mij-
locirea mituirii s vîr it : 

În mod repetat; 
De o persoan  anterior condamnat  pentru mit ; 
Prin abuzul de serviciu. 
În punctul 11 al Hot rîrii Plenului Judec toriei Supreme a  Repub-

licii Moldova din 11.03.1996, se indic  c  calificarea mijlocirii mituirii ca 
fiind s vîr it  în repetate rînduri presupune s vîr irea acestei nu mai pu in 
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de dou  ori, cu condi ia neexpir rii termenului de prescrip ie a tragerii la 
spunderea penal . 

Mijlocirea s vîr it  în mod repetat se consider  nu numai dou  epi-
zoade separate a componen ei date, dar i oferirea serviciilor concomi-
tente de intermediere la doi sau mai mul i mitui i (de exemplu transmi-
terea mitei  în  acela i  timp de la  doi  subiec i  persoanei  cu func ii  de r s-
pundere, sau transmiterea acestuia de la un mituitor la dou  persoane cu 
func ii de r spundere). 

Mijlocirea concomitent  în darea de mit  unei persoane cu func ii de 
spundere de la mai mul i mituitori sau mijlocirea în luarea de mit  de 

cîteva persoane cu func ii de r spundere de la un mituitor se consider  s -
vîr it  în mod repetat, dac  mituitul îndepline te (sau nu îndepline te), în 
interesul fiec rui mituitor ac iuni separate sau fiecare persoan  cu func ii 
de r spundere ac ioneaz  într-un anumit mod, iar circumstan ele men-
ionate sunt con tientizate de mituitor. 

Repetarea în cadrul art.1871, al. II Codului Penal al Republicii Mol-
dova trebuie în eleas  exact a a ca i în cazul lu rii de mit . Trebuie de 
avut, îns , în vedere c  instigarea a dou  sau mai multe persoane la darea 
de mit  pentru un serviciu (de exemplu, pentru solu ionarea favorabil  a 
problemei legate de viza de re edin ) nu este cuprins  de s vîr ire repe-
tat i trebuie calificat  ca coparticipare la darea de mit . 

Este necesar i diferen ierea dintre mijlocirea mituirii, s vîr ite în 
mod repetat de oferirea mai multor servicii de “intermediere” unui mituit 
sau mituitor, în leg tur  cu unul i acela i epizod al mituirii. Astfel de ac-
iuni se calific  în baza al. I, art.1871 Codului Penal al Republicii Mol-

dova (de exemplu, suma mitei este transmis  de mijlocitor de la mituitor 
în cîteva p i). 

Mijlocitorul care ac ioneaz  în form  repetat  poate fi o persoan  
obi nuit , care îns  a format rela ii cu mituitul. El ac ioneaz  din motive 
cupidante, primind o remunerare. Deseori a a subiect apare în rolul “mac-
lerului”, intermediarului-secret, etc. 

Ac iunile mijlocitorului la transmiterea mitei în cîteva p i pentru 
îndeplinirea de c tre persoane cu func ii de r spundere a unor ac iuni, în 
scopul asigur rii rezultatului dorit de mituitor, precum i darea mitei unui 
grup de persoane cu func ii de r spundere la s vîr irea infrac iunii printr-



 173 

o  în elegere  prealabil ,  nu  formeaz  semnul  repet rii.  În  acest  caz  este  
prezent  o infrac iune unic  continu . 

La s vîr irea de c tre cel vinovat a tentativei la mijlocirea mituirii i 
mijlocirea consumat , cele consumate se calific  prin cumul de infrac-
iuni,  dintre  care a  II-a  va fi  privit  ca s vîr it  în  mod repetat,  adic  în  

baza art.15; al. I, art.1871 i  al.  II,  art.1871 Codului Penal al Republicii 
Moldova. Bineîn eles c  o astfel de calificare va fi atunci, cînd vor fi pre-
zentate dou  componen e de infrac iune de sinest toare. 

Ca persoan  anterior condamnat  pentru mituire trebuie considerat  
definitiv  pentru dare sau luare de mit , ori pentru mijlocirea mituirii, an-
tecedentele  penale ale  c rora nu sunt  stinse.  Pentru calificare nu are im-
portan  dac  persoana a fost anterior condamnat  pentru tentativ  (sau 
preg tire) la luarea, darea sau mijlocirea mituirii sau a participat la infrac-
iunile respective). 

O circumstan  agravant  special  a mijlocitorului este abuzul de 
serviciu a persoanei cu func ii de r spundere. În asemenea cazuri, subiec-
te a infrac iunii pot fi numai persoanele cu func ii de r spundere, care se 
folosesc de situa ia sa de serviciu pentru trimiterea mitei. Mijlocirea mi-
tuirii nu poate fi recunoscut  ca s vîr it  prin abuzul de serviciu a per-
soanei cu func ii de r spundere, dac  ea nu este legat  de activitatea de 
serviciu a celui vinovat. De exemplu, adjunctul efului sec iei organului 
de interne M. cu scopul eliber rii de r spundere penal  a lui T. care a s -
vîr it o infrac iune contra siguran ei transportului, a trimis anchetatorului 
G., care a intentat dosarul respectiv, 200 lei. Colegiul penal al Cur ii 
Supreme de Justi ie  a  indicat  c  între  M. i  G.  nu exista  nici  o  subordo-
nare în rela iile de serviciu. La transmiterea obiectului mituirii M. a în-
cercat s  foloseasc  rela iile personale cu G. În prezen a acestor condi ii, 
cele s vîr ite trebuie calificate ca mijlocirea mituirii, f  circumstan e 
agravante. 

Abuzul de serviciu a persoanei cu func ie de r spundere trebuie in-
terpretat ca folosirea de c tre acesta a func iilor sale de serviciu în limita 
competen ei sale, sau altor posibilit i (de exemplu, leg turile de serviciu, 
autoritate etc.), pentru acordarea ajutorului în transmiterea sau primirea 
obiectului mituirii, precum i folosirea persoanei f  func ii de r s-
pundere a posibilit ilor care decurg din caracterul serviciului s u (de 
exemplu, posibilitatea secretarului persoanei cu func ie de r spundere). 
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Ca exemplu de mijlocire s vîr it prin abuz de serviciu pot servi 
ac iunile efului sec iei de dotare, care a creat condi ii favorabile pentru 
luarea mitei de c tre directorul întreprinderii, pentru indica ia acestuia de 
a da mituitorului materiale de construc ie; sau persoana cu func ii de r s-
pundere formeaz  mituitorului deplasarea în alt ora  pentru a primi mita 
i a o transmite mituitorului). 

În literatura de specialitate au fost exprimate diferite p reri referitor 
la faptul dac  subiec ii acestei componen i pot fi nu numai persoanele cu 
func ii de r spundere, dar i persoanele particulare. În a a caz se crede c  
infrac iunea nu este calificat  în baza al. II, ci a al. I (unde gradul de pe-
ricol social nu este atît de sporit). Sub aceast  inciden  cad curierii, se-
cretarii, referen ii200 etc. (dac  nu sunt prezente alte semne agravante). 

În practica judiciar  se întîlnesc abuzuri cînd obiectul mijlocirii îl 
constituie bunuri materiale, sustrase de mituitor. Transmiterea de mijlo-
citor a bunurilor sustrase trebuie calificat  prin cumul de infrac iuni: mij-
locirea mituirii complectate la sustrageri, dac  mijlocitorul cuno tea c  
obiectul mituirii va fi sustras de mituitor i a promis s -l transmit  mi-
tuitului. 

Alin. IV, art.1871 Codului Penal al Republicii Moldova prevede pri-
va iune de libertate pe un termen de la zece la dou zeci i cinci de ani cu 
confiscarea averii pentru mijlocirea mituirii s vîr it  de: 

O persoan  cu o înalt  func ie de r spundere; 
În interesul unei organiza ii criminale. 
La recunoa terea mijlocitorului ca persoan  cu înalt  func ie de r -

spundere, instan ele judec tore ti trebuie s  reias  din prevederile al. II, 
art.183 Codului Penal al Republicii Moldova i p.14 al Hot rîrii Nr.6 din 
01.03.1996: se consider  persoan  cu o înalt  func ie de r spundere, per-
soana al c rei mod de alegere sau numire este reglementat de Constitu ia 
Republicii Moldova i de legi organice precum i de persoanele c rora 
persoanele cu func ii de r spundere le-au delegat împuternicirile sale. 

Pentru înc lcarea juridic  a faptei în baza al. III, art. 1871 Codului 
Penal al Republicii Moldova ca mijlocire a mituitului în interesul unei or-
ganiza ii criminale este de ajuns faptul ca mijlocitorul s tie c  el ia 
pentru a transmite mituitului mita de la organiza ia criminal . 
                                                        
200 . // -

, - , 1989, Nr.12, .13-14. 
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Mijlocitorul mituirii sau lu rii de mit  este absolvit de r spundere 
penal  dac  se autodenun , ne tiind despre faptul c  organele de cerce-
tare penal , anchetatorul, procurorul sunt la curent cu infrac iunea s vîr-
it  de el. 

Din în elesul al. IV, art.1871 Codului Penal al Republicii Moldova 
rezult  c  autodenun area despre mijlocirea mituirii îi elibereaz  de r s-
punderea penal  nu numai pe mituitor i mijlocitor, dar i pe coparti-
cipan ii lor. 

Eliberarea mijlocitorului de r spundere penal  pe motivul autode-
nun rii sale nu înseamn  lipsa componen ei de infrac iune în ac iunile 
acestor  persoane.  Ca  consecin ,  ei  nu  pot  fi  recunoscu i  ca  parte  v -
mat i nu au dreptul de a pretinde la restituirea valorilor date ca mit . 
Autodenun area despre mijlocirea mituirii este, totodat i plîngere despre 
luare de mit  de c tre persoanele cu func ii de r spundere. În caz de de-
nun are calomnioas , f ptuitorul poate fi tras la r spunderea penal  pent-
ru infrac iunea prev zut  în art.95 din Codul Penal al Republicii Moldo-
va. 
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