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În perioada globaliz rii i diversific rii rela iilor interna ionale, ima-
ginea oric rei na iuni este la fel de important  ca i celelalte elemente 
prin care na iunea se manifest : cultura na ional , func ionarea statului 
na ional, economia, civiliza ia, starea de securitate, interesele proprii, etc. 
Un deficit accentuat de imagine, sau o imagine nefavorabil , genereaz  
semne de întrebare privind viabilitatea i credibilitatea ac iunilor ini iate 
i desf urate de diferite componente na ionale, pe plan intern i transna-
ional. De exemplu, în teoria marketingului se men ioneaz  c  aprecierea 

produselor pe pie ile de desfacere se face dup ara de origine. Con-
sumatorii î i formeaz  propriile preferin e în baza experien ei personale i 
a stereotipurilor referitoare la calitatea produselor. Consumatorii din sta-
tele puternic industrializate prefer  produsele interne, în timp ce consu-
matorii statelor în curs de dezvoltare prefer  produse de import. Deficitul 
de imagine în sfera securit ii na ionale echivaleaz  cu deficitul de secu-
ritate. 

Imaginile despre na iune sunt deosebit de importante pentru memb-
rii ei în aspectul afirm rii i aprofund rii identit ii na ionale, form rii re-
spectului fa  de sine i, prin compara ie, a respectului fa  de ceilal i. 
Modalitatea în care na iunea se autoidentific , con ientizîndu- i poten ia-
lul cultural, politic, economic, influen eaz  formarea stereotipurilor i ati-
tudinilor. 

Via a interna ional  este un spa iu de formare a atitudinilor, de cele 
mai multe ori, neomogene i contradictorii. Formarea atitudinii statelor 
fa  de celelalte state este  dependent  de aceste reprezent ri i imagini 
care se propag  prin contagiune, de la marile puteri spre puterile locale i 
zonale, însu indu-se i asimilîndu-se reprezent rile i imaginile acceptate 
de al ii. În acest context, imaginile despre na iune, care se formeaz  la or-
ganiza iile suprastatale i la alte na iuni, în primul rînd la na iunile pu-
ternice se constituie într-un portret-imagine al fiec rei na iuni. Ele influ-
en eaz  deciziile statelor puternice i organiza iilor interna ionale, ge-
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nerînd în acela i timp, rela ii de cooperare, conlucrare, competi ie sau de 
excludere. În consecin , consider m îndrept it  afirma ia c  imaginea 
atribuit  unei na iuni poate s  devin  surs i motiv de discriminare, surs  
pentru tratament inegal. De cele mai multe ori, imaginea dominant nega-
tiv  devine pretext pentru declan area discrimin rii  - indiferent de spa iul 
na ional care o genereaz : spa iul economic, politic, cultural, de securita-
te, eclipsînd imaginile pozitive, chiar dac  ele de in ponderea cea mai 
mare în imaginea global  a na iunii date. În continuare ne vom referi la 
aspectele definitorii ale na iunii (origine, teritoriu, con tiin ) care devin 
imagini – reper pentru interpretarea realit ilor na ionale i pentru declan-
area unor atitudini fa  de ele. 

Imaginea despre originea na iunii face posibil  acceptarea ideii c  
na iunea este rezultatul unui proces istoric, iar membrii acesteia au tr -

turi proprii, bine definite. Imaginea despre originea unei na iuni care se 
formeaz  la celelalte na iuni, constituie primul criteriu, care determin  
acceptarea sau neacceptarea istoriei i evolu iei unei comunit i etnice. 
Aceast  imagine constituie, de multe ori, argumentul pentru interese, 
ideologii i politici care contrapun istoria unei na iuni altor na iuni; cont-
rapuneri care genereaz  denigr ri, deform ri de imagini, codific ri ostile 
a unor informa ii despre na iune, întreruprea comunic rii, crize, conflicte, 
etc. 

Contestarea originii unei na iuni înseamn  contestarea na iunii ca 
realitate istoric , social i politic . De aceea, crearea unei imagini defor-
mate despre originea unei comunit i etnice, de regul  serve te unor inte-
rese bine definite. 

Imaginea despre teritoriul comun. Teritoriul comun este spa iul de 
formare i de manifestare a na iunii. Imaginea despre acest spa iu se rea-
lizeaz  prin multiple mijloace (politice, ideologice, literare, economice, 
geostrategice). Toate na iunile î i creaz  o imagine pozitiv  dspre terito-
riul na ional i sunt foarte sensibile la imaginile care se creaz  la alte na-
iuni despre acest teritoriu.  

Imaginea despre comunitate de via  economic , despre pia a na io-
nal  este determinat  de modul cum sunt percepute posibilit ile de exis-
ten i de dezvoltare a na iunii în condi iile economice date. Imaginea 
despre starea economic  este asociat  cu imaginea despre perspectivele 
na iunii, despre posibilit ile ei de a se reproduce în mod armonios pe to-
ate planurile (educa ional, cultural – tiin ific, social – politic, etc.) i inf-
luen eaz  cel mai mult imaginile despre celelalte domenii de activitate a 
na iunii. rile slab dezvoltate economic, care promoveaz  în exterior 
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imagini pozitive despre alte aspecte ale vie ii sociale (cultur , educa ie, 
tiin , ecologie) risc  s  fie percepute de c tre na iunile dezvoltate în 

mod contradictoriu. 
Conform evolu iilor contemporane, tot mai mult se aprofundeaz  

convingerea c  imaginile care vor predomina în imaginea global  a na iu-
nilor vor fi cele despre resursele lor economice, miltare i informa ionale. 

Imaginea despre con tiin a apartenen ei la na iune cap  semnifi-
ca ii deosebit de importante atît pentru func ionarea na iunii în plan intern 
cît i extern. Ea devine primordial  în cristalizarea imaginii despre “cel -
lalt” la membrii na iunii respective. Acest aspect al problemei va fi anali-
zat detaliat în num rul urm tor al “Moldoscopiei”.                      

Alterarea imaginii despre na iune. Alterarea imaginii despre na iu-
ne i stat se datoreaz  în deosebi erod rii proceselor ce au loc în interiorul 
na iunii i a pierderii credibilit ii organelor puterii de stat, dar ea poate fi 
i rezultatul pierderii imaginii. Na iunea nu î i gestioneaz  ea îns i ima-

ginea. Acest lucru se realizez  de organiza iile care o între in prin gestio-
narea propriilor imagini, dar i a unor structuri nestatale specializate în 
domeniul respectiv. 

Consecin a direct  a alter rii imaginii na iunii i a statului na ional 
este inducerea în mentalul colectiv a unor elemente generatoare de atitu-
dini negative, cu mari implica ii în func ionarea de ansamblu a na iunii: 
apari ia neîncrederii în conducerea na ional i în institu iile statului; de-
moralizarea na ional , exacerbarea concep iilor nihiliste sau a ideologiilor 
extremiste, ovine; sl birea coeziunii na ionale i apari ia tendin elor 
centrifuge; sl birea disciplinii na ionale, cre terea delicven ei i nesupu-
nerii politice; diminuarea responsabilit ii i discern mîntului social; apa-
ri ia atitudinii negative fa  de munc i fa  de valorile na ionale; in-
stalarea sentimentelor inutilit ii, insecurit ii, instabilit ii i a fricii; ac-
ceptarea necritic  a oric ror decizii externe; atitudinea pasiv  a popula iei 
fa  de securitatea i ap rarea na ional i acceptarea ideii transferului f -

 rezerve al acestui atribut al statului suveran c tre organiza iile transna-
ionale; acceptarea tacit  a agres rii simbolurilor na ionale i înlocuirea 

lor treptat  cu alte simboluri; încurajarea practicilor de izolare pe plan 
interna ional, a excluderii din organismele transna ionale sau suprana io-
nale de securitate i îndep rt rii poten ialilor alia i politici, economici, 
militari.  
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REFLEC II ASUPRA ACTIVIT II POLITICO-
INFORMA IONALE A PRESEI 

 
Constantin E ANU 

Republica Moldova, Chi inau  
Institutul de Studii Politice i Rela ii Interna ionale  

Catedra de Politologie i Rela ii Interna ionale 
doctor habilitat, profesor  

 
Georgeta STEPANOV  

Republica Moldova, Chi inau 
Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Jurnalism i Stiinte ale Comunicarii 
Catedra de Jurnalism,  
Doctor, lector superior 

 
Fenomenele de baz , care au avut loc în societate în ultimul deceniu 

i jum tate, au influien at în mod direct presa i au condus la o pronun at  
angajare a ei în procesele politice i sociale. Starea aceasta de lucruri s-a 
eviden iat mai ales în perioada campaniilor electorale. Nu ar trebui trecut 
cu vederea i faptul c  politizarea con tiin ei sociale, studiat  minu ios de 
sociologi în anii 1980-1990, ine deja de trecut, iar societatea actual  se 
caracterizeaz  mai degrab  printr-o înstr inare tot mai pronun at  de po-
litic , de aceste confrunt ri sarbede. i cel mai curios e faptul c  în si-
tua ia dat , de cele mai multe ori sunt învinuite mediile de informare în 
mas  de toate genurile. 

Evenimentele de mare amploare ale evolu iei presei implic  necesi-
tatea unei analize profunde a cauzelor care au generat schimb rile re-
spective, precum i evaluarea tiin ific  a democratiz rii ei în perioada de 
tranzi ie. Aceste procese se disting prin caracterul lor complex, profund 
i, în acela i timp, controversat, având la baz  factori obiectivi i subie-

ctivi. 
Respectiva stare a mass-media const  nu doar în considerarea cau-

zelor situative legate de realitatea politic  la zi, dar i în evaluarea facto-
rilor primordiali, cum ar fi  locul i rolul presei în societate la etapa actua-

, constituirea unui sistem al ei i plasarea lui în diverse subsisteme so-
ciale. Procesele de informare  în mas  nu pot fi privite i apreciate în afa-
ra contextului situa iei social-politice, a spa iului i timpului istoric i f  
a ine cont de mediul populat. 
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În vederea studierii presei optim  se prezint  concep ia societ ii ci-
vile, în baza c reia putem trasa unele puncte de reper pentru dezvoltarea 
acesteia, precum i a aprecia activitatea curent  a ei. Orice variant  de 
interpretare a no iunii de societate civil  include ca particularitate distin-
ct  activitatea nestatal , având o anumit  autonomie de stat i care repre-
zint  totalitatea rela iilor i institu iilor sociale, ce asigur  autoreglarea i 
func ionarea acestei sfere. Modelele existente ale societ ii civile au la 
baz  dou  principii: discriptiv i normativ. În societ ile în transformare 
principiul al doilea este mai accentuat, dat fiind faptul c  indic  direc ia 
dezvolt rii. 

Prezen a diverselor aspecte formeaz  motivul incertitudinii i plu-
rivalen ei atitudinii presei în calitate de institu ie social .  

În primul rînd, în cazul în care vorbim despre pres  în sensul no-
minalizat, presupunem apartenen a acesteia la sfera nestatal  a vie ii so-
ciale, includerea ei în sistemul rela iilor sociale ale sferei civile, rela ia ei 
cu alte institu ii i func iile specifice pe care le îndepline te în sfera res-
pectiv . 

În al doilea rînd, în cazul utiliz rii principiului normativ nu avem în 
vedere rela iile mijloacelor de informare în masa cu institu iile concrete 
ale societ ii. E vorba de un anumit nivel calitativ al activit ii periodi-
cilor, corespunz tor valorilor i experien elor înaintate de subsistemul so-
cial respectiv. 

Func ionarea la acest nivel i cu aceast  calitate poate însemna inde-
penden a de stat (atît politic , cît i economic ); perfec ionarea raporturi-
lor directe i inverse cu diferite elemente ale societ ii civile formate din 
asocia ii de cet eni, de însi i cet enii; exprimarea intereselor diverselor 
categorii i grupuri structurale ale societ ii date; protec ia drepturilor i 
libert ilor cet ene ti, adic  respectarea valorilor principale ale societ i-
lor civile. De men ionat faptul c  în realitate principiile respective se in-
tercaleaz , deoarece locul jurnalismului în structura institu iilor societ ii 
civile, interac iunea lui cu alte elemente determin  nivelul calitativ al fun-

ion rii mediilor de informare, realizarea rolului s u în procesele de 
autoreglare, autoorganizare, aceste procese formînd temelia societ ii res-
pective. 

Pornind de la cele expuse, apar unele întreb ri logice. Cu ce struc-
turi, sfere ale societ ii civile interac ioneaz  jurnalistica? În ce rela ii so-
ciale este atras ? În opinia noastr , în aceast  ordine de idei urmeaz  a 
vorbi despre structura politic i cea social , despre interdependen a ins-
titu iilor politice i sociale cu mijloacele de informare în mas . În calitate 
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de latur  particular  a acestui domeniu poate fi examinat  chestiunea pri-
vind partidele i sistemul de partid i rolul presei în subsistemul respectiv.  

Sistemul de partid reprezint  temelia structural  de prim ordin a 
spa iului politic în special i a societ ii în întregime. Structuralizarea so-
ciet ii este unul din criteriile majore i simultan - manifestarea caracte-
rului ei civilizat. Factorul respectiv, desigur, antreneaz  func ionarea me-
diilor de informare i a altor institu ii sociale. 

Mass-media, în special presa, are o semnificare deosebit  în desf -
urarea modific rilor sociale actuale. Ea contribuie la fortificarea demo-

cra iei, libert ii de exprimare, emancip rii politice i culturale. De aici – 
marea responsabilitate social  în prezentarea actualit ii cristalizarea opi-
niilor i a socializ rii genera iei în cre tere. 

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea func iile mediatice ale 
mijloacelor de informare în mas  înclin  tot mai mult de la exprimare, in-
terpretare, critic  spre o politizare a informa iei, spre o angajare în lupta 
politic  - fenomen caracteristic întregului spa iu sovietic, inclusiv i pre-
sei din Republica Moldova. Cît de negativ  nu ar fi aprecierea acestui fe-
nomen, trebuie s  recunoa tem c  e vorba de consecin ele caracteristice 
ale spa iului nostru politic i ale spa iului nostru de partid, ele fiind con-
stituite din forma iuni slab organizate, minime ca efectiv, amorfe din pun-
ctul de vedere a prevederelor de program. În situa ia creat  presa se cere 
tratat  dintr-un nou punct de vedere, ea aflîndu-se, în acela  timp, pe ca-
lea constituirii unui statut corespunz tor transform rilor sociale din ulti-
mii ani.  

Proprietarii, care relativ recent i-au f cut apari ia în societatea 
noastr ,  avînd, în ultim  instan , interese generale (chiar i  în cazul di-
feritelor grup ri concurente) i care nu dispun de un partid al marelui ca-
pital, deasemenea influien eaz  procesul de consolidare a sistemului de 
pres . Ei au g sit în condi iile actuale un mecanism eficace de exprimare 
a intereselor i de satisfacere a ambi iilor lor politice - mijloacele de in-
formare în mas . Anume aceast  stare de lucruri a creat premisele ant-
ren rii mass-media în activitatea anumi ilor subiec i politici i de partid. 
Func iile politice i partinice impuse de ace ti noi proprietari mijloacelor 
de informare în mas  au dus la transformarea acestora într-un instrument 
servil al intereselor private. În plus, deseori se constat  o substituire a ro-
lurilor, cînd presa, din aren  de lupt  pentru grup ri i partide politice se 
transform  în participant politic propriu - zis, uneori activînd independent 
în calitate de ini iator i organizator al luptelor politice sau cel pu in, exe-
cutor ingenios. 
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În ceea ce prive te dependen a dintre jurnalism i sistemul politic, 
remarc m c  indefirent de gradul de dezvoltare a sistemului politic, gra-
dul lui fragmentar, structural i de stabilitate, partidele incluse aici ac io-
neaz  asupra func ion rii mijloacelor de informare în mas , determinînd 
totodat  func iile i statul mass-media în societate.  

adar, subec ii principali ai spectrului politic tind s  utilizeze 
mijloacele de informare în mas  în calitate de instrument pentru mobi-
lizarea maselor. Dat fiind faptul c  obiectivul major al politicienilor 
const  în cucerirea puterii prin scrutine electorale i nici de cum antre-
narea maselor în activitatea politic , func ia mobiliz toare a presei este 
pentru ace tia primordial . Aceasta din urm  este inportant  în egal  m -
sur i pentru mijloacele de informare în mas . Fiind impus  s  men in  
leg turi cu un cerc politic restrâns, presa nu- i poate executa obliga iile 
fa  de celelalte p turi sociale; leg tura ei invers  cu opinia public , cu 
diverse forma iuni sociale este diminuat . Func ia de control public al 
statului i organelor lui, al expertizei publice a deciziilor adoptate, actelor 
legislative este substituit  prin controlul de grup. În asemenea condi ii 
jurnalismul nu are baze reale pentru a fi numit "puterea a patra". Fluxul 
comunica ional jurnalistic îns  ar trebui s  reflecte impar ial întreg 
spectru al evenimentelor i fenomenelor social-politice i economice din 
societate. 

Accesul la procesele de comunicare i controlul acestora cre te 
odat  cu cre terea statutului social, a puterii sociale i economice7 Co-
municarea informa ional  poate fi privit  ca o surs  de putere, o institu ie 
care în subordonarea i în serviciul grupurilor i intereselor care guver-
neaz  societatea. Ea este o condi ie necesar  pentru exerci iul puterii. În 
rela ia tripartit : politic  - putere - societate jurnalismul joac  rolul de in-
termediar. Contopindu-se cu puterea, el devine un propagator al politicii 
acestuia.  

Procesele de renovare a realit ii sociale i-au g sit expresia calitati-
i cantitativ  în activitatea mijloacelor de informare în mas . Transfor-

rile sociale ce reprezint  principalul obiect de reflectare al presei, au 
contribuit la modific ri esen iale în caracterul i structura mass-media, 
determinînd diferen ierea mijloacelor de comunicare în mas . Instituirea 
pluralismului de idei a condus la apari ia pluralismului presei, ceea ce a 
modificat structura jurnalismului autohton. 

                                                        
7 Mequail D. Comunicarea. Institutul European, 1999, p. 200. 
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E v dit îns  faptul c  mass-media, la rîndul s u, asigurînd fluxul de 
informa ii pentru satisfacerea necesit ilor informa ionale ale societ ii, a 
influien at mult rela iile social-politice din ar . Presa liber  a jucat un rol 
decisiv în formarea pluralismului în Moldova. Întru argumentarea afir-
ma iei date pot servi rezultatele sondajului sociologic, organizat de poli-
tologii autohtoni în raioanele Hînce ti, Camenca i Drochia: 73 la sut  
din responden i (la sondaj au participat 1500 de persoane) au ar tat c  
pluralismul în Moldova a ap rut datorit  intelectualit ii (scriitorilor) i a 
organului  ei  de  pres  -  "Literatura  i  arta",   19  la  sut  -  gra ie  lui  
M.Gorbaciov, 5 la sut  - datorit  influien ei evenimentelor din Pribaltica 
i România. 

Deci, e lesne de observat existen a unei influien e reciproce între 
mass-media i realitatea social , influien , care asigur  îns i existen a 
acestora. Presa întotdeauna preia forma i nuan a acelui sistem social-
politic în interiorul c ruia se înf ptuie te activitatea de reglare a rela iilor 
dintre diverse subsisteme ale lui. Con tiintizarea acestor aspecte ale so-
ciet ii formeaz  baza oric rui concept sistemic al presei8.  

Caracterul, structura, tipologia sistemului mass-media, func iile 
acestuia trebuie studiate reie ind din realit ile sociale ale rii unde ac-
tiveaz  sistemul respectiv de pres , precum i luînd în considera ie sis-
temul politic existent acolo. Or, regimul politic poate fi considerat ca 
factor de baz  al constituirii sistemului de pres . În func ie de acesta pot 
exista mai multe categorii de sisteme de pres , între care: sisteme mono-
partinice, bipartinice i multipartinice. Dat fiind faptul c  sistemul politic 
din Republica Moldova se caracterizeaz  ca extremal-pluralist, iar regi-
mul politic de aici - na ional-democrat, sistemul de pres , bineîn eles, es-
te multipartinic. Astfel, componen ii mass-media locale, în func ie de ati-
tudinea, simpatiile fa  de regimul i puterea politic , se divizeaz  în pre-

 pro, contra i neutr . 
Analizînd rolul presei în dezvoltarea pluripartitismului în Moldova, 

unii speciali ti de la noi concluzioneaz  c , începînd cu anul 1988, presa 
republican , influien at  de polariz rile social-politice, s-a împ it în 
dou  grupe de atitudine diferit  fa  de conducerea rii: prima - de opo-
zi ie: "Literatura i arta", " ara", "Glasul na iunii", "F clia", "Tinerimea 
Moldovei"; a doua - de colaborare: "Moldova Suveran ", "Via a Satului", 
"M ", " ", "Cuvîntul" i "Politi-
ca", dup   anul 1991 - " ", "Patria tîn ", 
                                                        
8 ., ., . . Citat dup :  

. . - , 1995, .116. 
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", "Curierul de sear ", "Momentul", "S pt mîna", "Mol-
dovanul". 

Cursul politicii informa ionale a organelor de pres  depinde, în pri-
mul rînd, de politica intern  promovat  de structurile puterii. 

Se spune c , politica începe acolo unde exist  conflicte. Ea are me-
nirea de a aplana, prin diverse mijloace i metode, situa iile de conflict 
existente în societatea uman . Într-o societate democratic  politica puterii 
trebuie s  vizeze interesele tuturor for elor politice i sociale, s  împace 
"gusturile " diverselor p i componente ale societ ii. De componen a 
statului, puterii ine alegerea formelor, metodelor, c ilor de solu ionare i 
lichidare a conflictelor, precum i a m surilor de profilaxie întru exclu-
derea posibilit ii isc rii unor conflicte noi. În acest context un rol pri-
mordial îi revine presei, care este un mecanism de realizare a func iilor în 
cauz  ale puterii. Astfel, realitatea politic  poate fi con tientizat  de ma-
sele largi, în bun  parte, i prin intermediul presei, ori, poten ialul ei poli-
tico-informa ional este suficient pentru a crea sau a modifica pozi iile, 
opiniile acestora în conformitate cu anumite scopuri propuse.  

Fenomenele politice nu pot fi concepute în afara sistemului de co-
municare politic . Sistemul dat interac ioneaz  cu sfera con tiin ei so-
ciale, cu cea socio-cultural , politic -cultural , cu lumea politic  în ge-
neral prin intermediul limbajului politic. Limbajul politic constituie ele-
mentul de baz  al comunic rii politice. 

Comunicarea politic  poate fi definit  drept o circula ie permanent  
a informa iei din domeniul politic în celelalte sfere ale societ ii, care tin-
de s  modifice, în finc ie de scop i situa ie, opinia public , atitudinea 
public , ac iunea public .  

Scopul comunic rii politice este de a informa i a convinge. Ideele 
i directivele servesc nu doar pentru a reflecta realitatea, ci i pentru a fa-

ce posibil  în elegerea i interpretarea adecvat  a realit ii date. În unele 
cazuri este greu de depistat puterea real  de cea iluzorie i atunci o im-
portan  deosebit  cap  nu numai ac iunile reale întreprinse de stat, gu-
vern, anumite forma iuni social-politice, dar i modul în care acestea sunt 
percepute i apreciate, contextul sau cadrul în care ele sunt prezentate. 
Metodele i  mijloacele de transmitere a informa iei politice nu sunt mai 
pu in importante decît însu i con inutul, mesajul ei. A nu ine cont de luc-
rul acesta înseamn  a reduce con tient din gradul de eficien , eficacitate 
al ac iunilor politice. Astfel, în politic  este important nu doar ceea ce se 
vorbe te, dar cum se vorbe te, nu doar ceea ce se face, dar cum se face i 
nu doar ceea ce se transmite, dar i cum se transmite. Rezultatele ac-
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iunilor politice depind, în mare parte de modul în care aceste ac iuni au 
fost  expuse  i  tzransmise.  În  aceast  ordine  de  idei  un  loc  primordial  îi  
revine presei, care e capabil  nu doar s  transmit  informa ia, ci i s  ma-
nipuleze auditoriul, con tiin a acestuia.  

Exist  un ir de institute i fenomene care pot fi raportate i la sfera 
societ ii civile, i la politic , între care: partidele politice, diverse or-
ganiza ii, asocia ii, mijloace de informare în  mas . Presa ocup  o pozi ie 
intermediar , deaceea este considerat  drept un element constitutiv, o ve-
rig  de leg tur  între sferele date9.  

Presa este un mijloc de transmitere a informa iei din unele sfere ale 
societ ii în altele, deaceea întotdeauna se afl , dup  cum s-a men ionat, 
în subordonarea diverselor for e sociale, politice i economice. Starea de 
subordonare, îns  nu înseamn  reducerea sau pierderea for ei propagan-
distice a ei. Punînd la dispozi ia publicului cititor anumite informa ii de-
spre un eveniment oarecare, presa nu poate s  nu in  cont de reac ia 
auditoriului, pozi ia acestuia în raport cu cele transmise. Presa se trans-
form  într-o aren  de expunere a atitudinilor, ideelor, gîndurilor audito-
riului. Atitudinea maselor largi fa  de evenimentele politice devine cu-
noscut  structurilor politice doar prin intermediul presei. În aceste cazuri 
jurnalismul se impune ca for  capabil  de a limita activitatea structurilor 
puterii i de a influien a elaborarea deciziilor politice. 

În via a politic  a societ ii presa joac  un rol binar: pe de o parte 
reflect  politica (func ia reproductiv ), pe de alta - o creaz  (func ia pro-
ductiv ). Caracterul i poten ialul societ ii, gradul de eficien  a procesu-
lui politic poate fi constatat în func ie de accentele pe care le pune presa 
în contextul epocii10. Deaceea ea, ca f uritor al politicii, este responsabil  
în egal  m sur  ca i structurile puterii politice de fenomenele i trans-
form rile ce au loc în societate. Con tientizarea acestui fapt ar conduce la 
modificarea atitudinii angaja ilor mass-media i cre terea responsabilit ii 
acestora la alegerea modului i stilului de reflectare a realit ii. Or, unii 
ziari ti, întru realizarea anumitor interese, utilizeaz   ni te metode, care 
vin în contradic ie direct  cu legile etice i deontologice ale profesiei de 
jurnalist.  Ar fi  bine dac  colaboratorii  din pres , în activitatea lor de se-
lectare, prelucrare i transmitere a informa iei, s-ar orienta, ar ine cont de 
celebra expresie a filosofului englez F.Becon: "… nu de dragul profitului 

                                                        
9  . . , 1994, .90. 
10 ., . . . . - , , 

1993, .38 
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i a slavei, nu pentru a ajunge la putere, nici pentru alte inten ii nedemne, 
ci pentru a avea de la ea folos îns i via a"11.  

Activitatea i rolul presei în sistemul politic al societ ii este o prob-
lem  foarte important i constituie obiectul a multor discu ii i dezbateri, 
în urma c rora apar diferite i variate criterii. Semnificative, în opinia 
noastr , sunt dou : 

Adep ii conceptului dat (În temei jurnali tii practici) sus in c  într-o 
societate democratic  presa î- i pierde calit ile, valen ele propagandis-
tice, se transform  într-un simplu mesager al informa iei i devine apoli-
tic . 

Conceptul în cauz  demonstreaz , îns , c  mijloacele de informare 
în mas  nu sunt altceva decît ramuri ale puterii i dac  e a a atunci ele nu 
pot fi în afara politicii. 

Cercetarea activit ii presei permite s  fim de acord doar par ial cu 
afirma iile sus-numite, or în practic  presa ac ioneaz inînd cont de si-
tua ia creat i în conformitate cu interesele ei sau ale celor ce o de in i o 
controleaz  (stat, partide politice, mi ri, persoane particulare etc). Ace-
ste dou  criterii pot fi utilizate în cazul cînd se analizeaz  anumite publi-
ca ii periodice concrete, luându-se în vedere politica informa ional  a 
acestora în raport cu regimul politic, puterea, dar nicide-cum la cercetarea 
sistemului de pres  în ansamblu. Se tie doar, în societ ile democratice 
presa nu poate fi omogen  în planul politicii informa ionale. Exist  pres  
care prin intermediul publica iilor face politica (organele de pres  guver-
namentale, ale partidelor, mi rilor politice etc.), exist  îns i pres  to-
talmente apolitic  (de divertisment, specializat , de bran  etc.).  

Dup  cum s-a men ionat în repetate rînduri, sistemul de pres  se 
formeaz  dup  chipul i asem narea sistemului politic existent în socie-
tate. În conformitate cu aceasta, unele organe de pres ,  îndeosebi de opo-
zi ie, tind s  devin  ramuri ale puterii, de aceea, prin poten ialul lor po-
litico-informativ, contribuie la l rgirea i mobilizarea contingentului 
adep ilor partidului pe care îl reprezint  sau îl sus in, în speran a c  acesta 
va deveni partid de guvernare, va de ine puterea. Atîta timp cît vor exista 
for e politice în opozi ie, ce tind spre putere, f  îndoial , va exista i 
pres  de opozi ie. 

Organele de pres  pro, sub pretextul reflect rii impar iale, impasibi-
le a realit ii, pun în circuit informa ie semnificativ , ba chiar orientativ  

                                                        
11 . .  2 . - , 1978. .2, .43-44. 
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într-o m sur  oarecare, ceea ce permite prezentarea situa iei generale, a 
evenimentelor i fenomenelor într-o lumin  favorabil  pentru putere. 

De i presa de toate genurile manevreaz  într-un spa iu politic co-
mun, tratarea acestui spa iu este foarte contradictorie i aceasta - datorit  
diferitei atitudini vizavi de putere. 

Actualmente presa este conceput  ca un subsistem al puterii, care 
exprim  nivelul de organizare politic  a statului i a societ ii. Un interes 
deosebit prezint  interdependen a dintre pres i stat. Tendin a presei de a 
fi liber , pe de o parte, i tendin a statului de a ine sub control activitatea 
acesteia, pe de alta, creaz  un cerc vicios, caracterizat printr-o perma-
nent  lupt  camuflat  între aceste dou  for e. Îns  nu trebuie trecut cu ve-
derea nici faptul c  presa, prin accesul la informa i deasemenea, tinde s  
de in  controlul asupra activit ii politice i economice a statului.  

Constrîngerea fizic , economic , spiritual  este un atribut al puterii. 
Presa, în postur  de "a patra putere" în stat, tinde i ea la dreptul de a re-
curge la constrîngerea spiritual , atentând astfel la drepturile propriu-zise 
ale puterii. De aici i pornesc confrunt rile dintre pres i putere, de i una 

 alta n-ar putea exista.   
Partidele i mi rile politice, la fel, încearc  s  ob in  controlul 

asupra organelor de pres . Situa ia aceasta se acutizeaz , în deosebi, în 
ajunul diverselor companii electorale. Con tientând faptul c  presa este 
unul dintre factorii de baz  în formarea sau schimbarea opiniei publice, 
partidele politice î i creeaz  sisteme de pres  proprii. 

Vorbind despre interdependen a dintre stat i pres  e cazul s  amin-
tim c  statul reprezint  totalitatea metodelor institu ionale de realizare a 
puterii. Exist  mai multe puncte  de vedere vizavi de caracterul interde-
penden ei date i anume: 

- presa, de i este independent  de stat, tinde s  ob in  o informa ie 
minu ioas  despre activitatea acestuia i s  devun  un controlor, un arbit-
ru al ei; 

- presa colaboreaz  cu statul în m sura în care acesta o subven-
ioneaz , p strîndu- i totodat  dreptul de a critica activitatea structurilor 

puterii; 
- presa activeaz  sub contorlul statului, transpune în via a politic  

acestuia, se str duie s  creeze pentru structurile puterii o înf are cît mai 
atractiv 12. 

                                                        
12 . . - , 1995, .198. 
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Indiferent de raporturile stabilite între organele de pres i stat jur-
nalismul, în ansamblu, particip  la cârmuirea, societ ii prin activitatea de 
transmitere a informa iei necesare întru diriguirea eficient  a acesteia. 
Gradul de democratizare a societ ii depinde, în mare parte, de rela iile 
dintre pres i putere, iar formele, metodele activit ii politice ale statului, 
partidelor, presei depind de nivelul i poten ialul de informare ca expresie 
a activit ii individului. 

Informarea politic  ca modalitate a activit ii presei, poate fi carac-
terizat  drept: 

- o activitate intelectual  care reprezint  capacitatea for elor politice 
de a reflecta realitatea obiectiv i a o modifica în concordan  cu sco-
purile urm rite; 

o ac iune de organizare i reglare, chemat  s  reglementeze activita-
tea practic  a presei, s  creeze baza de perspectiv  a activit ii acesteia; 

- o activitate de prognozare care se realizeaz  în anumite planuri, 
scenarii, hot rîri, prognosticuri politice. 

Informarea se bazez  pe tehnologiile politice, sociale, economice, 
spirituale-ideologic ale presei. Dat fiind faptul c  presa ocup  un loc im-
portant în sistemul politic al societ ii, fiecare din subdiviziunile sistemu-
lui dat încearc  s  influien eze activitatea ei. Dar nici unul din elementele 
sistemului politic nu este în drept s  de in  monopolul asupra informa iei 
sau s  afecteze inten ionat activitatea presei. Este inadmisibil împiedica-
rea circula iei orizontale i verticale a informa iei, precum i selectarea 
tenden ioas  ori schimonosirea cu rea - voin  a mesajelor. 

Presa constituie un element esen ial al sistemului politic al socie-
ii. Poten ialul ei politico-informa ional presupune nu doar capacitatea 

de reflectare a evenimentelor politice, ci i for a de influien i de co-
rectare a procesului politic i se poate realiza complet doar în condi iile 
cînd exist ; 

un spa iu informa ional organic integrat în sistemul social-politic al 
societ ii; 

o industrie a informa iei politice bazat  pe o concuren  s toas , 
ce ar exclude partizanatul politic; 

o baz  legislativ  adecvat  momentului i situa iei în care activeaz  
presa; 

un sistem bineînchegat al elementelor ale presei, al caracteristicilor 
tipologice ale lui i care ar fi capabil s  influien eze i  coordoneze so-
cietatea. 
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Participarea / neparticiparea cet enilor la alegeri constituie, al turi 

de decizia de vot, dimensiunile comportamentului electoral. i dac  ulti-
ma are relevan  prin faptul c  prin intermediul ei se decide asupra pro-
blemelor majore ale societ ii i/sau determin  cine va guverna ara pe 
perioada urm torului mandat, ilustreaz  muta iile ideologice i doctrinale 
din societate, activismul aleg rtorilor vizeaz  în modul cel mai direct fun-

ionabilitatea politicului.  
Corela ia activism – politic se manifest  la dou  nivele. Primul, 

macronivelul, se concretizeaz  în binomul activism – sistem politic. Par-
ticiparea / neparticiparea la alegeri reprezint  barometrul accept rii i în-
crederii cet enilor în sisitemul politic. Un activism ridicat denot  faptul 

 sistemul se distabilizeaz , electoratul astfel reac ionînd la tensiuni i 
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conflicte social-politice, crize etc. i din contra, o prezen  sc zut  la ur-
nele de vot indic  delegitmarea sistemului politic, ineficien a sa, nemul-
umirea fa  de regimul existent. Ambele extreme, în egale m sur , sunt 

periculoase pentru o societate. 
Cel de-al doilea, micronivelul, vizeaz  corela ia acivismului electo-

ral cu procesele i fenomenele politice. El ne permite de a diagnostica so-
ciatate i este poate unica modalitate de m surare cantitativ-matematc  
mai mult sau mai pu in precis  a acestor fenomene. Prin intermediul ca-
racteristicilor particip rii / neparticip rii la alegeri depist m nivelul de-
mocratiz tii societ ii, a maturit ii politice al cet enilor, starea con ti-
in ei i a mentalit ii politice, al culturii politice, atitudinea fa  de alegeri 
ca o institu ie a societ ii democratice etc.  

Pe lîng  aceste momente, participarea la alegeri se impune prin fap-
tul c  este, de cele mai dese ori, unica form  a comportamentului politic 
al cet eanului i a implic rii sale efective în sfera politic . 

În conformitate cu criteriul poarticip rii/neparticip rii la alegeri, ce-
enii cu drept de vot pot fi clasifica i din dou  puncte de vedere diferite: 

în conformitate cu 1) inten ia de participare / neparticipare la vot i 2) 
participarea / neparticiparea efectiv . Prima clasificare ine de perioadele 
dintre alegeri, cea de a doua se refer  exclusiv la ziua alegerilor. 

Dac  ne referim la inten ia de participare / neparticipare la alegeri 
deosebim dou  categorii de aleg tori: deci i i indeci i. Din prima fac 
parte atît acele persoane care au inten ia de amerge la alegeri, cît i cei ce 
sunt deci i s  nu fac  aceasta. A doua categorie o reprezint  persoanele 
care, fie din incapacitate, fie din nedorin , nu i-au formulat o atitudine 
clar  fa  de alegeri. Num rul acestor dou  grupuri nu este constat i poa-
te oscila. Mai mult ca atît exist i un flux între ele – unii cet eni, din 
anumite considerente (schimbarea mediului, a statusului social etc.), î i 
pot modifica pe parcursul vie ii pozi ia fa  de alegeri.  

În cazul particip rii / neparticiparii efective, din ziua alegerilor la fel 
deosebim dou  tipuri de aleg tori: participan ii la scrutin i absentei tii. 
Între prima i a doua clasificare exist  puternice conexiuni. Din rîndul ce-
lor care au participat la alegeri pot face parte atît persoanele decise s  nu 
participe, cît i cei indeci i. Printre absentei ti sunt prezen i i cei care au 
avut  o  inten ie  clar  de  a  merge  la  vot,  dar  i  o  bun  parte  din  indeci i.  
Desigur exist  o categorie de persoane ce nu- i modific  pozi iile sale po-
litice i sunt rezistente la influien ele accidentale, conjuncturale sau bine 
direc ionate ale mediului. 
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Motiva iile care stau la baza particip rii aleg torilor la alegeri pot fi 
grupate în dou  categorii: 1) motivele intraindividuale i 2) motivele pro-
venite din mediu. În cazul primei categorii vorbim de activism, de o par-
ticipare autonom , în cel de-al doilea este o mobilizare. Activism auto-
nom numim acel comportament electoral în care cet eanul ac ioneaz  în 
virtutea intereselor, obiceiurilor, valorilor sale. El se va prezenta la ale-
geri chiar i în cazul unor presiuni contrarii. Pentru aceste persoane cam-
paniile electorale sunt necesare doar pentru a- i defini op iunea politic . 
Prin defini ie, activismul este prezent atunci cînd cet eanul este gata s  
se prezinte la alegeri în timpul în care i s-a cerut aceasta, indiferent de al-
te circumstan e. Mobilizarea, din contra, presupune c  aleg torul vine la 
urnele de vot contrar atitudinilor sale reale i / sau ini iale sau c  aceast  
atitudine sau opinie îi este format  în timpul imediat anterior. O mo-
bilizare se poate exercita asupra persoanelor indecise, a celor neinteresa i 
de politic i deci f  atitudini (apatici), i la cet enii cu atitudini ne-
gative fa  de alegeri. Eficien a eforturilor mobiliza ionale asupra acestor 
categorii de aleg tori se reduce esen ial de la prima grup  la ultima. 

Delimitarea cantitativ  a acestor dou  categorii de aleg tori (activi 
i mobiliza i) se face în conformitate cu corelarea dintre inten ia de par-

ticipar la vot i participarea real  la scrutin. Conform sondajelor de opinie 
num rul persoanelor active ectoral constituie, în dependen  de starea so-
cial-politic  a momentului, circa 40-50%.13 Restul 20-30% din cei pre-
zen i la urnele de vot sunt mobiliza i în perioada campaniei electorale. 

Activismul autonom al aleg torului poate fi explicat prin interme-
diul a trei teorii, identice cu abord rile comportamentului electoral: 1) so-
ciologic , 2) social-psihologic i 3) ra ional . Abordarea sociologic  
postuleaz  c  cu cît statusul social-economic este mai mare cu atît exist  
o mai mare probabilitate c  persoana va veni la alegeri i invers. Aceasta 
se datoreaz  faptului c  un status social-economic ridicat presupune stu-
dii, cultur , aceste persoane trebuie s  fie (sub presiunea normele de 
grup) informate i, deci, sunt mai puterinic conexate la sfera politic . Plus 

                                                        
13 În august 2000 inten ia de a participa la alegeri au declarat-o 42% din electo-

rat (Barometrul de opinie public  realizat de IMAS pe un e antion na ional-
reprezentativ compus din 1096 persoane), în ianuarie 1998 – 50,3% (sondaj 
de opinie realizat de CCIN “Perspectiva” în perioada 4 – 10 ianuarie pe un 

antion na ional-reprezentativ), în ianuarie 1998 – 41,4% (sondaj realizat 
de CCIN “Perspectiva” în perioada 19-20 ianuarie 1998 pe un e antion na-
ional-reprezentativ. Au fost intervieva i 1511 persoane domicilia i în 70 de 

localit i). 
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la aceasta ei sunt cei pentru care politica are importan i, în dese cazuri, 
îi vizeaz  în mod direct.14 Paralel cu corela ia status-activism exist i 
interdependen e între caracteristicile socio-demografice i comportamen-
tul electoral. “În alegerile normale participarea electoral  este mai cres-
cut  la membrii unor organiza ii, ai sindicatelor, la cei c tori i, la b r-
ba i, la femeile s race i la grupurile de vîrst  medie”15  Pentru electoratul 
Republicii Moldova putem constata urm toarele corela ii: b rba ii sunt 
mai activi decît femeile, tot ele sunt mai nehot rîte decît primii. Partici-
parea este mai ridicat  la cei cu studii superioare. Tinerii sunt mai pu ini 
activi decît cei de peste 30 de ani. În conformitate cu criteriul na ional, 
moldovenii /românii sunt mai activi decît minorit ile na ionale.16  

Conform teoriei votului ra ional aleg torul se prezint  la urnele de 
vot deoarece “ tie” c  votul s u conteaz i poate influen a dezvoltarea de 
mai departe a rii. Îns  în realitate votul unui aleg tor reprezint  
0,00000402307 dintr-un mandat. În acest caz ra ionalitatea nu mai sem-
nific  c  cet eanul con tientizeaz  c  votul s u va influen a  alegerile (în 
acest caz un aleg tor ra ional nu va merge la alegeri), ci c  aleg torul, cu-
noscând acest fapt tie c  neprezentarea masiv  la alegeri a sus in torilor 
unui anumit partid va duce la pierderea alegerilor de c tre el. Deci, ra io-
nalitatea presupune c  cet eanul e con tient de faptul c  doar unit popo-
rul poate influen a elita. Mai mult ca atât, ne prezentarea la alegeri este o 
ac iune, for  c reia, în sensul influen rii guvernan ilor, este egal  cu ze-
ro, iar votarea este o ans  de a- i exprima p rerea i, în caz c  mai mul i 
o împ rt esc, de a o impune societ ii. În februarie 1998 la întrebarea 
“Cum crede i Dvs.,  pot oamenii prin vot s  schimbe cu adev rat ceva în 

                                                        
14 Sondajele de opinie realizate în Republica Moldova nu ne permite depistarea 

acestei corela ii, îns  în practica mondial  ea se manifest  constant (vezi -
. : , , . 1945-

1970. / . – , 1970, .146.). Observa iile empirice i inexisten a 
factorilor care ar putea contraca aceste influien e ne face s  credem c i în 
Moldova aceasta se manifest  la fel de pronun at. 

15 Curtis M. Comparativ Guvernement and Politics: An Introductory Essay in Po-
litical Science. / Harper and Row. –  New York, 1968, p.133 citat dup  Ale-
gerile din România de la 20 mai 1990. / IRSOP. –  Bucure ti, 1991, p.26. 

16 Barometrele de opinie public  realizate de IMAS (nota 1), p.38 i CSOP în pe-
rioada 29 ianuarie – 2 februarie 2001 pe un e antion na ional-reprezentativ 
compus de 1283 persoane, p. 83. 
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via a rii”– 29,8% din responden i au declarat c  pot; i da, i nu au 
declarat – 44,4%; nu pot – 20,4% (nu tiu / nu r spund – 5,4%).17   

Un ir de cercet tori nu recunosc valabilitatea teoriei votului ra io-
nal în explicarea fenomenului prezent rii cet enilor la urnele de vot. 
Cercet toarea din Rusia I.D. evcenco crede c  nu aprecierea ra ional  es-
te acel motiv care determin  participarea la alegeri. Aceasta este f cut 
doar cu scopul de a se autoatribui unei comunit i macrosociale18 i astfel 
de a- i satisface una din necesit ile sale. În aceast  ordine de idei teoria 
social-psihologic  este mai eficient  decît cea ra ional  în exprimarea ve-
nirii la urnele de vot al aleg torilor. Ea ne permite s  lu m în considera ie 
i momentele emotive ale individului, pentru care nu conteaz  atît ran-

damentul votului, cît îns i posibilitatea de a se exprima, de a se sim i im-
portant.  

Mobilizarea poate fi de dou  tipuri: mobilizarea prin recurge la for-
, intimidare, constrîngere, persecu ii etc. i mobilizarea cu un caracter 

persuasiv-manipulator (democratic ). Ambele se pot manifesta atît în sta-
tele democratice cît i în cele totalitare, nu exist  o corela ie strîns  între 
regimul politic i formele mobiliz rii. O manifestare a primului tip a mo-
biliz rii în statele dezvoltate este votarea obligatorie. O alternativ  pentru 
mobilizare în statele totalitare o constituie falsificarea alegerilor.  

Mobilizarea presupune dou  componente – agentul i resursele. În 
calitate de agent al mobiliz rii se pot prezenta forma iunile politice, statul 
i organiza iile nonguvernamentale.19 Prin campania de publicitate statul 

sau ONG-urile urm resc scopul ca alegerile s  fie validate (legitimare sis-
temului) i / sau pentru ridicarea nivelului culturii politice i a democra-
tiz rii societ ii (îndeosebi de actual  pentru statele aflate în tranzi ie). În 
cazul partidelor politice i a mi rilor social-politice mobilizarea aleg -
torilor de rare ori poate avea un asemenea caracter, mai degrab  efectele 
de acest ordin sunt complimentare i indirecte eforturilor depuse pentru 
atragerea electoratului de partea sa. Ace ti actori exercit  influien e mobi-
lizatoare asupra electoratului prin intermediul comunic rii / propagandei 

                                                        
17 Sondaj de opinie realizat de SISI “Opinia” în perioada 14-22 februarie pe un 

antion na ional-reprezentativ. Au fost intervievate 1737 persoane domici-
liate în 47 localit i. 

18 . . // , 1998, 
1, .132. 

19 La fel un agent al mobiliz rii poate fi i grupul social, comunitatea. Ele in-
fluien eaz  prezentarea la alegeri a membrilor s i prin intermediul normelor, 
cutumelor i produc un comportament electoral conformist. 
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politice, prin “lucrul” s u, cu ajutorul unor tehnologii specifice, cu elec-
toratul indecis sau decis de a nu participa la votare cu scopul de a cî tiga 
sus inerea acestor aleg tori. În acest caz mobilizarea nu este o tem  dis-
tinct  a campaniei sale electorale, ci se relev  prin intermediul strategiilor 
i tehnologiilor electorale utilizate. De asemenea mobilizarea poate viza 
i electoratul s u stabil în cazul cînd pentru el importan a alegerilor este 

mic . Cel mai bun exemplu de mobilizare politic , poate unicul care poa-
te fi depistat real, este cel prezent în campania preziden ial  din 1996. Di-
feren a de 114 mii de aleg tori prezen i la urnele de vot în turul doi al 
scrutinului fa  de primul, în opinia lui V.G.Mo neaga, se datoreaz  exc-
lusiv eforturilor i stilului campaniei dl. Lucinschi.20 

În general, mobilizarea este un proces prezent în toate campaniile 
electorale, c ci ele nu sunt altceva decît acordarea unui stimul aleg to-
rilor pentru a beneficia, ulterior, de ac iunea sa. De o mobilizare propriu-
zis  a electoratului de c tre partidele politice putem vorbi doar în cazul 
apelului de a nu participa la alegeri din anumite considerente (sabotarea 
alegerilor, pozi ii antisistemice etc.), deci o mobilizare la inac iune, la pa-
sivitate, ceea ce este mai degrab  o demobilizare decît o mobilizare. 
Men ion m c  în Republica Moldova un asemenea comportament, pîn  în 
prezent, nu a avut nici o forma iune politic .  

Un sondaj realizat în 1996 denot  c  capacitatea de mobilizare a 
partidelor politice din Republica Moldova este limitat. La întrebarea 
“Cum considera i Dvs. partidele i mi rile politice din republic  influ-
en eaz  sau nu influen eaz  ast zi asupra sporirii activit ii social-politice 
a popula iei?” 28,2% au r spuns afirmativ i 68,1% - negativ.21 

Îns  activismul partidelor politice manifestat în campaniile electo-
rale are cu totul alt randament. Prin intermediul fluxului informa ional 
concentrat campaniile electorale influen eaz  semnificativ pozi ionarea 
aleg torilor fa  de alegeri. Tot aici cap  o nou  relevan  corela ia 
dintre participare/ne participare i decizia de vot. Ca exemplu vom utiliza 
dou  sondaje de opinie realizate în februarie i martie 1998. La întrebarea 
“Inten iona i s  merge i s  vota i la alegerile pentru Parlament de la 22 
martie?” în februarie 51% din responden i au r spuns da, sigur, în martie 
num rul acestora a constituit 68%; probabil da – respectiv 23% i 18%, 

                                                        
20 .  – 96: ,  

. / . – , 1997, .43. 
21 Sondaj realizat de SISI “Opinia”  în februarie 1996 pe un e antion na ional-

reprezentativ. 
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probabil nu – respectiv 10% i 5%, sigur nu – 9%  i 5% i nu tiu – 7% 
i 3%.22 Aceea i situa ie se observ i la celelalte alegeri parlamentare.23  

Resursele mobiliz rii, în cazul partidelor politice, sunt identice, în 
linii generale, cu resursele campaniei electorale. Ele depind de specificul 
imaginii i pozi ion rii concurentului electoral, de capacitatea i posibi-
litatea de a “selecta ( i utiliza – autorii) problemele, con inutul c rora im-
pune activizarea percep iei social-politice i a activismului personal al in-
dividului.”24 Din punct de vedere psihologic temele, ideile, valorile etc. 
care sunt utilizate pentru mobilizare s-au care s-ar dori s  aib  un aseme-
nea efect (de altfel ca i cele utilizate pentru cî tigarea voturilor) trebuie 

 fie doar “acelea care într-o m sur  mai mic  sau mai mare s-ar reflecta 
în psihicul individului i ar provoca o anumit  cointeresare. Doar în acest 
caz factorii externi (stimulentele) devin determinante ale activit ii (sti-
muli)”.25 Apelul mobilizator, stricto-senso, totu i se poate centra, atît cel 
al forma iunii politice, cît i, îndeosebi, al statului i ONG-urilor, pe pro-
movarea ideii c  votul aleg torului conteaz , c  “dac  nu vei vota tu soar-
ta ta va fi decis  de al ii”. 

Participarea / neparticiparea la alegeri depinde de urm torii factori: 
con tiin a politic , definirea situa iei electorale i decizia de vot. Aici se 
împletesc atît motivele intraindividuale cît i cele extraindividuale. 

Con tiin a politic . În cadrul acestui factor coexist  trei componen-
te:  

1) cultura politic 26. Concretizat  în spiritului civic al cet enilor, 
prin prisma c reia participarea la alegeri poate fi tratat , la fel ca i în teo-
ria  politic i  în  jurispruden ,  ca  un  drept  sau  ca  o  obliga ie.  Conform  
datelor sondajelor de opinie public  32,1% din cet enii Republicii 
                                                        
22 Barometrul de opinie public  realizat de CURS în perioada 1-7 februarie 1998 

pe un e antion na ional-reprezentativ. Au fost intervieva i 1117 persoane din 
56 localit i. Barometrul de opinie public  realizat de IMAS în perioada 2-9 
martie 1998 pe un e antion na ional-reprezentativ compus din 1142 persoane 
din 53 de localit i. 

23 Vezi Barometrele de opinie public  realizate de IMAS (nota 1) i CSOP (nota 
3). 

24 .  // , 1995,  6, .137. 
25 . . / . . – , 

1977, .65. 
26 Aici exist i o dependen  invers . Participarea neparticiparea la alegeri este 

i un indice al culturii plitice (Vezi Solomon C. Aspecte ale culturii politice în 
Republica Moldova în perioada de tranzi ie // MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiz  politic ). Partea XVII. / CAPTES. – Chi in u, 2001, pp.162-174. 
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Moldova consider  c  participarea la alegeri este numai un drept al cet -
eanului, iar 63,4% cred c  ea este nu numai un drept dar i o datorie.27 

2) subculturile politice (electorale). Mai mult sau mai pu in relevan-
te pentru alte state, ele nu exist  în Republica Moldova. Cauzele deosebi-
rilor geografice ale activismului electoral sunt de alt ordin i uneori greu 
detectabile. Ele in de activitatea structurilor lacale ale statului, de activis-
mul partidelor în teritoriu, de problemele specifice cu care se confrunt  
raionul (sectorul) i de implicarea Chi in ului în rezolvarea lor etc. O sin-
gur  regiune, care, posibil, se va caracteriza printr-o cultur  electoral i 
politic  specific  este G uzia (a se vedea mai jos).  

3) atitudinile cet enilor fa  de alegeri. Ele pot fi diverse, de la ab-
sen a ei pîn  la ceea care sus ine c  prin alegeri omul poate influien a real 
via a rii. Pozi iile intermediare pot fi exemplificate prin urm toarele ati-
tudini: alegerile sunt bune îns  nu pentru Moldova, alegerile permit doar 
exprimarea opiniei, nu i influien area fuvernan ilor etc. La fel ele se deo-
sebesc prin stabilitate i intensitate i pot varia în timp sau de a determina 
neunivoc comportamentul electoral. 

Definirea situa iei electorale. Activismului maselor la alegeri depin-
de i de aprecierile, pe axa importante – neimportante, pe care le fac ace -
tea scrutinelor. Rezultatul acestei clasific ri depinde de dou  momente: 1) 
tipul alegerilor (în conformitate cu organul ales) i 2) timpul desf ur rii 
alegerilor.  

În Republica Moldova cel mai ridicat nivel de activism se observ  
în alegerile parlamentare i pre eden iale, o participare mai redus  se ob-
serv  în cazul alegerile locale i, dac  ne referim la cel din 1999, înc i 
mai mic  pentru referendumuri (Diagrama 1). Aceast comportament elec-
toral este prezent i în practica mondial .  

Cauza particip rii sc zute la alegerile locale i la referendumuri se 
ascunde în faptul c  ele, în concep ia aleg torilor, au o mic  importan  
pentru societate i în deosebi pentru ei personal. Rezultatele lor nu pot in-
fluen a esen ial dezvoltarea ulterioar i nu afecteaz  interesele aleg tori-
lor. De remarcat c  primul referendum (sondaj sociologic) a avut ca obi-
ect o tem  actual , mai simpl i mai apropiat  de via a cotidian  a ale-

torilor. Plus la aceasta a contat i perioada desf ur rii – începutul pe-
rioadei de democratizare. 

În cadrul alegerilor locale, la fel, se observ  o diferen iere în partici-
parea electoratului (Tabelul 1). La alegerile consiliilor jude ene (raionale) 

                                                        
27 Barometru de opinie public  realizat de CSOP (nota 3), p.82. 
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i a municipiului Chi in u activismul este mai mic, cauza se ascunde în 
faptul c  în componen a corpul electoral al acestor alegeri sunt i lo-
cuitorii capitalei cu o tradi ional  participare sc zut . Diferen a de 5,02% 
dintre alegerile în consiliul or enesc i s te ti, pe de o parte, i cele ale 
primarilor, pe de alta, desf urate în 1995 este greu explicabil, atît din 
punct de vedere al procedurii desf ur rii vot rii, cît i din cel al compor-
tamentului electoral. Posibil, cauza acesteia este inexisten a experien ei 
particip rii la alegerile locale, atît la aleg tori, cît i la membrii birourilor 
electorale. O alt  explicare s-ar putea ascunde în greutatea cu care s-au 
desf urat alegerile locale din acel an i a muta iilor ce s-au produs în 
datele statistice finale din cauza numeroaselor alegeri repetate. 

Din contra alegerile parlamentare i mai ales cele pre eden iale au 
un puternic poten ial mobilizator. De ele depinde cine va de ine adev rata 
(în compara ie cu alegerile locale) putere i modific rile sau men inerea 
status-quo-ului în republic  în general. Puterea i autoritatea acestor in-
stitute a statului este perceput  spre deosebire de cea a prim riilor sau 
consiliilor. La întrebarea “Cine dup  p rerea Dvs., poate ast zi s -l ajute 
pe om la solu ionarea problemelor cu care el se confrunt ?” 29,2% - din 
responden i au r spuns pre edintele statului, 14,3% - parlamentul i 4,9% 
- prim riile.28 Situa ia a r mas aceea i i la alegerile locale din 1999.  

uzia tinde s  constituie o excep ie de la aceast  regul . La ale-
gerile parlamentare din februatie 2001 au participat 58,06% de aleg tori 
înscri i în listele electorale, ceea ce este cu 0,29% mai mult decît prezen a 
electoratului din municipiul Chi in u i cu 7,55% mai pu in ca în jude ul 
cu cea mai mic  prezen  la alegeri – jude ul B i. La primul tur al scru-
tinului preziden ial din 1996 coeficientul particip rii a fost de 58,92%, iar 
la cel al Ba canului, la fel în primul tur, 70,56%. Totu i, pîn  la moment, 
aceasta este o tendin i nu o regul . Un rol important în rata prezent rii 
la urnele de vot a locuitorilor G uziei în alegerile institu iilor centrale a 
puterii de stat este pozi ia autorit ilor de la Comrat fa  de aceste alegeri 
i starea rela iilor dintre Chi in u i Gagauz – Yeri.29 

Participarea la alegeri, din perspectiva timpului desf ur rii sale, se 
afl  în corela ie direct  cu declara ia de independen . Din acest punct de 
vedere, la primele alegeri post-dictatoriale se observ  cea mai sporit  
                                                        
28 Moldova la început de an: sondaj sociologic realizat de SISI “Opinia” în 1994 

// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea V. / USM. – Chi i-
u, 1995, p.194. 

29 La alegerile preziden iale din 1996, turul doi, participarea a fost de 70,45%, 
iar la cele parlamentare din 1998 de 70,59% 
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participare (Diagrama 1).30 În practica mondial  aceasta nu este o regul  
general . Rata medie (aritmetic ) a activismului electoratului din statele 
ex-socialiste (Rusia, Bulgaria, Ungaria, România, Lituania, Letonia, Es-
tonia, Polonia, RDG, Cehoslovacia) este de 80,6%, variînd între circa 
62% în Polonia i aproximativ 97% în Cehoslovacia. 31 Acest fapt denot  

 cet enii Moldovei au apreciat la justa valoare primele alegeri în care 
ei puteau cu adev rat alege. 

Ulterior activismul electoratului Republicii Moldova se afl  în 
continu  descre tere. Dac  la ultimele alegeri sovietice rata particip rii 
era de 83,43%, atunci, prin cîteva cifre intermediare, ea coboar  pîn  la 
67,52% la alegerile parlamentare anticipate din 2001. Se observ  o de-
preciere a institutului alegerilor în societatea moldoveneasc . Cauzele 
sunt pauperizarea masiv , incapacitatea puterii de a îmbun i situa ia 
etc. 

Pentru corela ia activism – decizie de vot se prefigureaz  cîteva si-
tua ii: 1) pentru aleg torii cu pozi ii politice (fenomenul identific rii de 
partid) problema particip rii /neparticip rii nu apare pentru persoan . 
Aceast  ac iune se face automat. 2) atitudinea fa  de alegeri este mai 
mult sau mai pu in cristalizat , avînd un caracter pozitiv, îns  inten ia de 
vot este vag , persoana plasîndu-se în categoria indeci ilor. În ianuarie 
2001 28,4% din aleg torii ce au declarat c  sigur vor merge la alegeri nu 
tiau sau n-au dorit s  r spund  la întrebarea “Cu ce forma iune politic  

va vota?”32 Finalul acestei situa ii incerte depinde de caracteristicile co-
munic rii electorale i de comportamentul psihologic al individului. 3) 
persoana este decis  s  nu participe îns  a fost “mobilizat” de un anumit 
partid politic. Aici îns  se impune o precizare. Aceast  mobilizare se 
poate realiza doar atunci cînd cauza inten iei de neparticipare la alegeri 
este neîncrederea în politicieni, apatia etc., îns  cînd cauza posibilului 
comportament absenteist este neîncrederea în politic , comportamentul 

                                                        
30 Cronologic, în Republica Moldova, primele alegeri post-totalitare au fost cele 

preziden iale din 8 decembrie 1991, îns , cu toate c  s-au desf urat pe prin-
cipii democratice, ele au fost neconcuren iale. Urm toarele alegeri, parla-
mentare, din 27 februarie 1994 au fost cu adev rat democratice. Noi, anume 
aceste alegeri le apreciem ca primele post-totalitare.  

31 . , 
 // -

, 1995,  3, .92. 
32  Barometru de opinie public  realizat de CSOP (nota 3), p 88. 
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protestatar, neparticiparea ca o pozi ie etc. aceast  mobilizare nu va fi po-
sibil .  

Totodat , exist  situa ii cînd decizia de participare la alegeri i ce 
de vot pot fi absolut independente. 11,6% din electorat î i formulueaz  
op iunea în ultimul moment, la sec ia de votare.33 Ei sunt cei care s-au 
prezentat la alegeri sub presiunile normelor de grup, din obi nuin  sau 
pentru ei participarea este un act ritualic. 

La  fel  i  o  atitudine  pozitiv  fa  de  alegeri  i  o  decizie  de  vot  
format  nu neap rat se egaleaz  cu venirea aleg torului la sec ia de vot. 
Aceasta are loc în cazul cînd simpatizan ii unui partid politic nu particip  
la alegeri deoarece concurentul sus inut de el nu va trece pragul electoral 
sau viceversa, acesta, în concep ia aleg torului, i f  votul s u va cî tiga 
alegerile. 

Pentru Republica Moldova exist i un alt factor ce influien eaz  
esen ial participarea la alegeri – cel al separatismului. În acest context, o 
problem  aparte a acivismului electoratului moldovenesc este cea a par-
ticip rii la alegeri a cet enilor din stînga Nistrului. Cu prilejul fiec ror 
alegeri în institu iile centrale ale puterii de stat CEC-ul emite “Hot rîre cu 
privire la modul de participare a cet enilor Republicii Moldova din lo-
calit ile (raioanele) situate în stînga Nistrului i din municipiul Bender la 
alegerile Parlamentului, Pre edintelui Republicii Moldova”34. Aleg torii 
din aceste regiuni sunt atribui i, în dependen  de domiciliu, anumitor 
sec ii de votare din dreapta Nistrului. Pentru ei ini ial, în 1994, au fost 
create 16 (15 + 1 op ional ) sec ii de votare35, aceast  cifr  este men inut  
i pentru sondajul republican din 6 martie 1994,36 ulterior aceast  cifr  se 

                                                        
33 ., .  (2001) -

: , , . 
// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiza politic ). Partea XVI. / USM. – 
Chi in u, 2001, pp. 77-78. 

34 O asemenea hot rîre a fost emis i în 1999, cu ocazia alegerilor locale, îns  
doar referitor la unele localit i ale jude ului Tighina (Vezi Electorala’99. 
Documente i cifre cu privire la alegerile locale generale i a referendumului 
republican consultativ. Edi ie a Comisiei Electorale Centrale. / Centrul re-
publican de informatic . – Chi in u, 1999, pp. 62-63. 

35 Electorala’94. Documente i cifre. Edi ie a Comisiei Electorale Centrale./ 
TISH. – Chi in u, 1994, p.29-31. 

36 “ ”, 1995, 3 . 
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reduce pîn  la 13 (în 1996 i 1998)37, cu ocazia referendumului din 1999 
sun constituite 10 sec ii de votare,38 iar în 2001 existau 8.39 Ace ti aleg -
tori sunt inclu i în liste electorale suplimentare cu o men iune special i 
depun votul în urne cu inscip ia “Urna special ”. Aceste buletine de vot 
se num  separat.  

Din circa 400 mii de aleg tori domicilia i în nerecunoscuta Repub-
lic  Moldoveneasc  Transnistrean  doar o mic  parte particip  la ale-
gerile în institu iile cantrale ale puterii de stat de la Chi in u (Diagrama 
2). Cea mai ridicat  participare s-a observat la alegerile parlamentare din 
1994 i la sondajul republican (referendum) “La sfat cu poporul”. Aceas-

 prezentare masiv  (în compara ie cu celelalte alegeri) la urnele de vot 
se explic  prin dou  cauze. În primul rînd, în con tiin a persoanelor nu au 
reu it s  se produc  muta ii serioase, euforia suveranit ii i independen ii 
mai persista, iar administrarea de la Tiraspol nu a reu it s  se impun  
înc . În al doile rînd pentru aceast  categorie de aleg tori votarea a durat 
7 zile, începînd cu data de 21 februarie i pîn  la 27 februarie. În perioad 
21-26 februarie sec iile de votare erau deschise între orele 8.00 i 17.00, 
pe 27 februarie votarea a avut loc în mod identic cu celelalte sec ii de 
votare. Situa ia s-a repetat i la referendumul din 6 martie 1994 cînd sec-
iile de votare pentru ace ti aleg tori au fost deschise începînd cu 28 feb-

ruarie. Ulterior aceast  practic  dispare din procesul organiz rii alegeri-
lor.  

Participarea i mai ridicat  la sondajul sociologic “La sfat cu po-
porul” de datoreaz  problemei propuse op iunii. În concep ia acestor ce-

eni acest Referendum era o modalitate de a reveni la normalitate, de 
trece sub jurisdic ia Chi in ului.  

Pentru facilitarea deplas rii la sec iile de votare a acestei categorii 
de aleg tori, prin decizii ale Guvernului, au fost acordate mijloace de 
transport, îns  lor, la toate alegerile, nu li s-a permis s  treac  hotarul 
RMN, astfel transportarea se f cea doar de la posturile de vam  pîn  la 
sec iile de votare i înapoi. 

                                                        
37 Electorala’96. Documente i cifre. Edi ie a Comisiei Electorale Centrale. / 

TISH. – Chi in u, 1995, pp.98-100; Electorala’98. Documente i cifre. Edi ie 
a Comisiei Electorale Centrale. / TISH. – Chi in u, 1998, pp.25-27. 

38 Electorala’99. Documente i cifre cu privire la alegerile locale generale i a 
referendumului republican consultativ. //  idem., pp.393-395. 

39 Electorala 2001. Documente i cifre cu privire la alegerile Parlamentului Re-
publicii Moldova. Edi ie a Comisiei Electorale Centrale. / Centrul republican 
de informatic . – Chi in u, 2001, pp.19 – 22. 
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Participarea i exprimarea opiniei la alegeri nu semnific  automat i 
acordarea votului unui sau altui partid. În unele cazuri participarea la ale-
geri i participarea la vot sunt dou  lucruri diferite. Unele persoane se 
prezint  la sec iile de votare, primesc buletinul îns  nu-l introduc în ur-
nele de vot, cu toate c  prin art.54 (3) al Codului Electoral se interzice 
scoaterea din localul sec iei de votare a buletinului eliberat pentru vot.40 

În aceast  ordine de idei satisticile electorale ale CEC-ului fac deo-
sebire între num rul buletinelor eliberate i num rul buletinelor de vot 
extrase din urnele de vot. Cauza acestui fenomen se ascunde în derutarea 
aleg torilor în fa a multitudinii de concuren i electorali, în atitudinea ne-
serioas  pe care o au unii cet eni ce s-au prezentat la sec iile de votare 
sub presiunea normelor de grup etc., sau prin inten ia de a- i vinde votul, 
falsifica alegerile. Desigur conteaz i incapacitatea de supraveghere to-
tal  a membrilor comisiilor electorale asupra votan ilor. Num rul lor este 
mai ridicat în alegerile locale în compara ie cu cele parlamentare i pre-
ziden iale, unde aceasta este facilitat de num rul relativ mare de buletine 
(Tabelele 2.1 i 2.2). Din toatele scrutinele doar Referendumul din 1999, 
cu 0,11% de buletine sustrase, constituie o excep ie (explica iile vezi mai 
jos). Pentru contracararea acestui comportament al electoratului, prin mo-
dificarea Codului Electoral din 23 martie 200041 se introduce o nou  pro-
cedur  în procesul desf ur rii vot rii – buletinului de vot înainte de a fi 
pus  în  urn  trebuie  s  i  se  aplice,  pe  versou,  de  c tre  un  membru al  bi-
roului electoral, o tampil . Aceast  inova ie a diminuat considerabil 
(dublu) num rul buletinelor scoase din sec iile de votare, îns  nu a dus la 
dispari ia total  a acestui fenomen. 

În alegerile locale este prezent i o scoatere/sustragere par ial  a 
buletinelor de vot din sec iile de votare (Tabelul 3). Cu mici excep ii nu-

rul acestor buletine este mai mare în cazul alegerii consiliilor or e-
ne ti i locale decît în cele ale alegerilor primarilor. Acest lucru se expli-

 prin importan a mic  a consiliilor, prin num rul mare de buletine de 
vot, amplificat  de un num r i mai mare de concuren i electorali, vizibi-
litatea mic  a acestora. Din contra, candida ii pentru func ia de primar 
sunt bine cunoscu i, iar institutul prim riei este mai important ca cel al 
consiliilor. 

Participarea mai poate semnifica i votarea împotriva la to i concu-
ren ii electorali. Spre deosebire de alte state, legisla ia Republicii Mol-
                                                        
40 Codul electoral. / CUANT. – Chi in u, 2001, p.35. 
41 Legea nr. 894 – XIV din 23 martie 2000 pentru modificarea i completarea 

Codului electoral // Monitorul Oficial, nr 59-62, p.27. 
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dova nu prevede posibilitatea unei astfel de exprimari. O astfel de votare 
se explic  prin neîncrederea în to i concuren ii politici i politic  în ge-
neral, prin activarea emo iilor de disperare, ur  etc. Ca exemplu, pentru 
turul doi al scrutinului preziden ial din 1 decembrie 1996 sondajele de 
opinie denot  c  aceast  categorie de aleg tori constituiau 4,1% din cei ce 
au votat.42 

La fel participarea este imperfect i atunci cînd în buletinele de vot 
nu este îndicat corect pentru cine a votat aleg torul. Aceasta se datoreaz  
incompeten ei elementare, a incapacit ii legate de vârsta înaintat , a in-
form rii insuficiente din partea statului privitor la complectarea corect  a 
buletinului de vot sau neinteresului manifestat fa  de aceast  informa ie. 

Statisticile oficiale nu ne permit categorizarea acestor tipuri de bule-
tine. Ele toate sunt desemnate prin categoria (calificativul) de “voturi (bu-
letine) nule”. Dinamica num rului buletinelor de vot nevalabile ne per-
mite s  constat m anumite reguli i tendin e ale acestui fenomen (Tabelul 
4.1).  În  cadrul  celor  apte  scutine  ce  au  avut  loc  în  Republica  Moldova 
începînd cu 1994 se observ  o cre tere a nivelului culturii electorale al 
cet enilor, de la 4,98% de voturi nevalabile la alegerile parlamentare din 
1994 la 2,54% la cele din 2001. La fel intervalele scurte dintre alegeri 
duce la mixorarea num rului voturilor nevalabile. Drept exemplu ne ser-
ve te diferen a cu mult mai mic  ca media pe ar , dintre voturile neva-
labile din primul i al doilea tur al scrutinului preziden ial din 1996 de 
2,1% în favoarea ultimului.  

Dac  compar m num rul buletinelor nule de la alegerile în institu-
iile centrale ale puterii de stat cu alegerile în organele autoadministr rii 

locale se observ  o cre tere esen ial  a acestuia în cazul celor din urm . 
Acest fenomen se datoreaz  num rului mare de bulenine de vot cu care 
trebuie s  opereze aleg torul în alegerile locale, majoritatea aleg torilor, 
cu excep ia celor din municipiul Chi in u (în 1995 i 1999) i B i (în 
1995), la alegerile locale primesc cîte trei buletine de vot, iar în 1999 da-
torit  desf ur rii în paralel i a referendumului chiar patru, fapt ce in-
fluien eaz  negativ asupra capacit ii de votare al cet eanului.  

În cadrul alegerilor locale buletinele nevalabile sunt mai multe în 
cazul alegeilor consiiliilor jude ene (raionale), municipale, or ene ti sau 

te ti (comunale), decît în cele ale primarilor (Tabelul 4.2). Cauza este 
identic  cu cea a scoaterii buletinelor de vot din sec iile de votare. Tot-
                                                        
42 Sondaj de opinie realizat de CCIN “Perspectiva” în octombrie-noiembrie 1997 

pe un e antion na ional-reprezentativ. Au fost intervieva i 1419 persoane în 
70 localit i. 
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odat i în alegerile locale se observ  o tendin  de cre tere a calit ii vo-
tului. De men ionat c  num rul concuren ilor electorali înscri i în buleti-
nele de vot nu influien eaz  calitatea particip rii la alegeri. Aceasta are 
loc doar atunci cînd astfel de buletine sunt mai multe, în alegerile locale. 
(Tabelul 5). 

Cantitatea mare de buletine nevalabile la referendumul din 1999 (cel 
mai mare num r de voturi nevalabile înregistrate în Moldova) se datorea-

 nedorin ei cet enilor de a participa la el (buletinele pentru referendum 
se înmînau aleg torilor concomitent cu celelalte), fie disonan ei ap rute 
între dorin a de a modifica forma de guvern mînt, instaurarea republicii 
preziden iale i atitudinea negativ  fa  de pre edintele în exerci iu P. Lu-
cinschi. C ci referendumul, datorit  luptei aprigi între pre edinte i par-
lament, a avut, cu toate c  s-a dorit mult atenuarea acestuia, un puternic 
caracter plebescitar. 

Odat  cu modificarea procedurii de vot în conformitate cu “Legea 
cu privire la modificarea i completerea Codului electoral” din 23 martie 
2000, care înlocuie te tragerea a dou  linii în cruce în cercul din dreptul 
concurentului electoral cu aplicarea tampilei cu inscrip ia “Votat” 43 si-
tua ia nu s-a schimbat radical. Ini ial buletine calificate drept nevalabile 
erau 40.817 sau 2,54% din totalul voturilor exprimate. În baza contesta ii-
lor PRCM-ului, PDM-ului i PCRM-ului depuse la CEC privind declara-
rea unor buletine de vot nevalabile i solicitarea examin rii buletinelor de 
vot dec astfel calificate, acesta a organizat examinarea tuturor buletinelor 
de vot declarate nevalabile de c tre birourile electorale. Ca rezultat, se 
declar  valabile acele buletine de vot în care era clar exprimat op iunea 
aleg torului. Din aceast  categorie fac parte voturile în care tampila 
“Votat” este aplicat : pe o por iune de cerc; între cerc i simbol; pe sim-
bolul concurentului electoral; de mai multe ori în unul i acela i patru-
later.44 În a a mod cifra buletinelor nule scade pîn  la 19.446 din num rul 
total de buletine de vot introduse în urne. 

Indiscutabil, caracteristicile activismului, din considerentele mai sus 
enun ate sunt importante, îns  cel mai mare impact asupra vie ii politice îl 
are nivelul particip rii electoratului la alegeri. Anume acesta face posibil  
realizarea exigen elor democra iei în Moldova. Ca i în tradi ia euro-
pean , legisla ia Republicii Moldova stabile te c  pentru ca alegerile Par-
                                                        
43 Monitorul Oficial, 2000, Nr.59-62, p.26. 
44 Hot rîrea cu privire la examinarea contesta iilor Partidului Rena terii i Con-

cilierii din Moldova, Partidului Democrat din Moldova i Partidului Comu-
ni tilor din Republica Moldova. // Electorala 2001, pp.86 – 88. 
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lamentului i, pîn  la modificarea Constitu iei din 5 iulie 2000, cele pre-
ziden iale s  fie valabile este necesar prezen a a cel pu in 50% din aleg -
torii înscri i în listele electorale. Pentru alegerile în organele locale ini ial, 
prin legea “Cu privire la alegerile locale” din 17 decembrie 199445 era ne-
cesar prezentarea la fel a 50% din aleg tori inclu i în listele electorale, ul-
terior prin atoptarea Codului Electoral (6 decembrie 1997) aceast  cifr  
este coborît  pîn  la 1/3 din corpul electoral. Referendumul republican 
este valabil dac  la el au participat nu mai pu in de 3/5 din num rul per-
soanelor înscrise în liste.  

În practica politic  moldoveneasc , în cei 10 ani de independen , 
au fost cîteva cazuri cînd alegerile au fost declarate nevalabile. 46 În pri-
mul rînd aceasta se refer  la alegerile locale. La cele din 1995, din cauza 
neparticip rii suficiente a cet enilor la scrutin, nu au fost alese 7 consilii 
or ene ti i 44 consilii s te ti, 22 primari ai ora elor i 174 primari ai 
satelor47.  În municipiul B i alegerile au avut loc doar din cauz  c  vo-
tarea a fost prelungit  cu o or , la ora 19.0048 votaser  doar aproximativ 
47%,49 ulterior aceast  cifr  se ridic  la 53%. Din 273 de localit i unde 
au avut loc alegeri repetate la 30 aprilie, mai mult de jum tate de aleg -
tori s-au prezentat la urnele de vot în 149 de localit i,50 în restul 124 de 
localit i organele autoadministr rii locale au fost numite prin decret pre-
ziden ial.  

La alegerile locale din 1995 cel mai semnificativ a fost nealegerea 
consiliului municipal Chi in u. În ziua de 16 aprilie la sec iile de votare 
s-au prezentat circa 35% din chi in ueni,51 la cele repetate, din 30 aprilie, 
– 19,94%. Ca rezultat în conformitate cu Articolul 7 al “Legea privind 
administrarea public  local ” Pre edintele Republicii Moldova M.Snegur 
decreteaz  c  prim ria va exercita i atribu iile consiliului municipal. 
                                                        
45 Cernencu M., Rusnac G., Galben A., Solomon C. Republica Moldova: istoria 

politic  (1989 – 2000). Documente i materiale. Volumul II. / USM. – Chi i-
u, 2000, pp. 210 – 222. 

46 Pîn  la adoptarea Codului electoral în 1997 no iunile de alegeri nule avea sen-
sul de alegeri nevalabile, iar alegeri nevalabile cel de alegeri nule. Noi utili-

m, indiferent de timpul desf ur rii alegerilor, no iunile juridice în sensul 
dat de Codul electoral. 

47 “Moldova Suveran ”, 1995, 26 aprilie. 
48 Conform legii susmen ionate “Cu privire la alegerile locale” votarea se efec-

tua între orele 7-00  –  20-00. 
49 “ ”, 1995, 19 . 
50 “ ”, 1995, 3 . 
51 “P mînt i oameni”, 1995, 6 mai. 
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Faptul c  consiliile raionale au fost alese în toate cele 37 de raioane 
în primul tur al scrutinului denot  c  factorii care au influien at activis-
mul sc zut al aleg torilor au avut un caracter local concretiza i în lupta 
pentru putere i distribuirea ei în cadrul comunit ilor i lipsa practicii 
democratice de solu ionare a acestor confrunt ri. Aceasta este confirmat 
i de faptul c  cel mai mult neparticiparea la alegeri s-a r sfrînt asupra 

func iei de primarilor. Potrivit unor estim ri, în total pe ar , la scrutinul 
din 16 aprilie, au participat 71,2% de aleg tori.52 

La alegerile locale din 1999 situa ia s-a înbun it cu mult, alegeri 
repetate au avut loc doar în 2 localit i. 

Din aceea i cauz  nu a avut efecte asupra vie ii politice referendu-
mului republican consultativ privind schimbarea sistemului de guvern -
mînt, desf urat, concomitent cu alegerile locale, la data de 23 mai 1999. 
La el au participat 58,33% din electorat. Cu toate c  a fost declarat vala-
bil (f  înc lc ri serioase a legisla iei în vigoare), acest referendum, din 
cauza prezen ei la urnele de vot a mai pu in de 2/3 din aleg torii înscri i 
în listele electorale, nu a avut putere juridic . 53 

În acest context, participarea / neparticipareea la alegeri a cet enilor 
se impune nu doar ca o problem  ce vizeaz  sistemul politic în ansamblu, 
ci i ca un fenomen cu largi implica ii în via a social-politic  a statului i 
a sociat ii civile.  

În conformitate cu standardele europene, participarea electoratului 
la alegeri este mic , îns  este acceptabil i nu perecliteaz  via a politic  
a rii. Iar caracteristicile activismului electoral denot  o cre tere a cultu-
rii politice, o asimilare treptat , de c tre cet enii Moldovei, a valorilor 
democra iei. 

 

                                                        
52 “ ”, 1995, 29 . 
53 Luînd în considera ie c  a fost un referendum consultativ el putea s  nu pro-

duc  efecte juridice chiar i în cazul particip rii a 3/5 din electorat. Îns , la 
sigur, ar fi putut s  fie un as al Pre edintelui în lupta sa cu Parlamentul. 
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PROCESUL MITROPOLIEI BASARABIEI  LA 
STRASBOURG I EFECTELE LUI ASUPRA 

RELA IILOR MOLDO-ROMÂNE. 
 

Dumitru REVENCU 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale, 

tiin e Politice i Administrative, 
Catedra Politologie 

doctorand 
 

Este adev rat, c  formarea, men inerea i dezvoltarea rela iilor la 
toate nivelurile politice, economice, culturale sau de o alt  natur  între 
state vecine i cele mondiale, este o necesitate vital i contribuie în mod 
evident la prosperarea reciproc  a acestor state. Altfel vorbind, aceast  
realitate politic  este în mod sigur un proces mai mult sau mai pu in re-
versibil. 

“Revolu iile europene” i implozia URSS din anii 1989-1991 “ob-
lig ” Republica Moldova, al turi de societ ile fostei tabere socialiste, s  
absoarb  valorile democratice ale unui stat de drept, s  ob in  reale anse 
pentru con tientizarea ideilor de libertate de gîndire, adev r istoric, re-
na tere na ional , reform  lingvistic  etc. N-au fost neglijate la acel mo-
ment nici valorile spirituale ale spa iului românesc dintre Nistru i Prut. 
Ca urmare, la 14 septembrie 1992 la Chi in u are loc reactivarea Mitro-
poliei Basarabiei sub autoritatea Patriarhiei Române87, ceea ce a deter-
minat izbucnirea unui conflict confesional între Mitropolia Moldovei de 
sub jurisdic ia Patriarhiei Ruse i Mitropolia Basarabiei, acest litigiu tran-
sformîndu-se în unul politic, prin refuzul autorit ilor de la Chi in u de a 
legaliza existen a Mitropoliei Basarabiei.”Ierarhii Bisericii au fost de 
aceast  dat  mai curajo i decît politicienii perioadei”88. 

Chiar din momentul reactiv rii, adep ii politici, capii bisericilor, 
enoria ii Mitropoliei Basarabiei se izbesc de zidul nedorin ei cîrmui-
torilor rii de a recunoa te juridic activitatea i existen a Mitropoliei Ba-
sarabiei. 
                                                        
87 Adev rul despre Mitropolia Basarabiei, Editura Institutului Biblic i de Misiu-

ne al Bisericii Ortodoxe Române. – Bucure ti, 1993, p.44. 
88 Politica extern  a Republicii Moldova: aspecte ale securit ii i colabor rii re-

gionale. / “Perspectiva”. – Chi in u, 1998, p.13. 
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Patriarhia Român  de la Bucure ti prime te în scurt timp Mitropolia 
Basarabiei în sînul întregii Biserici Ortodoxe Române, fapt consfin it într-
un document intitulat “Act Patriarhal i Sinodal al Patriarhiei Române, 
privind recunoa terea Mitropoliei Basarabiei, autonom i de stil vechi cu 
re edin a in Chi in u”89. A a cum Patriarhia Român  a ac ionat pentru 
reîntregirea confesional  România, ca cel mai important vecin strategic 
european cu care Republica Moldova stabile te rela ii, nu numai de na-
tur  politic i economic , ci i rela ii ce in de valorile spirituale, na i-
onale i istorice a unui popor, recunoa tea la 27 august 1991 indepen-
den a Republicii Moldova, dat  numit  de pre edintele României Ion 
Iliescu “zi de s rb toare pentru întreaga suflare româneasc ” i care fe-
licita fra ii i surorile de peste Prut, conducerea Republicii Moldova pent-
ru în torul gest de împlinire a idealului de proclamare a independen-
ei”.90 

În concluzie, recunoa terea Mitropoliei Basarabiei devine o prob-
lem  dificil  pentru toate guvernele Republicii Moldova din 1992 încoa-
ce, sus in torii i adep ii ei fiind nevoi i s  patricipe  la “peste 40 de pro-
cese judiciare interne i la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului 
(CEDO) de la Strasbourg”91. De fiecare dat  clasa politic  de la cîrma -
rii amîn  perioada de dezbatere i solu ionare amiabil  a problemei Mit-
ropoliei Basarabiei, motivînd aceasta prin necesitatea rezolv rii unor 
stringen e social-politice i economice. 

La 2 octombrie 2001, la un nou proces judiciar la CEDO de la Stras-
bourg, avocatul Guvernului Moldovei, Ministrul Justi iei Ion Morei, afir-

 c  “interesul politic i administrativ, adic  de amestec direct în tre-
burile statului suveran i independent, Republica Moldova, este promovat 
de c tre România în spa iul dintre Prut i Nistru prin intermediul unor 
for e moldovene ti pro-române. Acest amestec, f cut uneori în stil “hei-
rupist” a generat multe st ri conflictuale i destabilizare în zon ”92. 

                                                        
89 Adev rul despre Mitropolia Basarabiei, Editura Institutului Biblic i de Misiu-

ne al Bisericii Ortodoxe Române. – Bucure ti, 1993, p.50. 
90 Cojocaru G. Politica extern  a Republicii Moldova. / Civitas. - Chi in u, 2001, 

p.68 
91 Din interviul acordat de deputatul in Parlamentul Republucii Moldova, vice-

pre edinte al Comisiei Parlamentare pentru Politic  Extern , Vlad Cubrea-
cov. 

92  Case of Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, nr.45701 / 
99, 2 octombrie 2001. 
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În aceea i ordine de idei Ion Morei sus ine c  “recunoa terea Mitro-
poliei Basarabiei de c tre organele similare din România  duc la sem na-
rea discordiei între credincio i pentu a se ajunge, în sfîr i la o confruntare 
i la o perpetu  stare de beligeran , de destabilizare a situa iei sociale i 

politice în Republica Moldova. Se mizez  pe faptul c  în ape tulburi ex-
pansionismul românesc va pescui mai u or, inclusiv i prin intermediul 
Patriarhiei Române”93. 

Se pare c  r cirea rela iilor moldo-române  din ultimul timp se dorea 
a fi un fenomen de durat . Reac iile clasei politice, a capilor Bisericii de 
la Bucure ti i de la Chi in u nu au  întîrziat. Pre edintele României Ion 
Iliescu a declarat c  discursul rostit de Ministrul moldovaen al Justi ie Ion 
Morei la Strasbourg este ofensator pentru România, iar Guvernul i Pre-
edintele moldovean îi datoreaz  explica tii94. 

Prea Fericitul P rinte Teoctist a adresat Ministrului Justi iei de la 
Chi in u o scrisoare în care afirma “c  a luat cuno tin  cu surprindere i 
am ciune de afirma iile recente ale acestuia la adresa Patriarhiei Ro-
mâne”95 iar Adrian N stase, prim-ministru al Guvernului României le-a 
cerut guvernan ilor de la Chi in u s i precizeze atitudinea fa  de Ro-
mânia96. 

Principalul post de radio din România, “România actualit i” ar ta 
 acest discurs con ine ofense inadmisibile la adresa statului român i 

“sunt în total  contradic ie cu caracterul special, priveligiat i pragmatic 
al rela iilor dintre România i Republica Moldova, reconfirmat de mai 
multe ori de actuala putere de la Chi in u”97. Presedintele comisiei de po-
litica extern  a Senatului României Gheorghe Pris caru, referindu-se la 
rela iile conflictiale cu Republica Moldova, a men ionat c  acestea au 
ap rut dup  alegerile parlamentare din aceast ar i “este cert c  dup  
victoria Partidului Comuni tilor din Moldova în alegeri, noi constat m o 
intensificare a atitudinilor i ac iunilor anti-române ti, lu ri de pozi ie i 
ac iuni care contravin intereselor de persprctiv  ale României i Repub-
licii Moldova”98. 

Ioan Rus ministrul român al Afacerilor Interne, într-o “vizit  theni-
” la Chi in u pe 18 octombrie 2001 “îi cere premierului Tarlev explica-

                                                        
93  ibidem. 
94  “Flux”, 2001, 9 octombrie. 
95  ibidem. 
96  ibidem, 4 octombrie. 
97  ibidem, 9 octombrie. 
98  ibidem, 9 octombrie. 
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ii “extrem de clare ” în leg tur  cu acuza iile de “expansionism”, sublini-
ind în acela i timp c  România va încerca în continuare s  promoveze 
lucruri pozitive în rela ia cu Republica Moldova, dar Bucure tiul nu este 
de acord s  asiste permanent la apari ia unor nori negri i a fumului gros  
peste rela iile moldo- române”99. 

Reac iile politicienilor chi in ueni nu s-au l sat nici ele mult a tep-
tate. Pre edintele Partidului Popular Cre tin-Democrat, Iurie Ro ca, afir-
ma c  r mîne cu speran a c  aceast  întîmplare scandaloas  de la Stras-
bourg s  nu umbreasc  definitiv rela iile dintre Bucure ti i Chi in u i s  
nu înghe e pentru toat  perioada de aflare a comuni tilor la guvernare în 
Republica Moldova  rela iile fire ti între cele dou  state române ti100. 
Analistul politic de la “Radio Svoboda”, Vasile Butnaru sublinia c  
“avocatul Guvernului Moldovei a avut misiunea s  detoneze rela iile 
moldo-române … i c  administra ia de la Bucure ti a fost la un pas de a 
închide Ambasada din Republica Moldova”101. 

Tensiunile diplomatice moldo-române au fost comentate i de c tre 
alte personalit i ale vie ii politice de la Chi in u. Astfel primul pre edin-
te al Republicii Moldova, Mircea Snegur nume te declara ia Ministrului 
Justi iei “o afirma ie aberant ”, iar vice-pre edintele Partidului Na ional 
Liberal Anatol ranu, afirm  c  “Republica Moldova risc  s i piard  
unicul aliat fidel pe plan interna ional”102. 

Aprofundarea crizei diplomatice dintre Republica Moldova i Ro-
mânia, exprimat  de altfel prin refuzul premierului român Adrian N stase 
de a vizita Moldova i sfatul acestuia dat Pre edintelui Voronin “de a- i 
demite Ministrul de Justi ie”103 a  avut  un  alt  efect  la  Guvern  i  
Pre eden ie decît cel scontat. Astfel, premierul “Tarlev a sus inut în mod 
nea teptat într-o conferin  de pres , c  nu cuno tea inten iile d-lui Ion 
Morei de a acuza România de “expansionism” în luarea de cuvînt de la 
Strasbourg, dar c  va analiza discursul cu “maxim  aten ie” pentru a 
vedea dac  “partea român  avea motive s  se supere”104. i la Pre eden ie 
reac iile la afirma iile Ministrului Justi iei de la Strasbourg au fost 
întîrziate. Victor Dora , consilierul politic al Pre edintelui Voronin, 
declara jurnali tilor: “Noi trebuie s  studiem situa ia i vom ac iona în 
                                                        
99  ”S pt mîna”, 2001, 9 noiembrie. 
100  ”Flux”, 2001, 4 octombrie. 
101  ibidem, 9 octombrie. 
102  ”Jurnalul Na ional”, 2001, 4 octombrie. 
103  ibidem, 16 octombrie. 
104  ”Jurnalul Na ional”, 2001, 16 octombrie. 
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func ie de ac iunile oficiale ale Bucure tilor… Toate chestiunile astea 
sunt lucruri care trebuie s  fie documentate. Dup  aceea noi putem lua o 
decizie”105. 

Stingerea conflictului a venit din partea român  prin pozi ia lucid  
luat  de Pre edintele Ion Iliescu în leg tur  cu situa ia creat  în rela iile 
moldo-române din ultimul timp: ”Autorit iile de la Bucure ti nu vor ap-
lica sanc iuni Republicii Moldova. Nu putem sacrifica rela iile cu Repub-
lica Moldova pentru o guvernare care, din punct de vedere idiologic, este 
situat  pe o alt  platform ”106, afirmînd totodat  c  Statul român dore te 

 men in  aceea i deschidere de pîn  acum fa  de cet enii Republicii 
Moldova. 

Acest  declara ie imprim  o not  de optimism vie ii politice din 
acest  zon  a Europei, rela iile moldo-române avînd anse de a intra pe 
un f ga  firesc a a cum o cere conjunctura politic i istoric  european , 
care este orientat  spre o conve iure bazat  pe principii de bun  vecin ta-
te, ajutor reciproc i sus inere necondi ionat  în solu ionarea litigiilor po-
litice. 

 

                                                        
105 “Flux”, 2001, 9 octombrie. 
106 ”Jurnalul Na ional”, 2001, 16 octombrie. 
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Gradul de stabilitate i eficien  a rela iilor sociale, a ordinii sociale, 

depinde direct de capacit ile, energia i coeren a politicii sociale. Aceas-
ta vine a fi piatra de temelie a oric ror transform ri rela ionale, atît de 
ordin social cît i politic, economic, cultural. Totodat , politica social  
este dominanta dezvolt rii elementului structurii sociale, dimensionat în 
condi ii de trai, raporturi de munc , protec ie social , prest ri sociale,  
echitate social , s tate i securitatea  muncii, educa ie etc. Astfel, po-
litica social  reprezint  m surile i activit ile statului întreprinse în sco-
pul reproducerii resurselor structurii sociale, dezvolt rii indivizilor i co-
lectivit ilor acesteia. Ea este chemat  s  reglementeze trei tipuri de re-
la ii sociale: între societate i personalitate; între societate i p turile so-
ciale; între p turile sociale. 

Prin aceast  triad  politica social  este legat  organic de structura 
social , determin  gradul de maturitate a elementului social – de clas , 
demografic, teritorial etc. Totodat  starea structurii sociale (de exemplu, 
imaturitatea ei în condi iile tranzi iei) se r sfrînge nemijlocit asupra ca-
pacit ii politicii sociale, a activismului sau pasivit ii ei. În acest sens 
structura social , fiind cîmpul de manifestare i ciocnire a intereselor co-
munit ilor sociale, atribuie politicii sociale semnifica ie esen ial , deoa-
rece menirea principal  a acesteia este de a exprima i a realiza interesele 
sociale, de a conduce, a dirija cu interesele în cauz  prin ele îns i. 
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Dat fiind c  structura social  de tip tranzitoriu are caracter mixt, 
discordant, marginal, de clan (atît la nivel de interes cît i de rela ie), po-
litica social , la rîndil s u, devine la fel de divergent . Ea se profileaz  
din acelea i interese sociale contradictorii, transformate în interese poli-
tice (în mare parte politizate) i readuse în sfera sau structura social  ca 
interese dominante. Calea parcurs  de aceste interese, prin orbita politi-

rii, socializ rii i de-socializ rii, marginaliz rii etc., aduce politicii so-
ciale st ri dihotomice între stabilitate i instabilitate, continuitate i dis-
continuitate, progres i regres, evolu ie i involu ie. O astfel de politic  
devine un punct neviabil de leg tur  a interesului social i a interesului 
politic. 

În func ie de complexitatea condi iilor tranzi iei moldave, în special 
de caracterul antinomic al structurii sociale, de interac iunile în cadrul 
acesteia a dimensiunilor în devenire de interes i rela ie, politica social  
se caracterizeaz  prin urm toarele deficien e: 

mînerea în urm  a elementului politico-social (la nivel de idee, 
resurs , ac iune, rela ie) în raport cu necesit ile dezvolt rii umane du-
rabile. Indicatorii acesteia în rile ex-URSS sunt cu mult mai inferiori 
fa  de cei din rile Europei Centrale i de Est (Tabelul 1). Ratingul IDU, 
cel mai reprezentativ indice al socialului în general, este în cazul tran-
zi iei impuse – Moldova, Ucraina, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan 
– de 2,5–3 ori mai sc zut decît în tranzi iile de pact – Slovenia, Cehia, 
Slovacia, Polonia, Ungaria. Dup  acest indice Moldova ocup  penultima 
pozi ie în spa iul ex-sovietic, l sînd în urm  doar Tadjikistanul. O politic  
social  slab  a factorului de putere din Republica Moldova a orientat di-
namica IDU, între anii 1993-1998, spre o continu  descre tere (Tabelul 
2), îndeosebi dup  nivelul indicelui speran ei de via  (de la 0,708 în 
1993 la 0,700 în 1998) i cel al PIB (respectiv de la 0,564 la 0,503). Iar 
indicele dezvolt rii puncteaz  în aceast  perioad  o dinamic  de la 0,717 
la 0,697. 

 
Tabelul 1. Indicatorii dezvolt rii umane pentru pentru rile Europei 

Centrale i de Est i ex URSS 
 

Rating 
IDU 

ara Indicele 
speran ei 

Indicele 
educa iei 

Indicie 
PIB 

IDU PIBR* 
IDUR 

Nivel superior al dezvolt rii umane 
33 Slovenia 0,82 0,91 0,80 0,845 5 
36 Cehia 0,81 0,91 0,78 0,833 3 
42 Slovacia 0,80 0,91 0,73 0,813 9 



107 

 

44 Polonia 0,79 0,92 0,70 0,802 18 
Nivel mediu al dezvolt rii umane 

47 Ungaria 0,76 0,91 0,71 0,795 8 
54 Estonia 0,73 0,93 0,66 0,773 15 
55 Croa ia 0,79 0,88 0,65 0,773 18 
60 Belarusi 0,72 0,93 0,65 0,763 15 
62 Lituania 0,75 0,91 0,62 0,761 22 
63 Bulgaria 0,77 0,89 0,62 0,758 23 
68 România 0,75 0,88 0,63 0,752 13 
71 Rusia 0,69 0,92 0,63 0,747 8 
73 Macedonia 0,80 0,86 0,58 0,746 28 
74 Letonia 0,72 0,90 0,61 0,744 15 
76 Kazahstan 0,71 0,91 0,60 0,740 15 
85 Georgia 0,80 0,90 0,50 0,729 37 
87 Armenia 0,76 0,90 0,53 0,728 26 
91 Ucraina 0,73 0,92 0,52 0,721 27 
92 Uzbekistan 0,71 0,91 0,54 0,720 19 
96 Turkmenistan 0,67 0,95 0,51 0,712 24 
97 Kîrgîstan 0,71 0,88 0,52 0,702 19 

100 Albania 0,80 0,79 0,51 0,699 19 
103 Azerbadjan 0,75 0,88 0,46 0,695 34 
104 Moldova 0,71 0,89 0,45 0,683 35 
108 Tadjikistan 0,70 0,89 0,40 0,665 46 
119 Mongolia 0,68 0,74 0,43 0,618 26 

* Ratingul PIB minus ratingul IDU; cifra pozitiv  arat  c  ratingul 
IDU este mai înalt decît ratingul PIB-ului real pe cap de locuitor. 

Sursa: Raportul Mondial al Dezvolt rii Umane, 1999, calculele 
exper ilor ONU 

 
Tabelul 2 Dinamica IDU în Republica Moldova 

Anii Indicele 
sprean ei via  

Indicele 
educa iei 

Indicele 
PIB 

Indicele 
dezvolt rii 

1993 0,708 0,881 0,564 0,718 
1994 0,685 0,877 0,566 0,709 
1995 0,680 0,880 0,508 0,689 
1996 0,695 0,882 0,510 0,696 
1997 0,693 0,886 0,517 0,699 
1998 0,700 0,887 0,503 0,697 

Sursa: Rapoartele na ionale asupra dezvolt rii umane în Republica 
Moldova 1995-1998, DSAS  
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Bineîn eles, politica social  în cazul Moldovei i altor ri de tip 

tranzitoriu impus, nu face fa  noilor exigen e, atît dup  principii (p trun-
se de element vechi) cît i dup  scopuri i modalit i de promovare. Aici 
dinamizarea spre cre tere a dezvolt rii umane durabile, este imposibil  

 reformarea i precizarea obiectivelor în elaborarea politicii sociale, 
 întroducerea unor mecanisme i tehnologii avansate de realizare. 

2. Deficitul de integralitate a politicii sociale, în sens c  componen-
tele sale de baz  – scopurile, mijloacele, cadrele – deocamdat  nu consti-
tuie acel tot întreg în stare s  asigure o influen  concomitent  asupra 
dezvolt rii tuturor comunit ilor sociale, demografice, etnice, teritoriale 
etc., a rela iilor sociale, acestea fiind dominate de dispropor ii crescînde 
între necesit i i condi ii de via , de activitate, între interese i poten ia-
lul social al agen ilor. 

Deficien a la capitolul integralit ii ine de asemenea de înc lcarea 
la toate nivelurile a principiilor echit ii sociale, fapt ce conduce la acu-
mularea deforma iilor în raporturile dintre diferite elemente a factorului 
social: salariu i productivitatea muncii, cerere i ofert , num rul real al 
locurilor de munc i structura califica ional  a oamenilor muncii, etc. 
Cea mai acut  problem  a echit ii sociale în tranzi ia moldav  este lipsa 
oportunit ilor egale pentru to i membrii societ ii. Acest lucru a fost 
dovedit clar de efectul antipopular al privatiz rii. 

Politica social  de tip tranzi ional nu are sens integral i din conside-
rentul insuficien ei i incapacit ii de impact asupra dezvolt rii tuturor 
comunit ilor: grupurilor sociale, etniilor, colectivelor de munc , regiu-
nilor, familiilor, personalit ii. În acest sens, scopul strategic social al po-
liticii ar fi renovarea calitativ  a structurii sociale în sens larg, asigurarea 
diversit ii, mobilit ii i dinamismului ei. Pîn  ce factorii de  diversitate 
i mobilitate social  se realizeaz  mai mult într-o form  stihinic , prin de-

ficit de reglementare politic . 
3. Sl biciunea politicii sociale vi-a-vis de alegerea i stabilirea prio-

rit ilor (de perspectiv , curente) la o etap  sau alta, adic  de desemnare a 
sarcinilor sociale, general recunoscute de societate ca sarcini urgente, de 
neamînat. Acest fapt îl confirm  în mod elocvent practica politicii sociale 
din Moldova, unde pîn  nu demult, a lipsit o ierarhizare adecvat  a prio-
rit ilor în elaborarea obiectivelor sociale. De exemplu, un Program Na-
ional de reducere a s ciei a ap rut în ar  abia în iunie 2000. Pîn  acum 

nu este o baz  legislativ  care ar asigura realizarea acestui program. Nu 
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exist  nici legea privitor la minimul de trai, adic  a volumului de venituri 
necesar pentru satisfacerea nevoilor elementare de consum a individului. 

Spre deosebire de rile în tranzi ie cu o economie mai mult sau mai 
pu in rea ezat , orientat  prioritar spre social, în rile de tipul Moldovei 
prioritar  la moment r mîne a fi politica social  de supravie uire. În acest 
context subiectul fundamental al priorit ilor statului ine de combaterea 

ciei, care conform Strategiei Na ionale de Combatere a S ciei 
(1998) din Moldova, acest subiect prioritar este e alonat în diferi i ter-
meni: de scurt  durat  (eliminarea s ciei absolute), de durat  medie 
(stoparea procesului de s cie); de lung  durat  (reducerea s ciei pîn  
la nivelul economico-social i politic acceptabil). Realizarea lui necesit   
solu ii neordinare de corelare optim  a sarcinilor de perspectiv i ime-
diate, de perfec ionare a mecanismului mai multor politici (adresate atît 
cauzelor cît i efectelor s ciei); de ocupare a for ei de munc  (conform 
criteriilor BIM rata omajului alc tuit  c tre sfîr itul lui 1999 11,1%113 
din popula ia economic activ  sau 208 mii persoane neocupate,114  adic  
fiecare al opt lea locuitor apt de munc ); de modificare a  reparti iei veni-
turilor salariale, a sistemului de remunerare a muncii în sfera 
concuren ial ; de asigurare a evolu iei salariilor nominale conform 
evolu iei productivit ii muncii; de investire în capitalul uman (cre terea 
nivelului de instruire i preg tire profesional , asigurarea unei  mai bune 
st ri de s tate, dezvoltarea serviciilor sociale i asigurarea accesului 
întregii popula ii la aceste servicii) etc. 

4. Lipsa de eficacitate a politicii sociale tranzitorii, ca rezultat al ni-
velului sc zut de acoperire economic . Desigur, factorul economic cu 
zigzagurile sale cronice de reformare, n-a devenit înc  un argument exp-
licit al politicii sociale. Adic  economia rilor în tranzi ie deocamdat  nu 
e în stare s  asigure o pia  social , aici r mînînd sa domine pia a po-
litic . Drept condi ii de elaborare i dezvoltare a unei politici socio-eco-
nomice integrale se impune: schimbarea radical  a modului de concepere 
a principiilor primare a politicii sociale în raport cu cea economic ; stabi-
lirea a noi criterii i orient ri de evaluare a ambelor politici; crearea i co-
relarea unei Strategii Economice i Sociale unice; asigurarea orient rii 
sociale a indicilor economici; introducerea principiului echit ii sociale în 
economie. Adic  fondarea unei economii de pia , bine pus  la punct, es-
                                                        
113 Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane. Republica Moldova 2000. PNUD / 

Moldova 2000, p.126. 
114 Moldova XXI. Strategia na ional  pentru Dezvoltare Durabil . - Chi in u, 

2000, p.77. 



110 

 

te important  nu ca fapt în sine, ci ca factor a major rii nivelului de trai, a 
asigur rii dezvolt rii durabile în concordan  cu principiile echit ii. Între 
timp în Moldova, ca i în alte ri în tranzi ie, stagnarea economic , re-
ducerea PIB de dou  ori, a condus la majorarea respectiv  a gradului de 
inegalitate a veniturilor popula iei (m surat prin coeficientul GINI), fapt 
demonstrat în (Figura 1). 

 
Figura  1. Dinamica PIB al Moldovei (axa de stînga) i a inegalit ii 

veniturilor popula iei în anii tranzi iei (axa din dreapta) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane, PNUD / Moldova, 

1999, p.25 
 
O sarcin  primordial  în afirmarea echit ii sociale în economie este 

coordonarea i reglementarea interac iunilor intereselor societ ii, grupu-
rilor sociale, colectivelor, indivizilor; promovarea unei politici construc-
tive vis-à-vis de problema colectivismului i a individualismului; g sirea 
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propor iei optime între formele capitaliz rii i socializ rii sferei sociale i 
economice etc. 

5. Deficien e de sens politic, pe de o parte, i de sens social, pe de 
alt  parte, în promovarea politicii sociale tranzi ionale. 

În Moldova de exemplu, insuficien a de sens politic a politicii soci-
ale î i g se te expresie în insuficien a diferen ierii problemelor sociale a 
diferitor grupuri. În acest context o atitudine diferen iat  din partea politi-
cului necesit  realizarea a trei obiective: crearea condi iilor de stimulare, 
încurajare i dezvoltare a intereselor p turilor mijlocii; protejarea p turi-
lor socialmente vulnerabile; sanc ionarea grup rilor mafiote, criminale115. 

Aceast  triad  teleologic  r mîne în mare m sur  nerealizat , neco-
relat  în anumi i termeni, în sarcini specifice de ordin economic, social, 
politic, juridic. Inconsecven a reformelor economice, erorile factorului 
politic în realizarea privatiz rii i al i factori negativi au frînat considera-
bil primul obiectiv: devenirea i i afirmarea antreprenorilor. Declinul 
economic i social a impins p turile vulnerabile sub pragul s ciei, deva-
lorizînd obiectivul al doilea. În acest caz între mecanismul de presiune 
social  (înf ptuirea reformelor pe spatele maselor) i mecanismul de pro-
tec ie social  (ineficient) a popula iei s-a creat o dispropor ie enorm . Iar 

surile guvern rii comuniste din Moldova de a facilita întrucîtva situa-
ia social  a veteranilor, pensionarilor (prin majorarea pensiilor) a stu-

den ilor (prin majorarea stipendiilor), atribuie politicii sociale un oarecare 
sens politic i social, dar de o importan  temporar . Aceast  majorare nu 
are o baz  economic  suficient , provoac  alte probleme sociale. 

Cel de al treilea obiectiv, legat de inten iile politicului de a sl bi po-
zi iile grup rilor mafiote, criminale, are pîn  ce un caracter nedecis, cu 
efecte perverse, înso ite de activizarea acestor grup ri (uneori chiar de 
concre terea lor cu unii factori de decizie). De exemplu, num rul infrac-
iunilor economice (la 100000 locuitori) comise în perioada 1995-1999 a 

crescut de 2,2 ori116. În acest context furturile de propor ii, efectuate de 
grupuri organizate de infractori, sunt înso ite în cea mai mare parte de di-
verse forme de corup ie, inclusiv în structurile organelor publice. În 1999 
s-au înregistrat 117 cazuri  de mituire, din care 17 – func ionari ai poli-
iei, 14 – func ionari ai Departamentului Vamal, 3 – ai Inspectoratului 

                                                        
115 Saca V. Dialectica intereselor politice i sociale i consolidarea independen ei 

Republicii Moldova // MOLDOSCOPIE (Problemele analizei politice). Par-
tea V. / USM. - Chi in u, 1995, p.16-17. 

116 Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane. Republica Moldova 2000. PNUD 
Moldova 2000, p.125. 
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Fiscal, 4 – judec tori, 2 procurori, 2 avoca i, 9 func ionari ai organelor 
publice117. 

Cît prive te insuficien a sensului social al politicii sociale el ine în 
primul rînd, de r ele paternalismului în raport cu categoriile sociale 

race, de lipsa de stimulare a lor pentru anumite activit i economice; în 
al doilea rînd, de tendin ele de pîn  acum a egalitarismului în remunera-
rea  muncii, în stabilirea pensiilor etc.; în al  treilea rînd, de ocolirea inte-
resului social în elaborarea politicii sociale, adic  de inversarea procesu-
lui decizional, care în loc s  urmeze din interes el se situeaz  înaintea lui, 
adaptîndu-l pe acesta în mod situa ional. 

6. Deformarea proceselor demografice ca efecte al crizei socio-eco-
nomice a tranzi iei, precum i a unor factori ce dep esc perioada de tran-
zi ie. A sc zut considerabil rata brut  a natalit ii i a crescut rata brut  a 
mortalit ii. Astfel, datele din 1997 pe apte ri europene în tranzi ie, 
confirm  c  majoritatea din ele au un spor natural negativ (Tabelul 3). 
De i tranzi ia în Moldova, în compara ie cu rile vecine, a afectat într-o 

sur  mai mic  situa ia demografic , sporul natural fiind aici oarecum 
pozitiv, pe parcursul anilor 90 mortalitatea a fost în cre tere, oscilînd în 
jurul indicelui de 12 promile. Aceasta rezult  mai întîi din costurile eco-
nomice i sociale ale tranzi iei – s cia, cre terea mortalit ii, stresul psi-
hologic, factorii comportamentali, - din lipsa de politic  social  activ . 

 
Tabelul 3. Indicatorii demografici principali în unele ri în curs de 

tranzi ie (1997) 
ara 1 RBN*) RBM*) RCN*) E(0)*) 2 

Belarusi 10,4 10,3 13,3 -3,3 73,2 17,8 
Cehia 10,3 9,6 12,3 -2,7 75,9 17,3 
Moldova 4,4 14,4 10,6 3,8 72,1 13,4 
Polonia 38,6 12,0 11,1 0,9 74,1 15,7 
România 22,7 9,8 12,8 -3,8 73,3 17,2 
Rusia 148,5 9,8 14,8 -5,0 70,2 16,8 
Ukraina 51,8 9,1 15,2 -6,1 67,1 18,8 

Note: 1 - popula ia mln.; 2 - rata de îmb trînire. 
*) RBN – rata brut  a natalit ii; RBM – rata brut  a mortalit ii; 
RCN – rata cre terii naturale, E)=) – speran  de via  la na tere 
Sursa: UNDP Human Report Development, 1998 
 

                                                        
117 Ibidem, p.81. 
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Totodat , tensionarea situa iei demografice este condi ionat  de sol-
dul migrator negativ. Din ar  emigreaz   în special reprezentan ii catego-
riilor de popula ie cu o calificare profesional  înalt . Conform datelor ti-
in ei migran ii de munc  din Moldova alc tuiesc între 450-500 mii de 
oameni118. Cea mai mare parte a lor o constituie reprezentan ii intelectua-
lit ii, a tineretului. Planurile de via i profesionale ale acestuia din ur-

, în condi iile destabiliz rii cronice, au devenit întru totul deformate. 
Lipsa unei politici integral-statale fa  de tineret a lovit  în scopurile auto-
determin rii lui profesionale, pe de o parte, i a condus la deformarea 
adaptivit ii la noile condi ii social-economice, pe de alt  parte. Astfel, 
capacit ile de adaptare vibreaz  între adaptan ii reu i (cei mai pu ini) i 
neadaptan ii reu i, sau între adaptan ii sili i (cei mai mul i) i neadap-
tan ii sili i. 

O serioas  problem  demografic , i totodat  politic , pentru toate 
rile postcomuniste, este marginalizarea femeii, atît pe plan  economic i 

social, cît i politic. În primul rînd, criza economic i social  a afectat 
cel mai mult femeile, b trînii. Ast zi problemele sociale cu care se con-
frunt  societ ile în tranzi ie în cea mai mare m sur  devin probleme fe-
minizate / cu fa  de femeie) în sens de “feminizare a s ciei”, “femini-
zare a omajului”, “feminizare a de-profesionaliz rii” etc. În a a fel în 
Moldova povara cea mai grea de femeie- omer a preluat-o în 1998 68% 
din num rul omerilor înregistra i oficial. 

Pe parcursul tranzi iei au ap rut o serie de paradoxuri sociale i po-
litice în promovarea oportunit ilor egale. Avînd aceea i preg tire profe-
sional  ca i b rba ii ¾ din femei presteaz  munci necalificate, fiind re-
munerate respectiv la un nivel de 70-80% din salariul  b rba ilor.119 Po-
zi ia inegal  a majorit ii femeilor ine i de pensii mai mici decît a b r-
ba ilor, i de intensitatea dubl  sau chiar tripl  a zilei de munc  (inclusiv 
grijile casnice). Din acesta i alte considerente situa ia femeii r mîne in-
cert . Majoritatea  femeilor n-au încredere în ziua de mîine, drepturile lor 
nu sunt respectate, interesele lor la nivel de stat nu sunt protejate. 

În pofida faptului c  dup  Conferin a a IV Mondial  de la Beijing 
(1995) în majoritatea statelor postcomuniste sau elaborat Planuri de Ac-
                                                        
118 ., ., ., .  

. // Moldova, România, Uc-
raina: integrarea în structurile europene. / Perspectiva. - Chi in u, 2000, 
p.374. 

119 Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane. Republica Moldova 1999,  PNUD / 
Moldova, 1999, p.57. 
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iuni în sus inerea i promovarea femeii în politic , economie etc., urmate 
de activit i a Comisiilor Oportunit i Egale în organele supreme de stat, 
a focarelor gender în ministere, departamente, în administra ia public  lo-
cal , dinamica real  a avans rii femeii în func ii publice a r mas foarte 
sc zut . Paradoxul principal al democratiz rii societ ii a condus la re-
ducerea particip rii femeilor în sfera puterii de stat. Astfel, începutul 
tranzi iei în Moldova a marcat, în compara ie cu anii preceden i, o sc -
dere brusc  a num rului femeilor în organele elective supreme, respectiv 
de la 36,3% în Sovietul Suprem al RSSM din 1985 la 3,8% în primul 
Parlament al Republicii Moldova din 1990. De i în continuare acest pro-
ces treptat se schimb  spre cre tere – 4,9% în Parlamentul din 1994, 8,9% 
în Parlamentul din 1998 i 11,8% în Parlamentul din 2001120, o antrenare 
mai activ i mai adecvat  necesit ilor democratiz rii a poten ialului in-
telectual feminin în organul suprem al rii este ignorat . Insuficien a re-
prezentativ  a femii o confirm i componen a consiliilor locale în care 
ea alc tuia în 1999 doar 9,7% sau componen a institu iei Prim riei, cu 
8,74% de femei primari în acela i an. O pozi ie nu mai bun  de ine fe-
meia în organele executive, la nivel de mini tri, vice-mini tri, efi de de-
partamente.  Dac  guvernul  Sturza  avea  în   rîndurile  sale  o  femeie,  gu-
vernul Braghi  – 2 femei, atunci guvernul Tarlev nu are nici una. Deci, 
sfera politic  în compara ie cu cea social , în care problemele sociale – 

cia, omajul, descre terea profesional  etc. – sunt intens “feminizate”, 
cunoa te paradoxul defiminiz rii procesului decizional de putere. Atît  
“feminizarea” social  de acest fel, cît i defiminizarea politic , vorbesc 
despre o politic  patriarhal , bazat  pe stereotipuri fa  de necesit ile 
socialului feminin. 

adar întreaga gam  a problemelor sociale în condi iile Republicii 
Moldova este rezultanta deficien elor politicii sociale a statului, atît la 
capitolul fundament rii cît i a promov rii ei. Pentru a face fa  noilor 
exigen e e necesar a elabora o politic   social  de tip nou, cu mecanisme 
bine conturate, cu priorit i adecvat ierarhizate, bazat  pe principiile asi-
gur rii oportunit ilor egale tuturor categoriilor sociale; orient rii maxime 
a obiectivelor de protec ie social  în direc ia particip rii tuturor for elor 
sociale la relansarea economic ; respect rii demnit ii umane i prevenirii 
i elimin rii oric ror manifest ri de discriminare în politica social ; 

adapt rii maxime a ac iunilor de protec ie social  la necesit ile reale ale 
oamenilor; ra ionaliz rii mecanismelor politicii sociale prin descentraliza-

                                                        
120 Arhiva Parlamentului Republicii Moldova. 
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rea tehnologiilor, prin diversificarea antren rii în activit ile de protec ie 
social  a administra iei publice locale, a institu iilor guvernamentale i 
nonguvernamentale. 
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TEORIA STRUCTUR RII SAU DESPRE MIZA 
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Doctor, conferen iar  
 

1. Semnifica ia unui concept fondator 
În multe privin e, teoriile sociale sunt înc  marcate de existen a unor 

dihotomii sau dualisme, fiecare dintre ele avându- i argumentele i sus-
in torii. Astfel, unii acrediteaz  ideea c  ceea ce conteaz  în realitatea 

social  este individul, al ii c  societatea are o anumit  prioritate în raport 
cu membrii ei; unii sus in c  omul depinde de o serie de structuri care îl 
transcend, al ii neag  existen a structurilor obiective i acord  subiectului 
puterea de a ac iona pentru schimbarea social ; unii exceleaz  în descri-
erea static , la un moment dat a obiectelor i fenomenelor, al ii încearc  

 surprind  dinamica lucrurilor; unii privilegiaz  în teoriile lor pozi io-
narea spa io-temporal  a faptelor sociale, al ii o ignor , fiind mai pu in 
receptivi la contexte. 

O bun  parte din aceste contradic ii considerate de netrecut ajung în 
teoria lui Giddens s  fie conciliate, exemplul cel mai concludent constitu-
indu-l dep irea dualismului dintre rolul pe care îl are omul în calitate de 
agent al ac iunii (human agency) i puterea structurii sociale. Originalita-
tea contribu iei sale const  în faptul c  abordarea raporturilor dintre indi-
vid i structur  nu se limiteaz  la un cadru de referin  cu valoare genera-

, ci încearc  s  le clarifice dintr-o perspectiv  cu adev rat nou . De 
aceea, mi se pare potrivit s  examinez, în spa iul oferit de acest studiu, 
osatura teoretic  aflat  la baza analizei pe care o întreprinde în cartea 
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"The Constitution of Society"121, carte ce sintetizeaz  rezultatele cercet -
rilor sale de mai multe decenii. 

Conform demonstra iei pe care o dezvolt  în aceast  lucrare, teoriile 
cele mai reprezentative ale filosofiei sociale i sociologiei s-au dovedit 
deficitare în conceperea leg turii dintre ac iunea uman i structura so-
cial , motiv pentru care el vede necesar  reformularea acestei probleme 
în termenii unei "dualit i structurale". Prin aceasta, autorul sugereaz  c  
structura trebuie conceput  ca produs al practicilor sociale raportate la 
agen i umani competen i i, în acela i timp, ca o condi ie sau modalitate 
de reproducere a acestor practici. Comentând acest aspect, I.Ionescu122 nu 
scap  prilejul s  arate c , sociologul britanic propune o viziune circular  
a construc iei vie ii sociale, în care dimensiunile structurale sunt situate 
înaintea ac iunii competente a actorilor cu con tiin  practic i discursi-

, ca i condi ii, i dup , ca produse ale acesteia în interac iune cu al i 
actori. Pe de alt  parte, este de re inut c  aceast  dualitate constitutiv  se 
autoperpetueaz  prin interac iunea agentului uman cu structura, ceea ce 
echivaleaz  cu a spune c , structura nu este un obstacol în calea ac iunii 
individuale, ci este parte din ea, depinde de ea i poate fi schimbat  de ea. 
Giddens insist  asupra ideii c  individul posed  o considerabil  aten ie la 
contextul social, la structurile societ ii i ac ioneaz  secven ial astfel în-
cât demersul s u s  aib  efecte maximizante. Contextul, presupune îns  
prezen a câtorva elemente definitorii:  

- frontierele spa io-temporale care delimiteaz  interac iunea i care 
poart  de obicei m rci simbolice sau fizice;  

- co-prezen a actorilor care, în acest fel, î i pot vizualiza gesturile 
sau expresiile;  

- con tiin a, care permite folosirea reflexiv  a acestor fenomene 
pentru a influen a i controla desf urarea interac iunii. 

În aceste împrejur ri, individul nu se mai supune structurii în mod 
necondi ionat ci, mai degrab , el o exploateaz , folosindu- i inteligen a 
social . Ceea ce vrea s  accentueze autorul de care ne ocup m este ur-

torul fapt: existen a actorilor sociali i a structurilor nu mai reprezint  
dou  fenomene independente, ci ele alc tuiesc o dualitate. “Propriet ile 
structurale ale sistemelor sociale, ne spune Giddens, sunt în acela i timp 
mediu i rezultat al practicilor pe care ele le organizeaz  recursiv. Struc-
turalul nu este exterior indivizilor, ca urme mnezice i actualizat în prac-
tici sociale, el este, în sens durkhemian, mai interior decât exterior activi-
                                                        
121 Giddens A. La constitution de la societé / PUF. - Paris, 1987. 
122 Ionescu I. Sociologii constructiviste. / Editura Polirom. - Ia i, 1998, p.31 
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ilor lor. Structuralul nu este numai constrâng tor, el este în acela i 
timp, constrâng tor i abilitant"123 . 

Ultima fraz  trimite la ideea c  "structura" nu mai trebuie analizat  
doar din perspectiva diferitelor reguli, ci i în termeni de resurse. Dar re-
gulile i resursele, precizeaz  Giddens, definesc doar o "ordine virtual " 
ce nu este actualizat  decât în i prin practicile sociale. Altfel spus, im-
portant  aici este folosirea regulilor i resurselor de c tre actorii sociali 
într-o pluralitate de contexte de ac iuni, în care "sistemele sociale se an-
coreaz  în activit ile lor", iar structurarea acestora nu poate fi disociat  
de interac iunea ac iunilor, în care sunt produse i reproduse124.  

 
2. Structur , interac iune, modalit i 

Odat  acceptat interesul pe care îl prezint  perspectiva dualit ii 
structurii este necesar s  trecem la examinarea dimensiunilor constitutive 
ale interac iunii i a modalit ilor prin care se realizeaz  medierea interac-
iunii i structurii. În acest sens, Giddens propune un interesant joc de di-

feren ieri i distinc ii care se organizeaz  în jurul celor trei niveluri re-
inute, i anume, cel al structurii, al modalit ilor de structurare i, respec-

tiv, al interac iunii. Conform acestui model, rela ia individ (agent ac io-
nal), structur  (stat, institu ie, regularit i economice, mentalit i etc.) este 
tematizat  de Giddens în cadrul a ceea ce el nume te sisteme de interac-
iune (comunicare, putere, sanc iune). Acestea se raporteaz  la o structu-

 (semnifica ie, domina ie, legitimare) i se exercit  prin o serie de mo-
dalit i (schem  de interpretare, i mijloace resurse, norme), tabelul de 
mai jos sistematizând tocmai rela iile ce se instituie între nivelele men-
ionate. 

 
Structuri Modalit i Interac iuni 

Semnifica ie Scheme de interpretare Comunicare 

Domina ie Resurse, mijloace Putere 

Legitimare Norme Sanc iune 
(adaptare dup  A. Giddens125).  
 

                                                        
123 Giddens A. La constitution de la societé / PUF. - Paris, 1987, p.75 
124 ibidem, p.74 
125 ibidem, p.78 
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Autorul ne avertizeaz  asupra faptului c  distinc iile men ionate vi-
zeaz  o perspectiv  analitic , deoarece din punct de vedere empiric ele 
sunt interdependente. Totodat , el se ridic  împotriva unor interpret ri 
simpliste ale teoriei structur rii, în sensul c  aceasta nu minimalizeaz  
importan a dimensiunii constrâng toare a structuralului, care trebuie con-
ceput întotdeauna ca o proprietate a sistemelor sociale i ancorat în prac-
tici reproduse în spa iu i timp. În opozi ie cu Durkheim care sus inea 
prioritatea institu iilor sociale asupra individului, Giddens spune c  acto-
rii sunt cei care reproduc sistemele sociale, le transform i tot ei refab-
ric  ceea ce este deja fabricat în continuitatea practicii sociale. 

Potrivit acestei ipoteze, pentru dinamica social  sunt decisive trei 
sisteme interac ionale: 

a) comunicarea, a c rei structur  este semnifica ia atribuit  unui cu-
vânt sau gest, iar modalitatea de realizare const  în reguli semantice sau 
grile de interpretare; altfel spus, comunicarea este un ansamblu de strate-
gii sau procedee standardizate prin care asociem o realitate pe care vrem 

 o comunic m unui semn (gest, cuvânt, sintaxa frazei), astfel încât ea s  
ajung  la receptor cu sensul inten ionat de noi; 

b) puterea, a c rei structur  este domina ia ce cuprinde aloc ri i 
autoriz ri; modalitatea de exercitare a puterii se realizeaz  atât prin apelul 
la resursa politic  a autorit ii de la care eman  autoriz rile sau interdic-
iile, cât i la resursa economic  a propriet ii, de la care pornesc diferi-

tele tipuri de aloc ri; 
c) sanc iunea, a c rei structur  este legitimarea, iar modalitatea de 

exercitare se întemeiaz  pe elementele normative; regulile morale sau co-
durile de conduit  reprezint  drepturile i obliga iile a teptate de c tre to i 
cei care particip  la interac iuni, de i în practica vie ii nu se poate vorbi 
întotdeauna de o simetrie între drepturi i obliga ii. 

Din aceast  construc ie teoretic , re ine aten ia modul în care Gid-
dens în elege leg turile pe care puterea le între ine la nivelul structural al 
domina iei. Plecând de la caracterul rela ional al puterii i de la perspec-
tiva distribu iei inegale a unor resurse inerente structurilor de dominare, 
pot fi identificate urm roarele momente ale explica iei sale: exercitarea 
puterii se manifest  prin utilizarea de resurse în chiar timpul interac iunii; 
aceste resurse la care s-a f cut apel sunt componente structurale ale sis-
temelor sociale; caracteristica comun  oric rei structuri de dominare este 
distribuirea diferen iat  a resurselor; resursele sunt deopotriv  instrumen-
tele exercit rii puterii, cât i mijloace ce permit reproducerea structurilor 
de domina ie.  
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Principala idee pe care o sugereaz  autorul este tocmai aceast  dubl  
contribu ie a resurselor prin care poate fi explicat  dep irea opozi iei 
dintre putere i structurile sociale. Nu trebuie uitat  îns  distinc ia stabili-

 de Giddens între resursele de alocare legate de controlul asupra contex-
tului material, al tehnologiilor i a bunurilor materiale (proprietatea), res-
pectiv, resursele întemeiate pe controlul exercitat de unii actori sociali 
asupra celorlal i (autoritatea). Prin urmare, analiza domina iei presupune 
elaborarea a dou  teorii complementare, una referitoare la resursele de 
alocare, cu implicarea institutelor economice, cealalt  privitoare la resur-
sele de autoritate ce angajaz  utilizarea lor de institu iile politice. Fie i 
pentru atât, aceast  interpretare are meritul incontestabil de a marca o 
ruptur  fa  de viziunea "economist " asupra domina iei, cât i specifica-
rea aspectului propriu-zis politic al acesteia. 

 
3. Reproducere i schimbare social  

Din punctul de vedere al lui Giddens, structura nu poate fi surprins  
decât pornind de la activitatea agen ilor, dup  cum, ea nu poate fi în elea-

 decât cu referire la practici. Conform modelului propus de autor, cele 
trei sisteme de interac iune men ionate mai sus se exercit  prin rela ia 
complex  între structur i indivizi, indivizii fiind “purt torii” modalit i-
lor prin care structura este f cut  s  func ioneze. De aici urmeaz  c , 
schimbarea social  se produce în manier  continu  în func ie de ac iunile 
actorilor individuali i de impactul lor asupra celorlal i. 

Schimbarea social  depinde îns  de conjugarea unor circumstan e i 
evenimente a c ror natur  este diferen iat  în func ie de contexte. Dup  
Giddens, acestea pun în joc agen ii “care exercit  un control reflexiv asu-
pra condi iilor în care î i fac propria istorie”126. Concomitent cu eviden-
ierea modalit ilor de schimbare social , autorul teoriei structur rii ur-

re te: a) studiul originilor unui episod sau serii de episoade social-is-
torice analizate comparativ; b) extensia i profunzimea transform rilor 
institu ionale; c) ritmul schimb rii i d) traiectoria acesteia. 

Acest tip de schimbare, exceptând revolu iile de orice fel, este prin 
excelen  “difuz”, sistemul social având capacitatea de autoperpetuare 
prin interdependen a celor trei sisteme interac ionale - puterea, sanc iunea 
i comunicarea - care genereaz  o a a numit  recursivitate. Prin acest ter-

men, sociologul britanic în elege o sedimentare prin repeti ie continu  a 
diferitelor practici sociale prin care se ob ine un element de continuitate, 

                                                        
126 ibidem, p.305 
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ce nu trebuie îns  confundat cu ceea ce numim în sens strict-tradi ii. El 
ajunge s  afirme la un moment dat c  "puterea este generat  în repro-
duc ia structurilor de domina ie i de c tre aceasta"127, ceea ce echivaleaz  
cu o privilegiere a reproducerii sociale i o neglijare a elementelor ce duc 
la transformarea structurilor. Sesizând acest aspect, F.Chazel scrie c  
pentru a r mâne fideli spiritului argumenta iei lui Giddens, trebuie pre-
cizat c  „puterea, de i întemeiat  pe distribu ia asimetric  de resurse, ine-
rent  structurilor de domina ie, are tendin a de a reconstitui, prin utiliza-
rea acestor resurse în interac iune, structurile corespunz toare de domina-
re; dup  cum, ar trebui s  recunoa tem, l rgind substan ial cadrul acestei 
analize, caracterul generator al puterii, adic  s  ar m felul în care aces-
ta particip  la formarea unor structuri noi de dominare…"128. 

Este important de observat c , autoreproducerea social  se realizea-
, dup  Giddens, pe dou  c i complementare i variabile ca importan  

de la o perioad  istoric  la alta: prima este cea a integr rii sociale prin 
amintita sedimentare a practicilor sociale în cadrul unui grup concret, for-
mat din persoane “prezente”, cum este cazul unei comunit i rurale, de 
exemplu; a doua cale este cea a integr rii sistemice care are loc prin di-
feren ierea în timp i spa iu, adic  prin întinderea sistemelor sociale în 
spa iu, cu concursul sistemelor abstracte. În acest caz, interac iunea se 
desf oar  cu persoane care, într-un fel, sunt absente din timp sau spa iu. 
Este vorba de acele situa ii în care valorile sau cutumele unei societ i, de 
exemplu, nu se transmit de la om la om, ci prin sisteme abstracte i ge-
neralizate, precum înv mântul, legisla ia, televiziunea etc. Este de notat 

 cele dou  forme de integrare - social i sistemic  - coexist , dar c  
tendin a istoric  a fost de cre tere a ponderii celei de-a doua, fapt ce re-
prezint  îns i esen a procesului de modernizare a diferitelor tipuri de so-
ciet i. 

Cum spuneam, în optica lui Giddens, sistemul interac ional care fa-
ce posibil  distan area în timp i spa iu este cel de putere, ale c rui struc-
turi de domina ie sunt opera ionalizate prin intermediul aloc rii de resur-
se “politice” sau “economice”, rolul celor economice crescând în societ -
ile moderne în compara ie cu cele de tip tradi ional. Sub aspect metodo-

logic, studiul leg turii dintre integrarea social i cea sistemic  se face 
prin luarea în considerare a ideii de localizare. Aceasta înseamn  c  inter-
ac iunea dintre indivizi i structuri este diferit  de la un loc la altul chiar 
                                                        
127 ibidem, p.320 
128 Chazel F. Puterea. // Boudon R. (coord.), Tratat de Sociologie. / Editura Hu-

manitas. - Bucure ti, 1997, p.246 
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în interiorul aceleia i societ i, lucru important dac  avem în vedere c  
atât interac ionalismul, cât i constructivismul pleac  de la un concept co-
mun, acela de definire a situa iei. În acela i registru problematic, A. Gid-
dens insist  asupra ideii c  dualitatea structuralului înseamn  o definire 
adecvat  a constrângerii, fie c  este vorba de constrângere material , fie 

 discut m de constrângerea asociat  sanc iunilor, fie c  avem în vedere 
constrângerea structural . La fel, este de folos în elegerea ideilor sale prin 
prisma dualit ii structuralului referitoare la conceptele de contradic ie i 
conflict. Din acest punct de vedere, trebuie f cut  o distinc ie între cont-
radic ia existen ial  (existen a uman  în rela ie cu natura i lumea mate-
rial ) i contradic ia structural  (legat  de tr turile constitutive ale so-
ciet ii umane). 

Mi se pare important de semnalat aici o anumit  asem nare între 
teoria structur rii i cea a constructivismului social în varianta sa mo-
derat . Foarte pe scurt, aceast  concep ie pleac  de la observarea compor-
tamentului actorilor într-o situa ie i de la maniera în care ace tia nego-
ciaz  regulile care dau seama de ordinea social . “Aceste reguli, scrie J.L. 
Derouet în prefa a lucr rii Sociologii constructiviste, sunt mai întâi defi-
nite la scar  local i se stabilizeaz  pu in câte pu in în institu ii, organi-
za ii, rutine cognitive ale interpret rii lumii de c tre actori. Originalitatea 
constructivismului este, deci, de a considera c  le monde qui est lá, i pre-
exist  ac iunii, nu este decât produsul stabilizat al negocierilor locale în-
tre actori. Ceea ce nu înseamn , îns , o libertate total . Este de la sine în-
eles c  sistemul institu iilor, al obiectelor, al conven iilor preexist  situa-
iilor în care actorii fac alegeri. Dar acest cadru, ine s  precizeze autorul, 

nu constituie o structur  care determin  comportamentul persoanelor: le 
monde qui est lá poate fi reinterpretat i anumite elemente pot s i 
schimbe sensul, persoanele pot mobiliza resurse noi, care nu erau prev -
zute în definirea existent  a ordinii sociale”129. Principala idee pe care o 
sugereaz  perspectiva constructivist  este, dup  p rerea multor exage i, 
redescoperirea ra ionalit ii agen ilor sociali i a sensului pe care îl dau 
ac iunii lor cu referire la resurse i mobilizarea acestora într-un context 
dat.  

 
4. Implica ii asupra cercet rii sociale i reac ii critice 

Având în vedere c  sociologia “penduleaz ” între teoretic i empiric 
i c  pentru a- i înt ri demersul epistemologic problemele de care se ocu-

                                                        
129 Ionescu I. Sociologii constructiviste. / Editura Polirom. - Ia i, 1998, p.6 
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 nu pot fi puse i rezolvate doar într-un mod abstract, Giddens caut  s  
desprind  efectele teoriei sale asupra cercet rii socialului i criticii socia-
le. Din perspectiva relevan ei lor pentru metodologia cercet rii sociologi-
ce sunt de re inut urm toarele aspecte mai importante. 

Mai întâi, sociologul studiaz  pe lâng  raporturile cantitative dintre 
fenomenele sociale i cele care privesc semnifica ia acestora, adic  urm -
re te activit ile agen ilor sociali pentru a constata ceea ce ei tiu sau ar 
trebui s tie. În m sura în care recurge la conceptele actorilor investiga i, 
conceptele sale sunt “de ordin secund” ele putând deveni de ordinul întâi 
când actorii implica i le însu esc i le folosesc în practica lor cotidian . 
Dublul proces de traducere i interpretare presupune o deosebit  exigen  
a demersului de cunoa tere, inclusiv asupra silului de scriere i comuni-
care a concluziilor desprinse. 

Apoi, sociologul trebuie s  fie sensibil la faptul c  via a socio-uma-
 se constituie în spa iu i timp i c  rela iile ce o definesc nu pot fi în e-

lese f  o asemenea raportare. Aceasta presupune pe de o parte, studie-
rea tr turilor contextuale ale teoriilor, examinarea pozi ion rilor sau a 
regionaliz rilor, iar pe de alt  parte, luarea în considerare de c tre socio-
logie a demersului întreprins de istoric sau geograf. În acela i timp, una 
din datoriile fundamentale ale sociologului r mâne, explicarea continuit -
ii practicilor i eviden ierea ancor rii lor institu ionale. 

Pe plan metodologic, dualitatea structuralului înseamn  o alternan  
în func ie de preponderen a atribuit  unei laturi sau alteia a structuralului. 
Astfel, când analiz m institu iile, propriet ile structurale apar ca tr turi 
reproduse ale sistemelor sociale, când examin m conduitele actorilor so-
ciali ne oprim cu prec dere la modul în care ace tia folosesc propriet ile 
structurale în edificarea raporturilor sociale. De asemenea, când analiz m 
conduitele actorilor sociali acord m întâietate con tiin ei practice i con-
tiin ei discursive, ca i strategiilor de control într-un context definit, în 

timp ce, metodologic, consider m propriet ile institu ionale ale cadrelor 
interac iunii ca “date”. 

Ca i al i teoreticieni, A.Giddens insist  asupra cerin ei ca cercet to-
rul socialului s i clarifice mizele problemelor vizate în investiga iile sa-
le i s  încerce s i obiectiveze situarea atât în cazul în care elucideaz  
hermeneutic semnifica ia fenomenelor sociale, cât i atunci când investi-
gheaz  contextele sau ordinea institu ional . În acela i timp, conflictul 
dintre abord rile cantitative i cele calitative ale socioumanului este con-
siderat ca un reziduu metodologic al dualismului care opune structura i 
ac iunea, eviden iind necesitatea i importan a complementarit ii demer-
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surilor. La fel, sociologul britanic este preocupat de aprofundarea distinc-
iei între cunoa terea comun i cunoa terea tiin ific  ad ugând preciz ri 

în privin a sim ului comun, dar i cerin a ca sociologul s  ia distan  cri-
tic  fa  de actorii implica i i conceptele acestora în situa iile pe care le 
cerceteaz .  

Majoritatea criticilor aduse concep iei lui A.Giddens au vizat, în 
principal, tenta ia sa pentru “o a treia cale”, cât i caracterul “hibrid” al 
teoriei structur rii. De i el s-a str duit s  le corecteze în lucr rile ulte-
rioare, o parte dintre ele au r mas neschimbate, între care a  semnala doar 
câteva: 

• animat de dorin a de a transcede un dualism (individ versus struc-
tur ), autorul o face printr-o deteriorare a în elesului strict al celor doi ter-
meni; el înclin  s  rezume individualitatea uman  la latura ei ac ional , 
iar structura este redus  la resurse politice i economice sau la reguli se-
mantice i morale; 

• pretextând c  a dep it dualismul men ionat, sociologul britanic 
“uit ” s  îl dep easc i la nivelul metodologic; în analizele sale de caz 
el accentuiaz  când rolul individului, când cel al structurii, situa ie ce pu-
ne sub semnul întreb rii consecven a fa  de ideile unificatoare pentru ca-
re a militat; 

• teoria structur rii excerbeaz  rolul reproducerii rutiniere a siste-
mului social, ignorând faptul c  oamenii sunt mult mai inventivi i mai 
pu in supu i, având un poten ial de schimbare mult mai mare decât con-
cede Giddens; la fel, aceast  teorie nu ia suficient în considerare faptul c  
leg turile interculturale nu sunt stagnate, ci se creaz  substan ial i doar o 
parte din ele pot fi direct observate i descrise; 

• de cele mai multe ori, autorul înclin  s  reduc  individul la un su-
biect ra ional, incon tientul i precon tientul i, o dat  cu ele, întreaga tra-
di ie a psihanalizei nefiind aproape deloc luate în calcul; acuzei de ra-
ionalism i se adaug  cea de voluntarism, deoarece Giddens concepe su-

biectul uman capabil s  “înfrunte” structura i s  fac  diferen a; în acest 
fel, este ocultat  interven ia con tient  dar i incon tient , explicit  dar i 
difuz , congruent  dar i contrarie pe care un individ o are cu ceilal i, îna-
inte, în timpul i dup  o ac iune. 

În pofida acestor critici, ca i a afirma iilor c  a utilizat în elaborarea 
teoriei sale idei din surse divergente, Giddens are totu i meritul de a fi 
adus în câmpul dezbaterii tiin ifice teme de real interes pentru cercetarea 
social , denun ând prin aceasta utilizarea abuziv  a unor concepte i teo-
rii insuficient adaptate abord rilor actuale din tiin ele sociale.  
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cratice. Experien a a celor peste zece ani de edificare a unei societ i de-
mocratice în Republica Moldova ne demonstreaz  c  eforturile noastre în 
acest sens au avut anumite rezultate. 

Pe parcursul istoriei, for a ideilor democratice a generat unele dintre 
cele mai profunde i mai impresionante expresii ale voin ei i ra iuni 
umane. Actualmente cuvântul “democra ie” este cel mai frecvent utilizat 
nu numai în tiin ele politice, dar i în via a cotidian . 

Cuvântul “democra ie” provine din limba greac  (demos – popor; 
kratos – putere), însemnând textual puterea poporului. Dic ionarul politic 
ne ofer  urm toarea defini ie a democra iei: “Ordine politic i mod de 
func ionare a sistemului politic în care se realizeaz  dreptul poporului de 
a se guverna pe sine însu i”.130 

Nucleul democra iei este principiul suveranit ii poporului, ceea ce 
înseamn  c  guvernarea poate fi legitimat  doar prin voin a celor guver-
na i. Principala procedur  ce permite punerea în  eviden  a voin ei po-
porului sunt alegerile. Alte proceduri care ajut  la func ionarea în bune 
condi ii a sistemelor democratice sunt: separarea puterilor, limitarea man-
datului pentru reprezentan ii poporului, precizarea anumitor reguli consti-
tu ionale etc. 

Democra ia are ca fundament respectarea fiin ei umane, i a statului 
de drept. Caracterul democratic al statului i statul de drept se implic i 
se presupun reciproc. Aceste tr turi se pot reg si acolo unde echilibrul 
puterilor este realizat, unde suprema ia constitu iei este asigurat . Pentru 

, în  fond, democra ia poate fi definit i ca domnia dreptului.131 
La începutul anilor ’90, situa ia social-politic  din RSS Moldove-

neasc  devine instabil , conturându-se unele tendin e de destr mare a sis-
temului totalitar. Curentul de reformare a sistemului politic, declan at de 
Mihail Gorbaciov cu scopul de a crea o imagine mai democratic  a par-
tidului unic i de a-i asigura, astfel, supravie uirea, a cuprins i RSS Mol-
doveneasc . În timp ce la nivelul aparatului de partid exista o rezisten  
fa  de procesul de restructurare i de transform ri democratice, în unele 
segmente ale societ ii civile au început s  apar  mi ri, asocia ii i or-
ganiza ii cu ini iative de democratizare a rii. La 3 iunie 1988 s-a con-
stituit “Mi carea Democratic  pentru Sus inerea Restructur rii” care a 

                                                        
130 T ma  S. Dic ionar politic. Institu iile democra iei i cultura civic . Edi ia a 

II-a, rev zut i ad ugit . – Bucure ti, 1996, p.79. 
131 Muraru I. Drept constitu ional. – Bucure ti, 1997, p.144. 
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adoptat un Proiect de Program*, în care se sublinia: “Mi carea Demo-
cratic  este o uniune social-politic  benevol  a cet enilor, ap rut  în ur-
ma activit ii maselor în vederea realiz rii liniei partidului spre restruc-
turare. Principiile ei de baz  sunt democra ia i umanismul, publicitatea i 
legalitatea, controlul din partea ob timii a realiz rii voin ei poporului de 

tre organele sovietice i de stat. Mi carea Democratic  este o garan ie 
social  a ap rii unui stat bazat pe drept care ar permite ob timii s  
devin  o for  politic  real ”132. A urmat apoi Adresarea activului organi-
zatoric al Mi rii Democratice c tre Sovietul Mini trilor al URSS în ca-
re se sublinia c  activul organizatoric al “Mi rii Democratice pentru 
Sus inerea Restructur rii” s-a adresat comitetului executiv al raionului 
Frunze din Chi in u i comitetului executiv or enesc Chi in u de depu-
ta i ai poporului cu rug mintea de a permite organizarea unui miting în 
or.Chi in u, îns  cererea a fost respins  dintr-o serie de motive. De aceea 
activul organizatoric al Mi rii Democratice: “se adreseaz  Sovietului 
Mini trilor al URSS sperând ca pe aceast  cale s  i se acorde dreptul de a 
organiza mitinguri i de a realiza libert ile constitu ionale”133. 

La etapa incipient  de activitate, “Mi carea Democratic  pentru 
Sus inerea Restructur rii” a debutat cu cererea de a proclama limba ro-
mân  limb  de stat i de a reveni la grafia latin . Au urmat un ir de mi-
tinguri, demonstra ii, campanii anevoioase întru realizarea acestui dezide-
rat. La mitingurile organizate de Mi carea Democratic i Cenaclul muzi-
cal-literar “A.Mateevici” se cerea demisia unor demnitari din nomenc-
latura de stat i de partid, iar intelectualitatea din republic  înainta i alte 
revendic ri. Apar mai multe organiza ii ob te ti, forma iuni politice. Ini-
ial, aceste forma iuni se numeau “organiza ii neformale”, “forma iuni 

ob te ti”, “uniuni”, “mi ri ob te ti” etc. 
La 20 mai 1989 a avut loc congresul de constituire a Frontului Po-

pular din Moldova, acesta fiind un succesor al “Mi rii Democratice 

                                                        
* Acest Proiect de Program a fost remis de c tre grupul de ini iativ  a “Mi rii 

Democratice pentru Sus inerea Restructur rii” pentru a fi publicat în “Lite-
ratura i Arta” la data de 12 noiembrie 1988. CC al PCM i organele de re-
sort au interzis publicarea acestui material. S-a p strat doar pagina cules i 
multiplicat  anterior. Documentul ne-a fost pus la dispozi ie de c tre pre e-
dintele PPCD Iu.Ro ca din arhiva personal . 

132 Cernenco M., Galben A., Rusnac Gh., Solomon C. Republica Moldova: Istoria 
politic  (1989-2000). Documente i materiale. Vol.II. / CE USM. – Chi in u, 
2000, p.7. 

133 Ibidem, pp.13-14. 
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pentru Sus inerea Restructur rii”. La noua organiza ie social-politic  au 
aderat, p strându- i statutul de forma iuni independente: Cenaclul 
“A.Mateevici”, Liga democratic  a studen ilor din Moldova, Mi carea 
ecologist  “Ac iunea verde” (AVE), Societatea istoricilor din Moldova, 
Societatea cultural  “Moldova” din Moscova.134 Frontul Popular din Mol-
dova a fost prima forma iune de opozi ie ap rut  pe scena politic  a Mol-
dovei, de orientare democratic i proromân , care a desf urat o ampl  
activitate în vederea oficializ rii limbii române i revenirii ei la alfabetul 
latin.  

O alt  forma iune politic  ap rut  în republic  a fost “Mi carea pen-
tru egalitate în drepturi “Unitate-Edinstvo”, numit  ini ial “Interfront”. 
Congresul de constituire a Mi rii a avut loc pe data de 8 iulie 1989, la 
care au participat 467 delega i. La baza Mi rii s-a aflat un nucleu de 
ini iativ  reunind cercet tori de la Institutul de Istorie al Academiei de 

tiin e a RSSM, preponderent reprezentan i ai unor minorit i etnice. 
Aceast  grupare a decis s  apere “con tiin a de sine na ional  moldo-
veneasc ”, etnonimul “moldoveni” i glotonimul “limba moldoveneas-

”, opunându-se încerc rilor de diminuare a statutului limbii ruse.135 
a evenimente de mare importan  în via a na iunii ca revenirea la 

cinile etnice i la grafia latin , rena terea spiritului na ional derulau pe 
fondul destr rii sistemului sovietic, generând tensiuni într-o societate divi-
zat  brusc în b tina i i vorbitori de limb  rus . Fapt care a i constituit pre-
misa apari ii “Interfrontului”, creat în scopul ap rii intereselor unor minori-

i etnice din RSSM. 
La 21 mai 1989 a fost constituit  Mi carea Popular  “Gagauz-Hal-

cî”, iar la 2 iulie 1989 – Societatea Cultural-Ob teasc  Bulgar  “Vozrojde-
nie”. Aceste forma iuni, ca i Frontul Popular din Moldova i Mi carea 
pentru egalitate în drepturi “Unitate-Edinstvo”, la început au sus inut cur-
sul conducerii de vârf a PCUS în vederea realiz rii restructur rii. Treptat 
îns  acestea au început s  înainteze cerin e politice.136 Sub presiunea ma-
selor, la 25 august 1989, Prezidiul Sovietului Suprem al RSS Moldove-
ne ti a adoptat un decret special “Cu privire la modul provizoriu de înre-

                                                        
134 Enciu N. Frontul Popular. // Arena Politicii, septembrie 1997, nr.1(13), p.7. 
135 “ ”, 1996, 28 . 
136 Mo neaga V., Rusnac Gh. Pluripartidismul în Moldova: Etapele i tendin ele 

de baz  ale consolid rii. // Pluripartiismul în Moldova: esen a i specificul 
form rii. / CAPTES. – Chi in u, 2000, p.104. 
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gistrare a asocia iilor ob te ti ale cet enilor în RSS Moldoveneasc ”.137 
Acest document a avut o mare importan  politic , deoarece pentru prima 
dat  statul recuno tea dreptul la crearea i activitatea în RSS Moldo-
veneasc  a unor forma iuni social-politice de alternativ . În octombrie 
1989, prin Hot rârea Guvernului RSS Moldovene ti, au fost înregistrate 
primele patru forma iuni politice: Frontul Popular din Moldova, Mi carea 
pentru egalitate în drepturi “Unitate-Edinstvo”, Mi carea Popular  “Ga-
gauz-Halcî” i Societatea Cultural-Ob teasc  Bulgar  “Vozrojdenie”.138 
Acesta a fost de fapt primul pas pe calea recunoa terii multipartidismului 
în republic . Aceste forma iuni au luat na tere din rândul maselor, f  
careva directive din partea organelor de conducere ale Uniunii RSS sau 
ale republicii.139 Au fost înregistrate mai apoi Asocia ia istoricilor din 
Moldova140, Societatea de cultur  evreiasc  din RSS Moldoveneasc .141 
Apar de asemenea o mul ime de societ i culturale care tind s  participe 
activ în via a politic . 

În acest context de confruntare cu conducerea PCM de la de la toate 
nivelurile, la 27 august 1989, la Chi in u a avut loc prima Mare Adunare 
Na ional , ce a întrunit peste 600 mii de oameni veni i din toate col urile 
republicii. Adunarea a votat un Apel c tre Sesiunea Sovietului Suprem al 
RSSM, în care erau reflectate revendic rile privind limba i alfabetul 
(limba moldoveneasc  – limb  de stat i de comunicare interetnic ), for-
mulate de c tre uniunile de crea ie i tiin ifice, colectivele de munc  în 
timpul mitingurilor i demonstra iilor i a aprobat Documentul Final 
“Despre Suveranitatea Statal i Despre Dreptul Nostru la Viitor”.142 
Documentul Final stipuleaz  necesitatea “realiz rii depline” “a suverani-

ii na ional-statale a RSSM”, în acest scop pe teritoriul republicii fiind 

                                                        
137 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste Moldo-

vene ti. - 1989. - Nr.8, pp.651-653. 
138 “ ”, 1989, 27 . 
139 Vezi: ., ., ., . -

 // MOLDOSCOPIE. ( -
).  1. / . – , 1992, 

.3-20; Pluripartidismul în Moldova: esen a i specificul form rii. / CAPTES. 
– Chi in u, 2000, p.5-150. 

140 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovene ti. - 1990. - Nr.1, p.32. 

141 Ibidem, Nr.2, p.95. 
142 Cernenco M., Ciurea C., Serebrean O. Alegerile într-o societate democratic . 

– Chi in u, 2000, p.24. 
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admise s  func ioneze doar legile adoptate sau ratificate de c tre Sovietul 
Suprem al RSSM. 

La 31 august – 1 septembrie 1989, într-o situa ie politic  tensionat , 
pe de o parte, de liderii CC al PCM, ce se împotriveau cerin elor mi rii 
na ionale, iar, pe de alt  parte, de grevele unor colective de munc  cons-
tituite din ru i, care cereau decretarea în calitate de limb  de stat i a lim-
bii ruse. Sesiunea a treisprezecea a Sovietului Suprem al RSS Moldove-
ne ti de legislatura a unsprezecea a adoptat Legea privind acordarea sta-
tutului de limb  de stat limbii moldovene ti (române) i a legiferat re-
venirea limbii moldovene ti la grafia latin . Printr-o hot râre special  a 
Parlamentului ziua de 31 august a fost declarat  s rb toarea na ional  
“Limba noastr ”. La 1 septembrie 1989 Legislativul a adoptat hot rârea 
despre modul de punere în aplicare a Legii “Cu privire la func ionarea 
limbilor vorbite pe teritoriul RSSM”.143 

Conform acestei Legi, precum i Legii “Cu privire la revenirea lim-
bii moldovene ti la grafia latin ” se preconiza ca limba de stat s  func-
ioneze pe baza grafiei latine i s  îndeplineasc  func iile de limb  de co-

municare interetnic  pe teritoriul republicii. În acela i timp, în inten ia de  
realiza un compromis cu conduc torii grevi tilor, limba rus  devenea i 
ea, potrivit prevederilor acestor legi, limb  de comunicare în RSSM. 

În februarie-martie 1990 au avut loc primele alegeri parlamentare, 
desf urate pe principii noi în baza sistemului majoritar. Majoritatea de-
puta ilor ale i în Parlament în campania electoral  au fost sprijinii de noi-
le forma iuni politice – Frontul Popular din Moldova i Mi carea pentru 
egalitate în drepturi “Unitate-Edinstvo”, precum i de Partidul Comunist 
al Moldovei.144 

Dac  e s  analiz m activitatea Sovietului Suprem vom constata c  la 
începutul etapei de restructurare el a adoptat o serie de legi i hot râri ori-
entate spre democratizarea societ ii, afirmarea valorilor na ionale i a in-
dependen ei. Cele mai importante au fost hot rârea din 27 aprilie 1990 
Cu privire la Drapelul de Stat al RSSM – Tricolorul – albastru-galben-
ro u, el simbolizând trecutul, prezentul i viitorul statului moldovenesc, 
reflectând principiile lui democratice, tradi ia istoric  a poporului 
moldovenesc, egalitatea în drepturi, prietenia i solidaritatea tuturor ce-

enilor republicii, i Legea din 10 mi 1990 “Cu privire la introducerea 

                                                        
143 “Moldova Socialist ”, 1989, 3 septembrie. 
144 Parlamentul Republicii Moldova. Studiul de crea ie “Fotojurnalist”. – Chi i-

u, 1996, p.5. 
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unor modific ri în art.6, 7 i 49 din Constitu ia RSS Moldovene ti.145 Prin 
acest act a fost abrogat art.6 din constitu ie care stabilea c  for a condu-

toare i îndrum toare a societ ii sovietice, nucleul sistemului ei politic, 
al organiza iilor de stat i ob te ti este PCUS, iar cet enilor le-a fost 
acordat dreptul de a se asocia în partide politice i organiza ii ob te ti. 

La 20 iunie 1990 Sovietul Suprem a decis dizolvarea Comitetului 
controlului popular din republic , iar la 21 iunie – numirea nemijlocit  a 
directorilor generali ai principalelor organe mass-media republicane, al 
Radioteleviziunii i al Agen iei na ionale “Moldova-Press”. 

O semnifica ie deosebit  pentru afirmarea independen ei a avut “De-
clara ia cu privire la suveranitatea Republicii Sovietice Socialiste Mol-
dova”146, adoptat  la 23 iunie 1990, prin care a fost anulat statutul de re-
public  unional i proclamat  “deplin tatea puterii Republicii Sovietice 
Socialiste Moldova în rezolvarea problemelor vie ii de stat i sociale, 
prioritatea Constitu iei i a legilor RSS Moldova pe întreg teritoriul ei. 
Legile i alte acte normative unionale se pun în aplicare numai dup  rati-
ficarea (aprobarea) lor de c tre Sovietul Suprem al republicii, iar efectul 
celor aflate în vigoare, dar care contravin suveranit ii Moldovei se sus-
pend ”. 

În aceea i zi a fost votat i Avizul Comisiei pentru aprecierea 
politico-juridic  a Tratatului sovieto-german de neagresiune i a protoco-
lului adi ional secret din 23 august 1939, precum i a consecin elor lui 
pentru Basarabia i Bucovina de Nord. Avizul Comisiei Sovietului Su-
prem constat : “Notele ultimative ale guvernului sovietic trimise Ro-
mâniei la 26 i 27 iunie 1940 contravin normelor dreptului interna ional 
i sunt o mostr  a politicii de dictat imperial. La 28 iunie 1940 URSS a 

ocupat prin for  Basarabia i Bucovina de Nord, contrar voin ei popula-
iei acestor inuturi”. 

Avizul întregea, sub toate aspectele, semnifica ia profund i ampl  
a Declara iei suveranit ii republicii. 

La 27 iulie 1990 Parlamentul a f cut înc  un pas spre autodetermi-
nare, adoptând Decretul cu privire la puterea de stat.147 Proclamând sup-
rema ia Constitu iei i a legilor republicii, Decretul avea scopul s  anihi-
leze amestecul PCM în activitatea organelor de stat, a întreprinderilor i 
                                                        
145 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste 

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

Moldova. – Chi in u, 1990. – Nr.8, pp.498-499. 
147 Ibidem, pp.514-515. 
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institu iilor de înv mânt, desfiin ând “sistemul conducerii de partid i al 
conducerii politice”. 

O importan  deosebit  în plan interna ional are Hot rârea Parla-
mentului din 28 iunie 1990 “Cu privire la aderarea Moldovei la Declara-
ia Universal  a Drepturilor Omului” i ratificarea pactelor interna ionale 

privind drepturile omului.148 
Îns  dezvoltarea democratic  a Republicii Moldova a fost grav afec-

tat  de mi rile separatiste din estul i sudul republicii. Astfel, la 19 
august 1990 la Comrat, iar la 2 septembrie la Tiraspol a fost declarat  for-
marea Republicii g uze i a Republicii Sovietice Socialiste Moldove-
ne ti Nistrene – forma iuni anticonstitu ionale create contrar prevederilor 
Declara iei cu privire la suveranitatea RSS Moldova. Ac iunile distructive 
ale for elor separatiste au condus la tensionarea situa iei social-politice, 
punând în pericol integritatea teritorial  a statului. 

În scopul consolid rii ordinii constitu ionale i suveranit ii RSS 
Moldova, a drepturilor, libert ilor i securit ii cet enilor, amelior rii 
interac iunii organelor centrale ale puterii de stat i ale administra iei de 
stat, la 3 septembrie 1990 Parlamentul a adoptat Legea “Cu privire la in-
stituirea func iei de Pre edinte al RSS Moldova i la introducerea unor 
modific ri i complet ri în Constitu ia RSS Moldova”.149 În aceea i zi în 
func ia de Pre edinte al RSS Moldova a fost ales Mircea Snegur. 

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 din Moldova, ca o replic  la ac iunile 
de dezmembrare teritorial  a RSSM, a punctat contururile noului sistem 
politic pe care au tins s -l edifice elitele instalate la putere în urma alege-
rilor parlamentare din prim vara anului 1990. 

În contextul eforturilor pentru afirmarea libert ilor i independen ei 
na ionale s-a înscris adoptarea de c tre Legislativ la 3 noiebrie1990 a Legii 
cu privire la Stema de Stat a RSS Moldova.150 

Men ion m îns  c  conducerea de la Moscova, în dorin a de a p stra 
cu orice pre  metropola URSS, înainteaz  proiectul unui nou acord unio-
nal la care urmau s  adereze republicile sovietice. La 16 decembrie 1990 
                                                        
148 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste 

Moldova. – Chi in u, 1990. – Nr.8,  pp.534-535. 
149 Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste 

Moldova. – Chi in u, 1990. – Nr.9, pp.617-625. 
150 Ibidem, Nr.11, p.756. 
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la Chi in u are loc a doua Mare Adunare Na ional  care a respins ideea 
ader rii Republicii Moldova la noul Tratat Unional i revendic  indepen-
den a rii. 

La 19 februarie 1991 Legislativul de la Chi in u adopt  decizia de a 
boicota referendumul unional preconizat pentru 17 martie, privind p -
strarea Uniunii Sovietice. În pofida acestei decizii, Sovietul Suprem al 
URSS adopt  o alt  hot râre (ce era departe de normele unei societ i 
democratice), prin care Sovietelor locale i colectivelor de munc  li  se 
permitea  deschiderea sec iilor de votare. 

Amplasând pe teritoriul republicii subunit i militare suplimentare, 
conducerea URSS încurajeaz  desf urarea referendumului. Pe lâng  uni-

ile militare, conducerea de la Moscova a implicat în acest spectacol i 
comisariatele militare – organe locale ce activau sub egida Ministerului 
Ap rii al URSS i care func ionau în fiecare raion. La 17 martie 1991 la 
urne s-au prezentat circa 780 mii de cet eni (28%) din electoralul de 2,9 
mln. Rezultatele referendumului au fost, îns , declarate nule, or conform 
legii ele puteau fi declarate valabile doar în cazul în care la referendum ar 
fi participat 50%+1 din aleg tori, dintre care 25% s  se pronun e “pen-
tru”. 

Cu toate c  cele 15 republici î i proclamaser  suveranitatea, pentru 
ziua de 20 august 1991 era programat  de centru semnarea Acordului 
unional între Rusia, Kazahstan, Tadjukistan, Uzbekistan, Kârgâstan. Ce-
lelalte republici, în pofida presiunilor f cute de Moscova, nu erau dispuse 

-l semneze. 
Un rol semnificativ în democratizarea vie ii politice i dep irea sis-

temului totalitar, în demontarea structurilor statale vechi l-a avut schim-
barea la 23 mai 1991 a denumirii “RSS Moldovene ti” în “Republica 
Moldova”. Tot atunci Legislativul a schimbat denumirea “Sovietul Su-
prem al RSS Moldova” în “Parlamentul Republicii Moldova”. 

Procesul de democratizare în Moldova i în alte republici unionale 
putea fi stopat de for ele distructive reac ionare. La 19 august 1991 un 
grup de demnitari de partid i de stat de la Moscova organizeaz  o lo-
vitur  de stat cu scopul de a restabili i de a p stra URSS în forma în care 
existase timp de peste 70 de ani. Parlamentul republicii Moldova a ca-
lificat puciul de la Moscova drept crim  de stat îndreptat  împotriva su-
veranit ii republicilor. Activitatea energic  a autorit ilor centrale de a 
stopa încercarea for elor reac ionare de a restabili puterea comunist  – 
toate aceste ac iuni au fost apreciate pozitiv i sus inute de popula ia re-
publicii. 
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Dup  e ecul puciului din 19-21 august 1991, în contextul proceselor 
ireversibile ce aveau loc în Europa Central i de Sud-Est pornit  pe calea 
democratiz rii, la 27 august 1991 Parlamentul Republicii Moldova, cu 
majoritatea absolut  de voturi, a adoptat, în baza deciziei Marii Adun ri 
Na ionale, “Declara ia de Independen  a Republicii Moldova”151 – docu-
ment de o deosebit  însemn tate istoric  pentru to i cet enii Republicii 
Moldova. Parlamentul a proclamat solemn, în baza dreptului poporului la 
autodeterminare, în numele întregii popula ii a Republicii Moldova i în 
fa a întregii lumi: “Republica Moldova este un stat suveran, independent 
i democratic, liber s i hot rasc  prezentul i viitorul f  nici nu ames-

tec din afar , în conformitate cu idealurile i n zuin ele sfinte ale poporu-
lui în spa iul istoric i etnic al devenirii sale na ionale”152. 

În republic  a fost constituit i un nou cadru legislativ. La 29 iulie 
1994 Parlamentul adopt  Constitu ia Republicii Moldova153 - prima Con-
stitu ie democratic  din via a tân rului stat, iar la 27 august aceasta este 
promulgat  de Pre edintele rii. 

Constitu ia proclam  Republica Moldova “un stat de drept, demo-
cratic, în care demnitatea omului, drepturile i libert ile lui, libera dez-
voltare a personalit ii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint  
valori supreme”.154 Totodat , în ea se specific  c  “nici o ideologie nu 
poate fi instituit  ca ideologie oficial  a statului.”155 

Legea Suprem  consacr  principiul separ rii puterilor: “Puterea le-
gislativ , executiv i judec toreasc  sunt separate i colaboreaz  în exer-
citarea prerogativelor ce le revin”, legiferând schema clasic  a institu iilor 
statului: Parlament, Pre edinte, Guvern, Curtea Constitu ional , Curtea 
Suprem  de Justi ie, Consiliul Suprem al Magistraturii. Nici o lege i nici 
un alt act juridic care contravine prevederilor Constitu iei nu are putere 
juridic . 

Constitu ia consfin te drepturile i libert ile fundamentale ale 
omului, proclam  egalitatea tuturor cet enilor în fa a legii indiferent de 
ras , na ionalitate, origine etnic , limb , religie, ocupa ie etc.; garanteaz  
dreptul la via , integritate fizic i psihic , stabilind c  nimeni nu poate 
fi supus torturilor i tratamentelor crude, inumane ori degradante. Con-
                                                        
151 Republica Moldova. Monitor Oficial. – 1991. – Nr.11-12, pp.60-62 
152 Republica Moldova. Monitor Oficial. – 1991. – Nr.11-12, p.61. 
153 Constitu ia Republicii Moldova adoptat  la 29 iulie 1994. / Moldpres – Chi-

in u, 1994. 
154 Ibidem, p.4. 
155 Ibidem, p.5. 
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stitu ia garanteaz  dreptul la ap rare, informa ie, înv tur , ocrotirea s -
ii, munc . 
Legea Suprem  garanteaz  inviolabilitatea domiciliului. Ea consfin-

te libertatea con tiin ei, dreptul la opinie i exprimare. Cenzura de ori-
ce fel este interzis . Articolul 41 proclam  dreptul cet enilor de a se aso-
cia liber în partide i alte organiza ii social-politice, care sunt egale în fa a 
legii. Totodat , Constitu ia prevede o serie de îndatoriri ale cet enilor fa-

 de Stat – devotamentul fa  de ar i ap rarea Patriei. 
La 6 iulie 1995 Parlamentul a adoptat “Legea privind organizarea 

judec toreasc ”,156 care modific  statutul, rolul i func iile instan elor 
judec tore ti, stabilind c  “puterea judec toreasc  este independent , se-
parat  de puterea executiv , are atribu ii proprii, exercitate prin instan ele 
judec tore ti în conformitate cu prevederile i dispozi iile prev zute de 
Constitu ie i de alte legi”.157 Instan ele judec tore ti judec  toate cauzele 
privind raporturile juridice, civile, administrative i penale, înf ptuie te 
justi ia “în scopul ap rii i realiz rii drepturilor i libert ilor funda-
mentale ale cet enilor i ale asocia iilor acestora, ale întreprinderilor, 
institu iilor i organiza iilor…”158 Legea reglementeaz  structura instan-
elor judec tore ti, alc tuite din judec torii, tribunale, Curtea de Apel, 

Curtea Suprem  de Justi ie. 
Dup  adoptarea legii numite au urmat i alte legi – “Legea cu privire 

la procuratur ”, “Legea cu privire la statutul judec torului”, “Codul juris-
dic iei constitu ionale” – care constituie fundamentul reformei judiciare 
din Republica Moldova, un pas important în procesul de consolidare a 
democra iei. 

Un efect benefic asupra proceselor social-politice din republic  l-a 
avut elaborarea unei legisla ii electorale. “Legea cu privire la alegerile de 
deputa i ai poporului RSS Moldovene ti”159 din 23 noiembrie 1989 per-
mitea înaintarea candida ilor de alternativ  din partea colectivelor de 
munc , organiza iilor ob te ti, colectivelor de elevi i studen i, adun rilor 
de aleg tori la locul de trai, ale militarilor în cadrul unit ilor militare. 
Îns  alegerile din februarie-martie 1990 s-au desf urat în condi iile 
vechiului sistem, ale unui pluralism neconsolidat. 

                                                        
156 Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 19 octombrie 1995. – Nr.58(79), 

pp.6-11. 
157 Ibidem, p.6. 
158 Ibidem. 
159 “Moldova Socialist ”, 1989, 30 noiembrie. 
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La 18 septembrie 1991 a fost adoptat  “Legea cu privire la alegerea 
Pre edintelui Republicii Moldova”160, prin care partidelor i forma iunilor 
social-politice le-a fost acordat dreptul de a înainta candida i la func ia 
suprem  în stat. Fiec rui cet ean, indiferent de ras , origine etnic , stu-
dii, ocupa ie, religie, i se garanta dreptul de vot. Totodat , legea con inea 
i unele restric ii caracteristice rilor cu o democra ie consolidat . Astfel, 

candidatul la func ia de pre edinte al rii nu putea dep i vârsta de 60 de 
ani i trebuia s  aib  re edin  în ultimii 10 ani pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

Dup  adoptarea acestei legi au mai urmat: “Legea privind alegerile 
pentru func ia de Pre edinte al Republicii Moldova” din 16 mai 1996, 
“Legea privind investitura Pre edintelui Republicii Moldova” din 27 
decembrie 1996, “Legea cu privire la procedura de alegere a Pre edinte-
lui Republicii Moldova” din 22 septembrie 2000.  

La 14 octombrie 1993 a fost adoptat  “Legea privind alegerea Par-
lamentului”.161 Conform legii, to i cet enii care la data alegerii împlinise 
vârsta de 18 ani ob ineau drept de vot, iar cet enii având vârsta de 21 de 
ani aveau dreptul de a fi ale i. Totodat , în concordan  cu principiul 
separ rii puterilor în stat, legea nominalizat  con inea i unele restric ii. 
Nu aveau dreptul de a alege militarii în termen, iar militarii activi, jude-

torii, angaja ii procuraturii, poli iei, securit ii na ionale nu puteau fi 
ale i. Legea stabilea modalit ile de votare, consfin ind principiul repre-
zent rii propor ionale. 

Ulterior au mai fost adoptate un ir de legi cu privire la Regulamen-
tul Parlamentului (din 29 martie 1994, 2 aprilie 1996, 25 mai 2000), cu 
unele modific ri introduse în anii 1998-1999. 

i înc  un moment important în acest context. La 21 noiembrie 
1997 a fost adoptat Codul Electoral,162 modificat i completat în anii 
1999-2000, care, de rând cu alte documente, a reglementat campaniile 
electorale preziden iale, parlamentare, locale desf urate în anii 1990, 
1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001. 

Ob inerea independen ei a dat un nou impuls cre rii în republic  a 
sistemului pluripartit. În opinia tiin ific argumentat  a savan ilor-poli-
                                                        
160 “Sfatul rii”, 1991, 21 septembrie. 
161 Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. – octombrie 1993. – Nr.10 

(partea 1), pp.114-136. 
162 Codul Electoral. Edi ie oficial  (Modificat i completat prin Legea  Nr.268-

XIV din 4 februarie 1999, Monitorul Oficial 1999, nr.22-23, art.93). – Chi i-
u, 1999. – pp.1-90. 
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tologi Gheorghe Rusnac i Valeriu Mo neaga, crearea i consolidarea sis-
temului pluripartit în Moldova a trecut prin trei etape succesive:  

Prima e etapa (perioada anilor 1988-1999) înregistreaz  reorientarea 
tot mai transparent  de la sistemul monopartidist, experien a istoric  do-
vedindu-i inutilitatea i inviabilitatea, fiind luat  cursa minimiz rii i re-
ducerii din stabilitatea legislativ  a Partidului Comunist. 

Etapa a doua (din septembrie 1991 pân  în noiembrie 1993) se ca-
racterizeaz  prin constituirea sistemului pluripartit în Republica Moldova. 

Etapa a treia (din 1994 pân  în prezent) se caracterizeaz  prin con-
solidarea pluripartidismului, institu ionalizarea lui definitiv  în sistemul 
politic al rii.163 

La 17 septembrie 1991 a fost adoptat  “Legea privind partidele i 
alte organiza ii social-politice”164 care în anii 1993, 1996, 1998 i 2000 a 
fost modificat i completat . Legea garanta dreptul la asociere ca parte 
inalienabil  a drepturilor omului i ale cet eanului. Ea stabilea conceptul 
despre partidul politic. Conform legii, fiecare partid era obligat s i ela-
boreze un program care s  reflecte scopul i sarcinile de baz , iar acestea 
nu trebuiau s  vin  în contradic ie cu prevederile Constitu iei. Legea per-
mitea o delimitare între forma iunile politice i cele sociale. În 1996 a 
fost adoptat  “Legea cu privire la asocia iile ob te ti”.165 De rând cu aces-
te acte normative, Parlamentul rii a adoptat i alte acte legislative ce 
reglementau indirect raporturile dintre forma iunile politice i alte institu-
te ale sistemului politic. 

Membru al partidului sau al altei organiza ii social-politice poate fi 
numai un cet ean al Republicii Moldova, responsabil, care a împlinit 
vârsta de 18 ani. Nimeni nu poate fi concomitent membru al dou  sau al 
mai multor partide ori al altor organiza ii social-politice. Partidele i alte 
organiza ii social-politice au dreptul sa se asocieze, pe principii benevole, 
în blocuri politice, în uniuni, federa ii, asocia ii. 

Statul asigur  respectarea drepturilor i intereselor legitime ale parti-
delor i ale altor organiza ii social-politice i, în conformitate cu Consti-

                                                        
163 Mo neaga V., Rusnac Gh. Pluripartidismul în Moldova: Etapele i tendin ele 

de baz  ale consolid rii. // Pluripartiismul în Moldova: esen a i specificul 
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164 Monitorul Oficial. – 1991. – Nr.11-12, pp.30-39. 
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tu ia Republicii Moldova, garanteaz  condi ii juridice egale necesare pen-
tru realizarea sarcinilor statutare. 

În Republica Moldova sistemul de înv mânt este depolitizat, se 
interzice cultivarea i propagarea în colile de toate gradele a oric ror idei 
de program i sarcini ale partidelor sau ale altor organiza ii social-po-
litice. 

În vederea realiz rii scopurilor i sarcinilor statutare i programati-
ce, partidele i alte organiza ii social-politice sunt în drept: s  difuzeze 
liber informa ia despre activitatea lor, s  participe (în mod independent, 
în bloc sau în uniune cu alte partide i organiza ii) la alegerile pentru 
organele reprezentative ale puterii de stat de toate nivelurile i la for-
marea organelor administra iei de stat, în perioada campaniei electorale, 

 se foloseasc  cu titlu gratuit de mijloacele de informare în masa ale 
statului în conformitate cu legisla ia privind alegerile. Partidele i organi-
za iile social-politice beneficiaz  de dreptul la desf urarea mitingurilor, 
demonstra iilor, adun rilor i altor manifest ri în modul stabilit de le-
gisla ie. 

În Moldova în ultimul timp num rul forma iunilor politice s-a redus. 
Astfel, dac  în 1992 în republic  erau înregistrate peste 70 de partide i 
mi ri social-politice166, apoi la 17 martie 2000 la Ministerul Justi iei al 
Republicii Moldova erau înregistrate doar 29 de partide i organiza ii so-
cial-politice.167 Men ion m totodat  c  num rul exagerat de partide i 
organiza ii social-politice este rezultatul unor confrunt ri de interese, 
frac ion ri de partid înso ite deseori de trecerea unor membri ai unui par-
tid  în  alt  partid,  sau  de  încercarea  unor  lideri  politici  de  a  crea  un  nou  
partid. 

Ast zi pluripartidismul în Republica Moldova s-a format, func io-
neaz  efectiv i contribuie esen ial la consolidarea democra iei. 

Una dintre cele mai concludente forme de manifestare a democra iei 
sunt alegerile organelor puterii. De altfel, este general recunoscut faptul 

 alegerile sunt o condi ie inalienabil  a democra iei. 
Alegerile legislative reprezint  o modalitate de selec ie dup  anumi-

te principii i criterii a persoanelor pentru Parlament de c tre cei care sunt 
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167 Datele ne-au fost furnizate de Ministerul Justi iei al Republicii Moldova. 
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califica i, prin regulile unui sistem politic, s i exprime op iunea privind 
candida ii.168 

În Moldova alegerile parlamentare s-au desf urat în anii 1990, 
1994, 1998, 2001. Primele alegeri în Sovietul Suprem al RSSM au avut 
loc între 25 februarie i 10 martie 1990. Ele au fost desf urate pe prin-
cipii noi, în baza sistemului majoritar. 

Procesul de implementare a tradi iilor parlamentarismului în Repub-
lica Moldova a fost determinat în mare parte de alegerile parlamentare, 
care au avut loc la 27 februarie 1994. Pentru prima dat  în istoria re-
publicii alegerile Parlamentului au avut loc într-o singur  circumscrip ie 
electoral , constituit  pe întreg teritoriul republicii, cu mai multe mandate 
pe baz  de scrutin  pe lista din partea partidelor, organiza iilor social-po-
litice, blocurilor electorale, în care s-au asociat acestea, precum i pe liste 
de candida i independen i, potrivit principiilor reprezent rii propor io-
nale.  

Propor ional cu procentul de voturi, locurile în Parlament au fost 
repartizate în felul urm tor: Partidul Democrat Agrar din Moldova – 56 
mandate, Blocul electoral Partidul Socialist i Mi carea “Unitate-Edin-
stvo” – 28 mandate, Blocul ranilor i Intelectualilor – 11 mandate, 
Alian a Frontului Popular Cre tin-Democrat – 9 mandate.169 

La 22 martie 1998, în republic  au  avut loc noi alegeri democratice 
ale Parlamentului. Diversele forma iuni social-politice s-au manifestat 
într-un spa iu comun de tematic i timp. Blocurile electorale s-au con-
turat în dependen  de platformele electorale programate, de simpatiile i 
antipatiile diferitelor categorii de popula ie. Num rul de mandate ob inute 
de concuren ii electorali a fost stabilit în felul urm tor: a) Partidul Co-
muni tilor din Republica Moldova – 40 mandate, b) Blocul Electoral 
“Conven ia Democratic  din Moldova” – 26 mandate; c) Blocul Electoral 
“Pentru o Moldov  Democratic i Prosper ” – 24 mandate; d) Partidul 
For elor Democratice – 11 mandate.170 

În anul 2001 cet enii Republicii Moldova au fost încadra i într-o 
nou  campanie electoral . Pre edintele rii a decretat dizolvarea Par-

                                                        
168 T ma  S. Dic ionar politic. Institu iile democra iei i cultura civic . Edi ia a 
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lamentului de legislatura a XIV-a, fixând pentru 25 februarie 2001 alegeri 
parlamentare anticipate. 

Potrivit rezultatelor definitive ale Comisiei Electorale Centrale, 
50,07% din aleg tori i-au dat voturile pentru Partidul Comuni tilor din 
Republica Moldova (71 mandate), 13,36% au optat pentru Blocul Elec-
toral “Alian a Braghi ” (19 mandate), iar 8,2% au sus inut Partidul Po-
pular Cre tin-Democrat (11 mandate). Restul aleg torilor (28,55%) au 
votat pentru 14 forma iuni i 10 candida i independen i care nu au acu-
mulat suficiente voturi pentru  a trece pragul de 6%.171 

De men ionat c  consecin ele tergivers rii reglement rii diferen-
dului transnistrean afecteaz  nu numai independen a statal , ci i tranzi-
ia, deoarece în cazul în care nu este asigurat  suveranitatea rii ea nu 

poate fi realizat . Democra ia este o form  de guvernare a unui stat mo-
dern, deci nici o democra ie nu poate fi viabil i lucrativ  dac  nu exist  
însu i statul. Atribu iile de baz  ale statului modern sunt în opinia lui 
Charles Tilly, formulate de capacitatea statului de a controla popula ia în 
teritoriu: “O organiza ie care controleaz  popula ia ce ocup  un anumit 
teritoriu este stat în m sura în care1) acesta se deosebe te de alte or-
ganiza ii care opereaz  pe acela i teritoriu; 2) este autonom i 3) unit ile 
sale sunt formal coordonate”.172 

Astfel, dac  o organiza ie cu asemenea atribu ii de statalitate nu 
exist  într-un teritoriu definit, guvernul, chiar dac  este ales în mod de-
mocratic, nu este în stare s i exercite monopolul asupra utiliz rii for ei, 
nu este capabil s  perceap  taxele i s  ofere servicii publice i nu poate 

 asigure func ionarea sistemului juridic. Iar f  aceste capacit i nu 
exist  o guvernare deplin  democratic .  

Problema integrit ii, cu care se confrunt  ast zi Republica Mol-
dova, reduce ansa democratiz rii i pe teritoriul controlat de autorit ile 
constitu ionale, deoarece guvernul ales democratic este, de altfel, supus 
tenta iei de a impune anumite restric ii exercit rii dreptului de opinie sau 
a drepturilor mass-media independente, invocând motive ce in de de-
sf urarea negocierilor cu regimul separatist. i înc  ceva. Instabilitatea 
politic  creeaz  un mediu nefavorabil investi iilor str ine, fapt care pre-
judiciaz  dezvoltarea economiei, aflat  în raport direct cu cea a demo-
cra iei. Faptul c  secesionismul militant devine problema fundamental  
                                                        
171 “Moldova Suveran ”, 2001, 6 martie.  
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pentru existen a statului demonstreaz  modul în care politica extern  inf-
luen eaz  procesul de tranzi ie democratic  din Republica Moldova.173 

Cu toate c  istoria Republicii Moldova ca entitate independent  pe 
harta politic  a lumii este foarte scurt , putem constata c ara noastr  re-
prezint  poate unicul exemplu de trecere prin trei tipuri de regim de gu-
vern mânt în decurs de numai zece ani. La momentul ob inerii indepen-
den ei republicii, când în vigoare era Constitu ia adoptat  în 1978 cu une-
le amendamente la ea, Republica Moldova era un stat cu un regim prezi-
den ial (3 septembrie 1990 – 28 iulie 1994). eful Statului avea deci cele 
mai largi prerogative în stat. Dup  adoptarea Constitu iei în 1994, Re-
publica Moldova devine stat semipreziden ial-semiparlamentar (29 iulie 
1994 – 4 iulie 2000). Acest regim a fost considerat mai firesc pentru rea-
lit ile actuale ale rii noastre, dar i mai în concordan  cu aspira iile 
europene ale Republicii Moldova.174 La 5 iulie 2000 Parlamentul a adop-
tat Legea cu privire la modificarea i completarea Constitu iei Republicii 
Moldova.175 Articolul 78, alin.1, consemneaz : “Pre edintele Republicii 
Moldova este ales de Parlament prin vot secret”. Astfel, a fost stabilit, de 
fapt, un sistem de guvernare parlamentar. Republica Moldova devine 
unica ar  din Estul i Sud-Estul Europei ce are un regim parlamentar de 
guvernare. 

Desigur, regimul parlamentar are un aspect mai democratic, oferind 
o mai mare pondere institu iei privat alese direct de popor, punând pe 
umerii “ale ilor poporului” mai multe responsabilit i politice. Totodat , 
un regim parlamentar exclude, practic, posibilitatea instaur rii unui regim 
dictatorial, or pentru asta ar fi nevoie de o frac iune parlamentar  cvasi-
majoritar , care ar domina net Legislativul. Republica Moldova este un 
stat cu un regim parlamentar, Legislativului revenindu-i atât misiunea de 
a forma Guvernul, cât i de a alege Pre edintele republicii. Din acest mo-
ment rolul Parlamentului a crescut mult, ca i responsabilitatea cet enilor 
pentru actul alegerilor parlamentare. 
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REGULA CONSENSULUI ÎN PRACTICA POLITICII  
EXTERNE A REPUBLICII MOLDOVA 

 
Tudor  SPINEI 

Republica Moldova, Chisinau 
Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Relatii Internationale, 
Stiinte Politice si Administrative 

Catedra de politologie 
Doctor, conferentiar 

 
Dac  politica extern  a unui stat reprezint  totalitatea  scopurilor i 

mijloacelor pe care guvernele le elaboreaz , în rela iile cu alte state, ca i 
în definirea op iunilor lor fa  de problemele interna ionale, diploma ia 
este un instrument de aplicare i de înf ptuire a acestei politici externe. 
Ea se desf oar , din cele mai vechi timpuri, pe plan bilateral. Diploma ia 
multilateral , ca modalitate organizat  a contactelor de ordin politic, eco-
nomic sau cultural, este îns  mai recent . Primele congrese interna ionale 
au ap rut în veacul al XV-lea, dar ponderea lor a devenit semnificativ ; 
de-abia în secolul trecut. Diploma ia, prin intermediul reuniunilor inter-
na ionale a luat avânt mai ales dup  cel dintâi r zboi mondial. De atunci 
încoace, reuniunile multilaterale, guvernamentale i  neguvernamentale, 
au cunoscut o proliferare determinat  de necesitatea examin rii i solu io-

rii problemelor cu care omenirea nu a încetat s  fie confruntat  pe 
multiple planuri. 

În organizarea reuniunilor interna ionale cu caracter guvernamental 
(congrese, conferin e, reuniuni specializate, comitete de exper i etc.) sta-
bilirea modalit ii precise de desf urare a lucrurilor apare ca fiind esen-
ial , dac inem seama de faptul c  procedura – adic  ansamblul regu-

lilor dup  care se conduc reuniunile respective – ac ioneaz  în mod ne-
mijlocit asupra chestiunilor de fond. Procedura are astfel de cele mai mul-
te ori un substrat politic, iar munca unui multilateralist nu poate fi cu ade-

rat eficient  decât dac  el cunoa te în profunzime regulile de procedur  
ale reuniunii la care particip . 

Nu vom putea în cele ce urmeaz  s  abord m ansamblul regulilor de 
procedur  menite s  asigure buna desf urare a reuniunilor interna ionale, 
ci ne vom referi numai la modalit ile concrete de adoptare a hot rârilor, 
întrucât aceste modalit i reprezint  cheia a oric rei proceduri i, ca atare 
a oric rei negocieri multilaterale. 
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Ce  este  votul? 

  Marea majoritate a reuniunilor interna ionale au la baza procedurii 
lor adoptarea hot rîrilor prin vot. Votul este o modalitate de manifestare 
expres  a voin ei participan ilor fa  de chestiunea care se afl  în discu ie. 
Inspirat din principiul egalit ii suverane a statelor, votul are la baza re-
gula fundamental  potrivit c reia fiecare stat reprezentat la reuniunea re-
spectiv  dispune de un vot, iar toate voturile au aceea i valoare. În mod 
curent, votul se exprim  prin ridicarea mâinii sau a pancartei pe care este 
înscris numele rii respective. Cu privire la propunerea aflat  în discu ie, 
reprezentan ii statelor participante au latitudinea s  voteze pentru sau 
contra, s  se ab in  sau s  nu participe la vot. La Organiza ia Na iunilor 
Unite, luarea hot rârilor se face  fie prin ridicarea mâinii (sau pancartei), 
fie printr-un sistem electronic care înregistreaz  votul. Votul prin apel no-
minal poate avea loc la propunerea oric rui reprezentant, reuniunea res-
pectiv  fiind obligat  s  adopte aceast  procedur  înscris  în regula-
mentul s u intern de func ionare. În acest caz, delega ii se pronun  prin 
“da”, “nu” ,”ab inere” sau “neparticipare “ asupra chestiunii pus  la vot, 
în ordinea alfabetic  a numelui statelor participante.  

Votul pentru apel nominal este folosit de obicei în chestiuni cont-
roversate i în care o astfel de procedur  este necesar  pentru delimitarea 
exact  a pozi iilor, favorabile i negative. Uneori, votul, prin apel nomi-
nal permite o deplasare a pozi iilor, delega iile care au instruc iuni mai 
pu in stricte urmând pozi ia unor ri al turi de care o votat anterior. Ab-
inerea i neparticiparea la vot nu exprim  întotdeauna i neap rat o po-

zi ie indiferent  a statului respectiv, i au de cele mai multe ori o semni-
fica ie politic  bine determinat . Înainte i, mai ales, dup  votare, fiecare 
reprezentant are dreptul de a- i explica votul, chiar i dac  a avut prilejul 

i fac  cunoscut  pozi ia în prealabil. El procedeaz  astfel pentru a evi-
ta  orice  nel murire  sau  echivoc  asupra  votului  s u,  care  a  avut  sau  va  
avea loc. Alteori, explica ia votului se mai folose te de acele delega ii ca-
re, din cauza limit rii în  timp a discu iilor, nu au avut posibilitatea s i 
exprime punctul de vedere în cursul dezbaterilor. Astfel de explica ii ex-
prim  adesea i sentimentul de frustra ie presim it de cei ce au fost pu i în 
minoritate. 

Propunerile se adopt  de regul  cu majoritatea voturilor exprimate – 
majoritatea relativ .  Ab inerile nu intr  în calculul majorit ii relative 
ob inute ci numai voturile favorabile i cele negative. Exist  situa ii în 
care se cere majoritatea absolut  a tuturor statelor perticipante la re-
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uniune. În acest caz, num rul voturilor afirmate trebuie s  fie superior ce-
lui al voturilor negative i al ab inerilor la un loc. În astfel de situa ii, ab-
inerea de la vot are un efect similar cu votul negativ. Pentru unele prob-

leme considerate ca fiind deosebit de importante, regulamentul de proce-
dur  poate prevedea, în locul majorit ii simple, o majoritate calificat  
(de dou  treimi sau trei p trimi din num rul votan ilor). De asemenea, vo-
tul ponderat este un sistem folosit uneori i se bazeaz  pe inegalitatea 

ilor. Potrivit acestei proceduri, unele p i participante dispun de un 
num r mai mare de voturi decât altele, în func ie de anumi i factori (con-
tribu ie financiar , întindere, popula ie etc.). Acest sistem de vot ponde-
rent se practic  în unele organiza ii interna ionale (precum Fondul Mo-
netar Interna ional sau Banca  Interna ional  de Reconstruc ie i Dezvol-
tare), dar votul bazat pe egalitatea suveran  a statelor (un stat – un vot) 

mâne îns  procedura cea mai des folosit  în practica organiza iilor i re-
uniunilor interna ionale. 

În condi iile procedurii de vot, negocierea unei propuneri trebuie s  
urm reasc  ob inerea unui sprijin cât mai larg. Coautoratul permite o ast-
fel de realizare, devreme ce un proiect de rezolu ie prezentat de o ar i 
însu it, în  calitate de coautori, de cât  mai  multe  alte  ri participante, 
are toate ansele s  treac  f  dificultate, în m sura în care alte voturi 
pozitive vin s  se adauge voturilor celor care au prezentat proiectul. Co-
autoratul implic  o munc  de culise sus inut  pentru punerea la punct a 
unui text care s  poat  deveni un numitor comun pentru to i semnatorii 
lui. Alteori, în special la reuniuni cu  un num r restrâns de participan i se 
poate prezenta proiectul de c tre o singur ar , cu condi ia c , odat  pus  
la vot, acesta s  se bucure de sprijinul majorit ii participan ilor. O astfel 
de procedur  reu te adesea, de i este mai riscant  decât prima rangul de 
angajament prin coautorat  fiind mult mai mare decât simpl  promisiune 
de vot favorabil. 

Uneori, dac  propunerea respectiv  a fost îndelung negociat i d  
satisfac ie tuturor participan ilor, ea poate fi adoptat  cu unanimitate de 
voturi i, eventual, câteva ab ineri. Tot a a, dac  gradul de acord între 
participan i este foarte mare,  propunerea poate fi adoptat  prin aclama ii, 
ceea ce înseamn  tot o acceptare  unanim .  

   
Regula unanimit ii i dreptul de veto 

Dac  marea majoritate a organelor O.N.U., ca i ale institu iilor spe-
cializate din sistemul Na iunilor Unite, votul este singura procedur  cu-



150 

 

rent  de adoptare a hot rârilor, o procedur  special  reglementeaz  desf -
urarea lucr rilor Consiliului de Securitate al O.N.U.  

Dup  cum este cunoscut, acest organ cu componen  restrâns  are, 
potrivit prevederilor Cartei O.N.U., r spunderea principal  pentru men i-
nerea p cii i securit ii interna ionale. În prezent, Consiliul este compus 
din 15 membri, dintre care cinci membri permanen i (China, Fran a, Ma-
rea Britanie, Rusia i Statele Unite ale Americei) i zece membri ne-
permanen i, care sunt ale i pentru o durat  de doi ani num rul lor reâno-
indu-se în fiecare an în propor ii de jum tate. Statul al c rui mandat 
expir  nu poate fi reales imediat. Criteriile de alegere a membrilor neper-
manen i sunt, pe de o parte, contribu ia pe care ace tia o au la men inerea 

cii i securit ii, ca i la înf ptuirea celorlalte scopuri ale Organiza iilor, 
iar pe de alt  parte, o reparti ie geografic  echitabil . Consiliul î i exer-
cit  func iile permanent f  întrerupere, pre edin ia sa fiind asigurat  
prin rota ie lunar  de c tre efii de delega ii ai statelor sale membre, în or-
dinea alfabetului englez. 

În conformitate cu prevederile articolului 27 al Cartei O.N.U. prob-
lemele de procedur  au nevoie de 9 voturi favorabile, în timp ce  cele de 
fond  au  nevoie  tot  de  9  voturi  favorabile,  dar  în  care  trebuie  s  fie  cu-
prinse în mod obligatoriu voturile favorabile ale celor cinci membri per-
manen i sus aminti i. O hot râre de fond nu poate fi afirmat , a a dar, f  
realizarea unanimit ii de voturi favorabile din partea celor cinci membri 
permanen i. Este suficient ca unul dintre ei s  exprime un vot negativ adi-

 s  opun  dreptul s u de veto, pentru ca hot rârea s  fie blocat i s  nu 
poat  fi deci adoptat . Cum bariera dintre chestiunile de procedur i cele 
de fond este destul de mobil , de-a lungul existen ei Consiliului de Se-
curitate sa manifestat tendin a de a trata chestiuni de fond ca probleme de 
procedur i invers, dup  cum interesele unora s-a ale altora dintre mem-
brii consiliului îi determinau s  ac ioneze pentru scoaterea sau men inerea 
chestiunii respective sub inciden a dreptului de veto. Dac  un membru 
permanent al Consiliului se ab ine de la vot,  semnifica ia acestei  ab ineri  
echivaleaz  în principiu  cu un vot negativ (veto mascat); în practic , îns  
consiliul a dat o interpretare flexibil   articolului 27, pct. 3 din Cart  con-
siderând c  ab inerea unui membru permanent nu este de natur  s  blo-
cheze adoptarea hot rârii în cauz . Dac  un stat membru al Consiliului 
este parte la diferendul supus dezbaterii, el trebuie, în mod obligatoriu, s  
se ab in  de la vot, ceea ce nu împiedic  adoptarea hot rârii respective. 
Statele membre ale O.N.U., dar care nu sunt membre al Consiliului de 
Securitate pot participa, f  drept de vot, la dezbaterile ce privesc în mod 
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deosebit interesele lor. Consiliul apreciaz  dac  participarea lor este sau 
nu justificat . Statele care sunt membre ale O.N.U. pot participa în ace-
lea i condi ii la lucr rile Consiliului, dar numai la discutarea unui dife-
rend în care sunt nemijlocit implicate. 

Rezult  din cele de mai sus c  regula unanimit ii ac ioneaz  ca un 
consens numai între membrii permanen i ai Consiliului de Securitate, 
adic  între marile puteri, care dispun astfel de privilegiul de a putea bloca 
adoptarea hot rârilor de fond prin exercitarea dreptului lor de veto,  pri-
vilegiu de care nu dispun membrii nepermanen i lua i fiecare în parte. 
Nesocotind în bun  m sur  egalitatea suveran  a statelor, procedura de 
vot a Consiliului de Securitate r mâne tributar   originilor Organiza iei, 
când marele puteri, ie ite victorioase din cel de-al doilea r zboi mondial, 
au în eles s i rezerve privilegiul dreptului de veto, înscriindu-l în Cart . 

Nu este deci de mirare c  problema revizuirii Cartei i în special a 
limit rii “directoratului prin veto” practicat de marile  puteri  s-a pus cu o 
insisten   care nu a f cut decât s  creasc , odat  cu transform rile prin 
care a trecut Organiza ia. Conlucr rii dintre marile puteri, ca o prim   eta-

 a activit ii O.N.U., I-a urmat perioada “r zboiului rece” de confrun-
tare dintre Est i Vest (în care dreptul de veto a func ionat din plin), apoi 
perioada cre terii ponderii rilor mici i mijlocii, a rilor în curs de 
dezvoltare i nealiniate, iar în prezent o pondere sporit  a SUA, ca sin-
gura supraputere la scara mondial .  

Nu este cazul s  z bovim aici asupra caracterului anacronic al unor 
prevederi ale Cartei O.N.U., i ca atare asupra necesit ii revizuirii ei. 
Vom aminti, în trecut, articolele 53 i 107, care permit ac iuni armate îm-
potriva unor state “foste inamice” în cel de-al doilea r zboi mondial, dar 
care ast zi sunt state membre ale Organiza iei; distinc ia discriminatorie 
care se face între rile semnatare ale Cartei i cele ce au aderat ulterior la 
ea; absen a unor referiri la dreptul la autodeterminare a popoarelor i 
men inerea dreptului unor state de a mai dispune de colonii i de a ine 
sub tutel  teritorii i popoarele acestora; în sfâr it, absen a fireasc  a pro-
blematicii globale cu care omenirea este confruntat  în prezent i care a 

cut în ultima vreme obiectul unor documente programatice speciale ale 
Organiza iei. 

Îmbun irea modului de lucru al organelor constitu ionale ale 
O.N.U. i în primul rând  al Consiliului de Securitate a f cut în ultimele  
dou  decenii obiectul unor analize i propuneri din partea a numeroase 
state membre, printre care i Moldova, preocupate ca principiul egalit ii 
suverane a statelor s  devin  o norm  efectiv  a conlucr rii în cadrul 
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forumului mondial. rile în curs de dezvoltare au pus un accent deosebit 
pe revizuirea sistemului bazat pe dreptul de veto, considerat ca o institu ie 
anacronic . Moldova ca i alte ri, a propus de asemenea, cre terea rolu-
lui i prerogativelor Adun rii Generale a Organiza iei, iar în acest context 
folosirea cât mai larg  a consensului, ca fiind forma cea mai democratic  
de luare a hot rârilor. 

Mai trebuie poate s  amintim c , de i Carta nu a fost revizuit , Or-
ganiza ia Na iunilor Unite s-a adapta  în  bun  m sur  realit ilor actuale 
ale lumii contemporane, adoptând hot râri i elaborând programe de ac-
iune menite s  corijeze în mod evident caracterul dep it al unor preve-

deri ale unui document interna ional elaborat  acum o jum tate de veac. 
Consensul i semnifica ia lui pentru demonstrarea rela iilor interna-

ionale s-au impus în via a politic  a comunit ii mondiale prin modul în 
care aceast  regul  de adoptare hot rârilor a fost definit i aplicat , între 
1972 i 1975 la Conferin a pentru Securitate în Europa (CSCE). 

Conferin a de la Helsinki pentru securitate i cooperare în Europa  a 
optat de la bun început în favoarea consensului. Înc  din primul docu-
ment al Consult rilor multilaterale preg titoare, care a fost documentul 
românesc privind regulile de procedur , consensul a fost drept “absen a 
oric rei obiec ii exprimate de un reprezentant cu privire la adoptarea ho-

rârilor respective”. În redactarea sa ultim , regula consensului, a a cum 
a fost inclus  în prevederile de procedur  ale Consult rilor i apoi ale 
Conferin ei, a fost definit  ca “absen a  oric rei obiec ii exprimate de un 
reprezentant i prezentate de aceasta ca fiind un obstacol pentru adoptarea 
hot rârii în cauz ”. Formularea final , mai nuan at i mai exact , a 
permis oric rui participant la negocieri s  disting  între, pe de o parte, re-
zerva sau declara ia interpretativ  (consemnate i în scris) i care nu sunt   
totu i de natur  s  împiedice realizarea consensului. Conferin a de la Hel-
sinki a dat, ca atare, cea mai precis  defini ie a consensului, pe care prac-
tica multor reuniuni interna ionale ca i literatura de specialitate i-au în-
su it-o ulterior. 

Unanimitatea i consensul sunt dou  modalit i procedurale care 
dau expresie aceleia i realit i, respectiv acordului tuturor participan ilor 
cu privire la propunerea aflat  în discu ie. Perceperea acestui acord este 
îns  diferit , c ci în timp ce unanimitatea este totalitatea voturilor afir-
mative înregistrate ca atare, consensul este acordul unanim care se reali-
zeaz  prin absen a oric rei obiec ii declarate din partea unui participant. 
Unanimitatea este deci consemnat  prin num toarea voturilor afirmati-
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ve, consensul se constat  prin acordul tacit al participan ilor, pe care nici 
o obiec ie nu vine s -l împiedice. 

Totodat , se cuvine s  relev m faptul c  aplicarea consensului la 
Conferin a  de  la  Helsinki  a  fost  de  la  bun început  exhaustiv .  În  pofida  
unor idei care circulaser  cu destul  insisten  în primele zile ale Con-
sult rilor multilaterale îns rcinate s  preg teasc  Conferin a, i anume ca 
problemele de fond s  fie adoptate prin consens, iar cele de procedur  
prin vot, consensul s-a impus ca regul  unic  de adoptare a hot rârilor . 
Este evident c  o procedur  mixt , care ar fi combinat votul cu consensul, 
ar fi dus Conferin a pe c i nedorite, de impas i e ec, dac  ne gândim cât 
este de greu s  distingi unele aspecte de fond de cele procedurale i cât  
substan  politic  se poate ascunde  adesea într-o dezbatere de procedur . 
Practica CSCE ca i a multor alte reuniuni interna ionale au verificat cu 
prisosin  o asemenea aser iune. A adar, pân  la urm  to i participan ii la 
Consult rile multilaterale preg titoare i-au dat seama – pentru fiecare 
dintre ei ca i pentru ansamblul reuniunii – de avantajele consensului, ca 
regul  de adoptare a tuturor hot rârilor, de la cea mai însemnat , i pân  
la cea mai inofensiv  aparent.   

Consensul trebuie distins, pe de alt  parte, de dreptul de veto de ca-
re, dup  cum am v zut, dispun membrii permanen i ai Consiliului de Se-
curitate al O.N.U. Dac  regula unanimit ii func ioneaz  pe acelea i baze 
de consensul, ea r mâne privilegiul marilor puteri fa  de membrii ne-
permanen i ai Consiliului, care nu dispun de dreptul de veto. Aplicarea 
regulii unanimit ii, devenit  consens la CSCE a însemnat eliminarea ori-

rei discrimin ri, de vreme ce fiecare  stat participant, fie el mare sau 
mic, a dispus exact de acelea i drepturi. 

Cine a urm rit mai îndeaproape lucr rile Conferin ei de la Helsinki, 
ca i ale reuniunilor ce I-au urmat, a putut observa c  regula consensului 
a conferit în mod incontestabil un spirit nou, democratic, întregului flux 
al negocierilor. Consensul a dat expresie egalit ii în drepturi a statelor 
participante, manifest rii lor independente, a constituit un mijloc esen ial 
de promovare a intereselor legitime ale fiec rei ri participante: a fost 
totodat  o metod  de negociere care a dat hot rârilor o tr inicie superioa-

 celor adoptate prin vot; a stimulat în sfâr it c utarea, cu bun  credin  
i în spiritul respectului reciproc, a solu iilor de compromis general-ac-

ceptabile. 
Desigur, regula consensului nu a fost i nu este lipsit  de pericole i 

greut i. Pericole mai întâi din partea acelor care, acceptând cu greu spi-
ritul democratic al acestei proceduri, au c utat s-o nesocoteasc , ori de 
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câte ori interesele lor îi determinau s  nu mai respecte “regula jocului”. 
De-a lungul procesului CSCE, am putut asista la astfel de încerc ri de vi-
ciere s-au de eludare a consensului. A a, de pild , la sfâr itul Consult ri-
lor multe laterale preg titoare (în iunie 1973), ca i la sfâr itul Reuniunii 
de evaluare de la Madrid (1980-1983), s-a încercat s  se ob in  un “con-
sens în 34” prin nesocotirea pozi iilor i drepturilor legitime ale celui de-
al 35-lea stat participant, respectiv ale Maltiei. Astfel de tentative nu au 
reu it îns  regula consensului fiind pân  la urm  respectat i aplicat . O 
grav  derogare de la aceast  norm  fundamental  de procedur  s-a produs 
mult mai târziu, în cadrul “procesului CSCE”, când pentru motive mai 
mult sau mai pu in întemeiate Republica Federal  Iugoslavia a fost sus-
pendat  sine die de la activit ile CSCE. Hot rârea a fost luat  prin neso-
cotire dreptului legitim al acesteia de a participa la realizarea consensului 
sau de a-l bloca. 

Greut i sau ivit, de asemenea, în leg tur  cu utilizarea consensului 
ori de câte ori unii participan i au folosit consensul ca un drept de veto. 
Neavând propuneri efective de promovat, ei s-au aflat în situa ia con-
fortabil  de a putea bloca propunerile altor parteneri, f  ca ace tia s  le 
poat  aduce un prejudiciu asem tor. Sau, alteori, propunându- i ob-
iective prea îndr zne e, nerealizabile, al i participan i au practicat, prin 
blocarea sistematic  a consensului, un obstruc ionizm care a trebuit s  fie  
dezamorsat cu greu pentru ase putea reintra în echilibru normal al pro-
cedurii de consens. Blocarea consensului care nu este urmat  de o nego-
ciere risc  prin urmare s  devin  un veto. Refuzul de a negocia (în afar  
de cazuri – limit  cu totul excep ionale) este str in spiritului consensului, 
care r mâne în esen  o metod  de negociere i de compromis în în elesul 
bun al cuvântului. Consensul s-a înscris ca atare în practica interna ional  
ca un instrument al voin ei de cooperare a statelor el postuleaz  o nego-
ciere diplomatic  menit  s  duc  la apropiere pozi iilor i la realizarea 
unui acord final. Este sensul major pe care la c tat Actul final al CSCE, 
ca document substan ial i echilibrat în sumând ansamblul op iunilor pro-
movate de statele participante.  

Desigur, negociere pe baz  de consens poate ap rea multora drept 
incomod i complicat . Dar este ceea ce s-a inventat mai bine pân  
acum pe plan multe lateral în materie de procedur  democratic i de 
cre tere a capacit ii fiec rei ri în speciala rilor mici i mijlocii – de a-
i ap ra i promova interesele legitime. Despre aceste avantaje, ce de-

esc cu mult dificult ile unui astfel de exerci iu tot mai multe ri ale 
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lumii dac  nu ansamblul comunit ii mondiale, par s  fie ast zi tot mai 
con tiente.  
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Absenti tii reprezint  o categorie distinct  a corpului electoral. 
Acest fenomen, ap rut odat  cu votul universal, este prezent, într-o m -
sur  mai mic  sau mai mare, în toate statele lumii în care au loc alegeri. 
În practica mondial  num rul persoanelor ce nu particip  la scrutin poate 
varia de la 2-3% pîn  la 50-60% i depinde, la nivel interstatal, de cultura 
politic , specificul dezvolt rii social-politice i cadrul juridic. 

În Republica Moldova num rul persoanelor ce se ab in de la vot este 
destul de impun tor (Diagrama 1) i, începînd ca alegerile preziden iale 
din 1991, se afl  într-o continu  cre tere.  

Determinat de diver i factori (tipul i timpul alegerilor, fluxul comu-
nica ional, cultura politic  etc.176), comportamentul absenteist al cet eni-
lor Republicii Moldova este caracterizat atît de factori i mecanisme pro-
prii vie ii politice tuturor statelor, cît i de momente specifice doar pentru 
Moldova. 

Absentei tii, indiferentm de cet enie, sunt de dou  tipuri: 1) tehnici 
– cuprinde acele persoane care mai mult sau mai pu in ar dori s  participe 
la scrutin îns  din motive obiective (boal , incapacitate fizic , deplasare 
etc.) n-au fost în stare s  fac  aceasta; 2) psihologici – comportamentul 
electoral al acestor cet eni este determinat de atitudini i opinii sau de 
inexisten a lor.  

                                                        
176 Vezi Mo neaga V., Rusnac Gh., Tanas  R. Activismul electoratului Republicii 

Moldova (analiza politologic ) din prezenta culegere. 
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În paralele cu cauzele normale ale absenteismului tehnic, în Repub-
lica Moldova exist i una structural  – o categorie important  a acestor 
absentei ti o reprezint  migran ii de munc . Aceasta este una din tr tu-
rile specifice ale evolu iei electorale ale Moldovei.  

Pîn  la moment cercet torii nu au ajuns la o p rere comun  privitor 
la num rul persoanelor antrenate în procesele migra ionale. Statisticile 
oficiale opereaz  cu un num r infim de mic: în 1998 – 12 763,177 în 2001 
– 12 477.178 Cele neoficiale vehiculeaz  cu cifre de sute de mii. Unul din 
principalii speciali ti din Moldova în domeniu V.Mo neaga consider  c  
num rul actual (anul 2000) al migran ilor de munc  constituie nu mai 
pu in de 450-500 mii persoane.179  

Este dificil de a estima, pe perioada 1990–2001, dinamica mai mult 
sau mai pu in precis  a num rului de persoane antrenate în procesele mi-
gra ionale i, din aceast  perspectiv , a corela iei dintre acest fenomen i 
absenteismul aleg torilor.180 Cert este faptul c  în prima jum tate a de-
ceniului trecut  “procesele migra iei de munc  nu au devenit fenomen so-
cial de mas  pentru Moldova”.181 Abia începînd cu anii 1994–1995 are 
loc exodul masiv al cet enilor Republicii Moldova la lucru peste hotare. 
Pe tot parcursul perioadei respective (1994–2000) aflat  într-o permanen-

 cre tere ea, în concep ia lui V.Mo neaga “a atins limitele sale maxima-
le (în 2000 – R.T.) i tendin a principal  nu va fi cre terea num rului mi-
gran ilor de munc , ci schimbarea genera iilor în cadrul s u”.182 În  a a  
mod num rul maxim de cet eni ai Republicii Moldova antrena i în pro-

                                                        
177  . : -

 // Moldova, România, Ucraina: integrarea european i 
migra iunea for ei de munc . / CAPTES. – Chi in u, 2000, p.114. 

178  “Jurnalul Na ional”, 2001, 23 ianuarie. 
179  . : -

. // idem., p.116. 
180  Doar începînd cu 1998 procesele migra ionale intr  în aten ia oamenilor de 

tiin i a mass-mediei (vezi .  
: . // Mass-media în 

societ ile în tranzi ie: realit i i perspective. / CAPTES. – Chi in u, 2001). 
181 ., ., . -

: . // MOLDOSCOPIE 
(Probleme de analiz  politic ). Partea XVII. / CAPTES. – Chi in u, 2001, 
p.137. 

182 . : -
. // idem, p.126. 
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cesele migra ionale a coincis cu alegerile locale din 1999 i cele parla-
mentare din 2001.  

Deci se intrevede o corela ie clar  între procesele migratoare i ab-
senteism. Ca i num rul migran ilor de munc , absentei tii, în intervalul 
1994–2001 s-a aflat într-o continu  cre tere, iar cel mai mare absenteism, 
cel de la alegerile parlamentare din 2001, coinciide cu cota maximal  a 
proceselor de migra ie. 

În aceast  ordine de idei un con inut, cu totul deosebit de cel din sta-
tele liberal-democrate i unele state ex-socialiste, îl are factorul timpului 
vot rii.183 Conform cercet rilor lui V.Mo neaga exist  3 perioade cînd 
exodul din Moldova este cel mai intens – februarie, mai i august.184  

În aceea i ordine de idei speciali tii B ncii Mondiale sus in, “vara, 
în timpul lucr rilor agricole i realiz rii produselor agricole, num rul 
migran ilor practic se dubleaz , atingînd cifra de 300-400 mii pe an.”185 
Par ial, acestor caracteristici ai migra iei se datoreaz i prezen a mic  a 
cet enilor la urnele de vot la alegerile locale, care au loc în aprilie – mai.  

Totodat , fenomenul migra iei condi ioneaz , concomitent cu cauzle 
tehnice, i premisele apari iei i manifest rii absenteismului psihologic – 
chiar i în cazul în care migran ii de munc  în perioada alegerilor se afl  
pe teritoriul Republicii Moldova ei sunt rup i de realitatea autohton , de-
zorientarea sa nu le permite multor dintre ei participarea la alegeri.186  

Pentru contracararea absenteismului tehnic, legisla ia Republicii 
Moldova prevede, pe lîng  votarea la sec ia de votare ordinar , i moda-
lit i specifice de exercitare a dreptului de vot: 

1) votarea la domiciliu. În conformitate cu art. 54 (4) al Codului 
electoral aleg torul, la rug mintea oral  sau scris  a acestuia, adresat  
biroului electoral, poate vota la locul afl rii sale, depunînd buletinul de 

                                                        
183  Vezi: Mo neaga V., Rusnac Gh., Tanas  R. Activismul electoratului 

Republicii Moldova (analiza politologic ). 
184 .  ,   …  .  //   

: . / . – 
, 2001, p.125.  

185 . : -
. // idem, p.115-116. 

186 Vezi: ., .  (2001)  
: , , -

. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVI. / 
USM. – Chi in u, 2001, p.35. 
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vot într-o urn  mobil . În acela i timp, din diverse cauze tehnice sau 
subiective, aceast  modalitate, uneori, poate s  nu fie eficient .187 

2) votarea în institu ia unde se afl  cet eanul (spital, sanatoriu, azil 
pentru b trîni etc.). Cu toate c  art. 29 (3) al Codului electoral prevede 
aceast  posibilitate,188 proasta organizare a alegerilor i iresponsabilitatea 
unor persoane, poate duce la neutilizarea acestei posibilit i i, ca conse-
cin , neparticiparea unor cet eni la scrutin.189 

3) exercitarea dreptului de vot la alt  sec ie de votare. Conform art. 
39 (7) al Codului electoral, aleg torlui în cazul cînd î i schimb  domici-
liul între data întocmirii listelor electorale i cea a alegerilor, i se poate 
acorda, la cererea sa, un certificat pentru drept de vot în alt  sec ie de vo-
tare. Ace ti aleg tori sunt introdu i în listele suplimentare. Îns  legisla ia 
moldoveneasc  nu prevede posibilitatea acord rii acestui certificat în 
cazul în care cet enii pleac  în deplasare etc. în alte localit i ai rii sau 
expedierea acestuia prin po  în cazul în care persoana locuie te nu în 
conformitate cu viza de re edin . De la aceast  regul  fac excep ie doar 
studen ii care la alegeri doresc s  voteze în localitatea sa natal i nu 
acolo unde î i fac studiile.  

La alegerile parlamentare din 1994 în leg tur  cu introducerea unor 
reglement ri noi în domeniul actelor de identitate, Comisia Electoral  
Central  permite cet enilor Republicii Moldova ce nu au viz  de re e-
din  s  voteze în oice sec ie de votare, aplicînduli-se în pa aport tampila 
“Votat 1994”.190 

4) votarea în ambasade. Conform art. 29 (5) pentru alegerile parla-
mentare, preziden iale (pîn  în anul 2000) i referendumurile republicane 
în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova se organizeaz  sec ii de 
votare pentru lucr torii diplomatici, membrii familiilor acestora i cet e-
nii Moldovei afla i în aceste state îndiferent de num rul acestora din 
urm . În plan administrativ-electoral ele fac parte din circuscrip ia electo-
ral  Chi in u. 

                                                        
187 « », 1995, 6 . 
188 Articolul în cauz  stipuleaz  c  “pot fi create sec ii de votare” nu c  trebuie 

create. 
189 « », 1995, 29 , 6 . 
190 Hot rîrea Comisiei Electorale Centrale privind modalit ile de votare a cet -

enilor Republicii Moldova f  viz  de re edin  // Cernencu M., Rusnac G., 
Galben A., Solomon C. Republica Moldova: istoria politic  (1989 – 2000). 
Documente i materiale. Volumul II. / USM. – Chi in u, 2000, p.201. 
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În pofida faptului c  mul i cet eni se afl  peste hotare, num rul per-
soanelor ce au votat în ambasade este extrem de mic (Diagrama 2). Prin-
cipala cauz  a acestui comportament const  în faptul c  majoritatea cet -
enilor se afl  ilegal peste hotare.191 Dar are importan i vacumul infor-

ma ional i, nu în ultim  instan , nep sarea pentru situa ia din ar . Cele 
mai multe voturi sunt exprimate în misiunile diplomatice ale Republicii 
Moldova din România (tineretul studios i nu doar)192.  Pe  locul  doi  se  
plaseaz , dar cu odiferen  foarte mare de precedenta, Federa ia Rusi ,193 
pentru celelalte state cifra votan ilor se apropie de cea a lucr torilor am-
basadelor i consulatelor. 

Spre deosebire de modalit ile speciale de votare utilizate în statele 
liberal-democratice (îndeosebi votarea prin po i prin procur ), cele fo-
losite în Republica Moldova sunt mai pu in efeiciente. În cazul alegerilor 
locale cet enii afla i în deplas ri, vizite în alte localit i sunt practic lip-
si i de dreptul de a participa la alegeri.194 Aceasta se refer i la persoane-
le aflate peste hotarele rii, care pentru a- i exercita dreptul, în cazul cînd 
se afl  legal peste hotare i doresc s  voteze, luînd în considera ie num -
rul mic de misiuni diplomatice ale Republicii Moldova, ar trebui s  par-
curg  mari distan e.195 Cu toate acestea este destul de periculos pentru 
                                                        
191 Cu toate c  CEC-ul admite i participarea la alegeri prin exprimarea votului 

la sec iile de votare constituite în ambasadele Moldovei cet enilor “afla i 
neoficial peste hotare” (Jurnalul Na ional, 23 ianuarie, 2001, p. 2) exist  
totu i teama de a fi depistat de autorit ile locale i deportat. 

192 În România, cel pu in la alegerile parlamentare din 1998, au fost constituite 
pe lîng  sec ia de votare din ambasada din capital i trei puncte mobile de 
votare ce au func ionat în Ia i, Timi oara i Cluj-Napoca (“Flux”, 1998, 19 
martie). 

193 Voturile exprimate în Rom nia i Rusia constituie, practic la toate alegerile, 
circa 2/3 din totalul acestei categorii de sufragii (în 1994 – 1869, 1998 – 2 
686, 2001 – 2 785 etc). 

194 Strict vorbind, la alegerile în Sovietul Suprem al RSSM din 25 februarie 1990 
cet enii care vor fi absen i în ziua alegerilor din localitatea unde domiciliau 
aveau dreptul s  transmit , anterior zilei alegerilor, comisiei electorale de 
sector, într-un plic sigilat, decizia sa cu privire la candida ii pentru alegerile 
de deputa i (Art. 30 al Legii nr. 3618-XI a Republicii Sovietice Socialiste 
Moldovene ti cu privire la alegerile de deputa i ai poporului ai RSS Mol-
dovene ti din 23 noiembrie 1989. // Ve tile Sovietului Suprem i ale Guver-
nului RSS Moldovene ti, 1989, nr.11, p.913). 

195  Ca exemplu cet enii Republicii Moldova afla i la munc  în Portugalia pentru 
a- i exercita dreptul de vot ar trebui s  mearg  la Paris, Strasburg sau Ge-
neva. În aceast ar  legal se afl  mai mult de 6,5 mii de moldoveni ( -
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Moldova de a utiliza votarea prin po .196 Tradi iile democratice în for-
mare, mecanismele electorale necristalizate pot deschide calea falsific rii 
alegerilor. 

În cadrul absentei tilor psihologici deosebim dou  tipuri de aleg -
tori: 1) pasivi i 2) activi. Primii nu particip  deoarece nu tiu pentru cine 

 voteze, apatia, neinteresul manifestat fa  de via a public i politic  
etc. A doua categorie o constituie persoanele pentru care neparticiparea la 
alegeri este un mod de a- i expune protestul fa  de sistem, putere etc., 
deci este totu i o ac iune. 

Conform sondajelor de opinie (Tabelul 1), pentru majoritatea abso-
lut  a cet enilor Republicii Moldova neparticiparea la alegeri are un ca-
racter activ, acest motiv l-au declarat, în 1998, 71,6% din cei cu inten ia 
de a nu participa la scrutin. La majoritatea dintre ei, cei ce consider  c  
votul s u nu contribuie cu nimic la determinarea guvernan ilor etc., mo-
tivarea are un caracter promt ra ional. Absentei tii pasivi constituiau res-
pectiv 28,5% din totalul persoanelor cu inten ii absenteiste.  

Totodat  este interesant de observat schimbarea produs  în aceste 
motiva ii de c tre campania electoral . Cu excep ia cauzei inexisten ei 
unui candidat destoinic toate celelalte se diminuiaz  considerabil pe par-
cursul campaniei electorale.197 Aceasta denot  eficien a, la aceste puncte, 
a poten ialului mobilizator al campaniei electorale. În acela i timp perce-
perea unei informa ii mai ample despre forma iunile politice din Republi-
ca Moldova creaz  un efect de respingere, mai ales, în concep ia noastr , 
din cauza criticii i def im rii reciproce acerbe.  

În opinia public  a Republicii Moldova neparticiparea la alegeri 
poart , la fel, un caracter activ, drept consecin  a ineficien ii puterii i in-
capacita ii ei de a ameliora situa ia din ar  (Tabelul 2). Urm toarea cauz  
a comportamentului absenteist, dup  importan , o constituie acele per-
soane ce consider  c  alegerile sunt o pur  fic iune i c  votul s u nu va 
putea cu nimic influien a soarta sa i a rii. Motivul falsific rii alegerilor 
este la fel destul de r spîndit ceea ce denot  o încredere joas , a unei p i 
ai popula iei, în actualul sistem politic i în democra ia moldoveneasc . 
Insatisfacerea fa  de modul de alegere, în opinia cet enilor, nu este o 
                                                                                                                  

. :  
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVII. / 

CAPTES. – Chi in u, 2001, p.125). 
196 Conform Codului electoral în Republica Moldova este permis  expedierea bu-

letinelor de vot prin po ta diplomatic  (Art. 29 (13) al Codului electoral). 
197 Intervalul dintre sondaje constituie circa 2 s pt mîni. 
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cauz  semnificativ , cu toate c  majoritatea popula iei este împotriva sis-
temului propor ional pe liste de partid. Motivul antipatiei fa  de to i 
concuren ii electorali, în opinia popula ie este mai pu in important decît 
în realitate. Acesata se explic  prin faptul c  totu i partidele politice / 
candida ii sunt privi i de majoritatea popula iei ca subiec i ai politicii ce 
sunt necesari vie ii politice moldovene ti, ce î i exercit  func iile sale. Es-
te necesar de remarcat i ponderea semni ficativ  a motivului lipsei infor-
ma iei suficiente în comportamentul absenteist. Prin aceasta se opune in-
formarea, comunicarea politic  cu propaganda electoral i accentul pus 
în campaniile electorale, în mod incorect, pe ultima. 

Dinamica motivelor comportamentului absenteist este destul de 
elocvent. Astfel cre te constant num rul celor ce au pierdut încrederea în 
politic , celor care consider  c  votul lor nu conteaz . Ponderea celor 
care nu au informa ie suficient  r mîne destul de constant, ca i celor c -
rora nu le place nici un concurent electoral.198  

Aceste motive pot avea atît un caracter ra ional – lipsa de informa ie 
suficient , ineficien a votului, neacceptarea modului de scrutin, cît i un 
caracter emotiv – nemul umirea provocat  de situa ia din ar , oboseala 
de politic  etc.  

Carcteristicile socio-demografice, ca i în cazul deciziei de vot, se 
manifest , cu o excep ie, destul de redus în determinarea comportamentu-
lui absenteist. De regul  tineretul,199 femeile, alolingvii sunt mai pu in ac-
tiv. În acest context, în determinarea comportamentului electoral, cel mai 
pronun at se manifest  factorul domiciliului (rural / urban). 

La alegerile parlamentare din 27 februarie 1994 or enii nu s-au 
prezentat la urnele de vot în propor ie de 29,53%, în compara ie cu locui-
torii rurali la care acest indiciu constituie 19,94%.200 La alegerile parla-
mentare din 2001 situa ia este identic  – pentru locuitorii de la ora e ab-
                                                        
198 De remarcat c  datele trebuie tratate luînd în considera ie specificul ale-

gerilor din acel an: primul se refer  la alegerile locale, cel de-al doilea la 
cele preziden iale i ultimul la alegerile parlamentare. Ca exemplu num rul 
ridicat al celor ce au declarat c  neparticiparea la alegeri a fost ca conse-
cin  a faptului c  nu le place nici un comcurent electoral în 1996 a fost con-
di ionat de faptul c  în turul doi au concurat doar doi candida i etc. 

199 . -
. // MOLDOSCOPIE ( Probleme de analiz  

politic ). Partea XVII. / CAPTES. – Chi in u, 2001. 
200 Datele au fost calculate în baza Mo neaga V., Rusnac G. Republica Moldova: 

alegerile parlamentare (1994) i geografia politic  a electoratului. / USM. – 
Chi in u, 1997, p.39. 
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senteismul constituie 40,34%, iar pentru cei de la sate 26,63%.201 În cad-
rul diferitor tipuri de localit i urbane la fel exist  o deosebire. Ca exem-
plu, la alegerile din 1994, în centrele administrative de subordonare re-
publican  activismul este de 32,31%, iar f  municipii aceast  cifr  co-
boar  pîn  la 16,26%, iar în centrele de subordonare raional  coeficientul 
este de 23,20%.202 În a a mod, absenteismul cel mai ridicat se manifest  
în municipii, îns  cel mai pronun at se manifest  în cadrul binomului ca-
pital  – restul republicii. Acest fenomen nu este caracteristic doar Repub-
licii Moldova, el se manifest , uneori cu o intensitate i mai pronun at , 
atît în statele liberal-democratice, cît i ex-socialiste. 

Consider m c  cauza principal  se ascunde în însu i stilul de via  
urban. Aici se rup rela iile tradi ionale existente în comunitatea rural , “în 
condi iile mediului urban, scrie S.Matias, rela iile între oameni poart , în 
linii generale, un caracter func ional.”203 Or enii sunt social mai pasivi, 
mai închi i în sine (lipsa de spa iu). Aceasta duce practic la diminuarea 
rolului conformismului, a ac iunii normelor i obiceiurilor ca factor ce in-
fluen eaz  participarea la alegeri. 

În cazul Chi in ului, acea ti factori sunt accentua i de statutul deo-
sebit al capitalei fa  de celelalte ora e, cea ce i condi ioneaz i cel mai 
ridicat absenteism din Rebublica Moldova  (Diagrama 3). Pentru locuito-
rii Chi in ului, prin “apropierea” sa de institu iile centrale ale statului, 
puterea se depreciaz , nu mai are un caracter sacral ca în cazul popula iei 
rurale. Dup  cum men ioneaz  T.Danii i A.Timu , analizînd rezultatele 
unui sondaj sociologic, “ responden ii de la sate, de regul , comparativ cu 
cei de la ora e, mai înalt apreciaz  activitatea organelor de stat i a insti-
tu iilor centrale”.204 Plus la aceasta, dup  cum men iona cercet torul ame-
rican S.P.Huntington cu referire direct  la societ ile în transformare, ca-
pitala este un focar al oporz iei fa  de regim,205 ea se concretizeaz  atît în 

                                                        
201 Electorala 2001. Documente i cifre cu privire la alegerile Parlamentului Re-

publicii Moldova. Edi ie a Comisiei Electorale Centrale. / Centrul republican 
de informatic . – Chi in u, 2001, p.146. 

202 Datele au fost calculate în baza Mo neaga V., Rusnac G.,  op.cit., p.42. 
203 . : . /  

 . – , 1990, p.273. 
204 Danii T., Timu  A. Timp i oameni. Problemele actuale ale vie ii sociale a 

popula iei din Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  
politic ). Partea V. / USM. – Chi in u, 1994, p.81. 

205 Vezi: Huntington S.P. Ordinea politic  a societ ilor în schimbare. / Polirom. 
– Ia i, 1999. 
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votarera forma iunilor de opozi ie, cît i în neparticiparea la alegeri ca 
exprimare a protestului. 

Ace ti factori influien eaz  nu doar locuitorii capitalei dar are im-
pact i asupra cet enilor din suburbiile municipiului Chi in u i din lo-
calit ile apropiate. Ca de exemplu în jude ul Chi in u (2001) participa-
rea este cu circa 1% mai mic  ca în media pe republic . În raionul 
Str eni, Orhei etc la alegerile din 1994, 1996, 1998 se observ  acela i 
lucru. Cauza se ascunde în migra ia de munc  din localit ile mai mult 
sau mai pu in apropiate spre capital i, nu mai pu in important, angaj rii 
unui num r mare din persoanele cu domiciliul în aceste localit i la lucru 
în capital  (ziua în Chi in u, seara acas ).  

adar, comportamentul absenteist al electoratului Republicii Moldo-
va este caracterizat nu de pasivitate i indiferen , ci de meanifestarea 
protestului fa  de situa ia catastrofal  din ar . În acela i timp impact 
deosebit de negativ il au procesele migra iei de munc , dar i legisla ia 
imperfect , ce, ce nu se afl , cu toate c  din motive mai mult sau mai pu-
in obiective, în concordan  cu mobilitatea sporit  a popula iei Moldo-

vei, i nu faciliteaz , în dese cazuri, exercitarea dreptul la vot.  
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Doini a - Elena OPAI  
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Catedra Drept penal i criminologie 
doctorand  

 
Arma de foc, muni iile i substan ele explozive dispun de un statut 

de drept special în stat. Mânuirea cu ele, inclusiv procurarea lor, se per-
mite numai cu permisiunea special  a organelor competente, iar toate ce-
lelalte c i de primire a acestor obiecte sunt ilegale. 

Aliniatul 3 al art. 227 Codului Penal al Republicii Moldova (Co-
dului Penal al Republicii Moldova) a fost introdus prin Ucazul din 5 
septembrie 1974 care prevede: „Persoana care a predat de bun  voie 
arma de foc, muni iile sau substan ele explozive pe care le p stra f  
autoriza ia corespunz toare este absolvit  de r spundere penal ”. 

În practic , imediat a ap rut întrebarea, dac  se extind prevede-
rile acestui aliniat i asupra cazurilor cînd persoana poart , procur , 
fabric  ilegal aceste obiecte iar apoi benevol le-a predat organelor re-
spective. 

Purtarea, procurarea, fabricarea ilegal  a armelor de foc, muni-
iilor, substan elor explozive este neap rat legat  de p strarea lor. 

Din aceste considerente, noi putem afirma c  prin al. 3 art. 227 Co-
dului Penal al Republicii Moldova se exclude r spunderea penal  
pentru purtarea, procurarea, fabricarea armelor de foc, muni iilor sau 
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a substan elor explozive în caz de predare benevol  a acestor obiecte 
la organele respective. 

a dar, putem spune, c  predarea benevol  a armelor de foc, 
muni iilor sau a substan elor explozive din orice form  a posed rii 
lor exclude r spunderea penal  în baza al. 3 art. 227 Codului Penal al 
Republicii Moldova. Aceast  completare a fost introdus  în articolul 
227 în scopul m ririi eficien ei luptei cu infrac iunile s vîr ite cu ap-
licarea armei de foc, muni iilor sau substan elor explozive. 

Aceast  norm  stimuleaz  cet enii la finalizarea infrac iunii de 
posedare ilegal  a armei prin transmiterea ei organului respectiv, ti-
ind c  nu o s  fie atras la r spundere penal . Aceasta duce la lichida-
rea pericolului social pe care-l prezint  aceste fapte i preîntîmpina-
rea comiterii cu ele a unor infrac iuni216. Se va considera predarea be-
nevol  a armei de foc, a muni iilor, substan elor explozive p strate 
ilegal i persoana va fi absolvit  de r spundere penal , dac  ea pre-
dîndu-le imediat a anticipat impunerea de a le preda de c tre organele 
abilitate prin diferite metode legale217. 

Pentru aplicarea corect  a al. 3 art. 227 Codului Penal al Repub-
licii Moldova este necesar de concretizat semnele pred rii benevole. 

În primul rînd trebuie de men ionat c  posedarea ilegal  a ar-
melor este o infrac iune continu . Predarea benevol  presupune ca 
persoana pîn  la acest moment posed  ilegal arma i ac iunile sale în-
truneau elementele infrac iunii din art. 227 i dac  persoana nu pred  
benevol aceast  arm  va fi supus  r spunderii penale pentru fapta sa. 

Un alt moment este c , pentru ca s  fie considerat  predarea be-
nevol  a armei, persoana trebuie s  predea toate obiectele de înarma-
re aflate la ea ilegal. Predarea numai a unora din ele nu întrerupe po-
sedarea ilegal  a obiectelor de înarmare i persoana în acest caz nu 
poate fi eliberat  de r spundere penal . 

Un semn necesar al pred rii benevole a armei este predarea ob-
iectului de înarmare de c tre persoana care ilegal îl posed  la voin a 
sa, la dorin a sa, f  influen  din exterior i f  prezen a împreju-

                                                        
216 . -

 – , 1978, .60. 
217 Hot rîrea plenului Cur ii Supreme de Justi ie din 09.11.98, nr.31 “Cu privire 

la practica juridic  în cauzele penale despre purtarea, p strarea, transmite-
rea, fabricarea, desfacerea ilegal , sustragerea armelor de foc, a muni iilor 
sau a substan elor explosive, p strarea neglijent  a armelor de foc i a muni-
iilor”. // Avocatul poporului. – Chi in u, nr.11-12, 11/98, p.6. 
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rilor care fac imposibil  continuarea infrac iunii. În a a mod preda-
rea de arme se efectueaz  de c tre persoan  benevol. Persoana este 
încrezut , c  faptul de posedare ilegal  a armei nu este cunoscut or-
ganelor competente i pred  benevol aceast  arm ; astfel sfîr te in-
frac iunea i este absolvit  de r spunderea penal . 

Predarea de arme trebuie s  fie la voin a proprie, dar nu e obli-
gatoriu la ini iativa proprie. Ini iativa poate s  vie de la rude, cunos-
cu i ori alte persoane sub form  de sfaturi, rug min i, indica ii etc. 
De aceea, important nu este de la cine a venit ini iativa, dar faptul c  
persoana de bun  voin , f  influen  din partea altor persoane a re-
nun at de la continuarea infrac iunii218 prev zute în art. 227 Codului 
Penal al Republicii Moldova. 

Un alt element al pred rii benevole a armei de foc, muni iilor 
sau a substan elor explozive este faptul de percepere de c tre persoa-

 a posibilit ii continu rii infrac iunii f  a fi pedepsit . În acest 
caz nu are importan  a existat în realitate posibilitatea de continuare 
a infrac iunii de posedare ilegal  a armei ori nu. 

Posibilitatea de continuare a faptelor infrac ionale trebuie s  fie 
determinat  reie ind, mai întîi de toate, din închipuirile persoanei, 
caracterul subiectiv al faptei. Închipuirea persoanei poate s  nu coin-
cid  cu împrejur rile de fapt existente ce nu influen eaz  la hot rîrea 
problemei referitor la prezen a voin ei proprii. 

Dac  persoana gre it consider  c  poate i mai departe s  pose-
de ilegal obiectele de înarmare dar le pred  organelor respective, 
atunci are loc predarea benevol  a obiectelor date (art. 227 al. 3 Co-
dului Penal al Republicii Moldova)219. Predarea de arme nu poate fi 
considerat  benevol  dac  în imagina ia persoanei exist  unele îm-
prejur ri care în realitate nu exist . 

Cu atît mai mult nu poate fi predat  benevol arma cînd exist  
aceast  împrejurare din imagina ia persoanei în realitate. Nu este 
predare benevol , cînd persoana se convinge de imposibilitatea pose-

rii armei i o pred  organelor respective. 
De exemplu, o persoan  re inut  de poli ie, pred  pistolul pîn  a 

fi perchezi ionat. În acest caz, persoana în elege c  în caz de perche-
zi ionare pistolul va fi g sit i întrerupe ac iunile de posedare a armei 
din motive care nu depind de ea. 
                                                        
218 . -

. – , 1978, .61. 
219 Ibidem p.62. 
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Imposibilitatea de a continua posedarea ilegal  a armei poate fi 
cauzat  nu numai prin ac iunile organelor de drept dar i în urma ac-
iunilor din partea unor organe ori a cet enilor. În caz de aplicare a 

unei for e fizice sau a unei influen e psihice nu poate s  fie predarea 
benevol . 

În acest caz influen a psihic  poate fi exprimat  prin amenin a-
rea de a anun a organele respective despre posedarea ilegal  a obiec-
telor de înarmare. În acest caz predarea de arme este nevoit , fiindc  
persoana e convins  despre imposibilitatea posed rii armei f  a fi 
descoperit. 

În acela i timp are loc predarea benevol  a armei cînd persoana 
în elege despre crearea unor condi ii mai grele de posedare a armei i 
este în stare s  ocoleasc  aceste greut i, îns , pred  arma220. 

Aici persoana procedeaz  dup  voin a proprie, fiindc  ea avea 
posibilitatea de a continua ac iunile sale, îns , le-a întrerupt prin pre-
dare benevol  a obiectelor posedate. În caz de predare benevol  a ar-
mei motivul poate fi oricare: regretare, fric  etc. 

Din punct de vedere juridic aceste motive au aceia i valoare, fi-
indc  ele au dus la acelea i consecin e: predarea benevol  a armei de 

tre infractor. 
În  a a  mod  prin  predare  benevol  a  armei  pe  care  persoana  o  

posed  ilegal, trebuie de în eles, deplin  dup  voin a sa, cu orice mo-
tive, predarea armei i perceperea de c tre persoan  a posibilit ii de 
continuare a infrac iunii indicate în al. 2 art. 227 Codului Penal al 
Republicii Moldova f  a fi pedepsit . 

sirea armelor, muni iilor i a substan elor explozive urmat  
de t inuirea lor, nepredarea lor imediat  la organele abilitate consti-
tuie infrac iune prev zut  de art. 227 Codului Penal al Republicii 
Moldova. Apare o întrebare la savan i, dac  prevederile al. 3 art. 227 
Codului Penal al Republicii Moldova 221 se extind i asupra sustra-
gerii de arme, muni ii, substan e explozive. 

spunsul la aceast  întrebare este c , nu poate fi r spîndit  
prevederea al. 3 art. 227 Codului Penal al Republicii Moldova asupra 
                                                        
220 Ibidem. p.63. 
221 Hot rîrea plenului Cur ii Supreme de Justi ie din 09.11.98, nr.31 “Cu privire 

la practica juridic  în cauzele penale despre purtarea, p strarea, transmi-
terea, fabricarea, desfacerea ilegal , sustragerea armelor de foc, a muni iilor 
sau a substan elor explosive, p strarea neglijent  a armelor de foc i a muni-
iilor”. // Avocatul poporului. – Chi in u, nr.11-12, 11/98, p.6. 
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art. 2271 Codului Penal al Republicii Moldova argumentînd prin fap-
tul, c  persoana dat  a s vîr it deja o alt  infrac iune pîn  la p st-
rarea, sustragerea obiectelor date: arme de foc, muni ii, substan e ex-
plozive, prev zut  de art. 2271 Codului Penal al Republicii Moldova 
i în lege nu e indicat c  autodenun area infrac iunii de sustragere eli-

bereaz  persoana de r spundere penal  pentru aceast  infrac iune. 
Faptul dat, predarea armei în urma sustragerii ei poate avea o in-

fluen  la stabilirea pedepsei ca circumstan  atenuant 222. Dac  per-
soana a comis o alt  infrac iune cu aplicarea armei, eliberarea ei de 

spunderea penal  în baza al. 3 art. 227 Codului Penal al Republicii 
Moldova nu poate avea loc. 

Nu are importan  – organizator, autor sau ce alt rol a ocupat 
persoana la comiterea acestei infrac iuni223. 

Prevederile al. 3 art. 227 Codului Penal al Republicii Moldova 
pot fi aplicate atît fa  de o persoan  care comite infrac iunea din art. 
227 Codului Penal al Republicii Moldova pentru prima dat  cît i 
pentru persoanele care au s vîr it o asemenea infrac iune, cît i de 

tre recidivistul deosebit de periculos în egal  m sur . 
Predarea benevol  a obiectelor de înarmare se deosebe te de re-

nun area benevol  la s vîr irea infrac iunii art. 16 Codului Penal al 
Republicii Moldova prin urm toarele: renun area benevol  în primul 
rînd este posibil  la etapa de preg tire i tentativ  a infrac iunii, îns , 
predarea benevol  a armei poate avea loc la etapa de consumare a 
infrac iunii, de posedare a armei. 

În al doilea rînd, renun area benevol  este o împrejurare care 
exclude r spunderea penal  din cauza c  lipse te componen a de in-
frac iune în ac iunile persoanei, iar predarea benevol  a armei cu toa-
te c  atrage dup  sine eliberarea de r spundere penal , îns , ea are 
loc în urma ac iunii persoanei care constituie o infrac iune. 

Reie ind din cele men ionate, predarea benevol  a armei ca for-
 special  de eliberare de r spundere penal  prev zut  în al. 3 art. 

227 Codului Penal al Republicii Moldova este posibil  atunci, cînd 
renun area  de  la  s vîr irea  infrac iunii  nu  este  posibil  în  cazul  inf-

                                                        
222 . , , 

, , -
. - , 1985, .46. 

223 .  
. – , 1990, .30. 
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rac iunii prev zut  de art. 227 Codului Penal al Republicii Moldo-
va.224 

Predarea benevol  a armelor de foc, muni iilor sau a substan e-
lor explozive este asem toare cu autodenun area. 

În ambele cazuri persoana denun  infrac iunea comis , îns , în pri-
mul caz ea este absolvit  de r spundere penal , iar în al doilea caz fapta 
dat  este considerat  ca circumstan  atenuant  la stabilirea pedepsei. 
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La comiterea infrac iunilor, prezen a armei spore te pericolul 

social considerabil. S-a constatat c  60-65% din infrac iuni se comit 
cu prezen a armei. De aceea, în combaterea criminalit ii un loc im-
portant îl ocup  descoperirea infrac iunilor de p strare, purtare, pro-
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curare, fabricare, desfacere ilegal , sustragere a armelor, muni iilor i 
substan elor explozive. 

Articolul 227 Codul Penal al Republicii are o structur  compli-
cat , care cuprinde diferite tipuri de obiecte de înarmare i anumite 
forme de posedare a lor. Din aceast  cauz , nu e de mirare faptul, c  
aceast  componen  are multe tr turi caracteristice a altor infrac-
iuni. 

Asem rile anumitor semne aparte a unor infrac iuni prezint  o 
problem  la delimitarea unei infrac iuni de alta, la calificarea lor. 

Pentru aplicarea corect  a legii, o importan  major  o are stabi-
lirea acestor tr turi care dau posibilitatea de a delimita infrac iunea 
de posedare ilegal  a armelor de alte infrac iuni. 

Practica juridic  ne m rturise te c  posedarea ilegal  a armei nu 
constituie un scop de sine st tor al persoanei, dar acest scop este 
îndreptat la comiterea unor infrac iuni cu aplicarea acestor obiecte. 

Procurând s-au fabricând arme, muni ii sau substan e explozive, 
persoana, totodat , se preg te te de alte infrac iuni, posibil pentru în-
ceput neconcretizate pentru infractor. În afar  de aceasta, în multe 
cazuri posedarea armelor duce la comiterea unor infrac iuni din im-
pruden . În sfîr it, îns i posedarea ilegal  a armelor în anumite îm-
prejur ri poate determina persoana la aplicarea ei, ceea, ce constituie 
o infrac iune225. Procurarea ori fabricarea obiectelor de înarmare, cu 
scopul folosirii lor la comiterea unei infrac iuni, care din cauze inde-
pendente de cerin a infractorului nu a fost s vîr it , prezint  un cu-
mul de infrac iuni – procurarea sau fabricarea armelor i preg tirea 

tre infrac iunea s vîr it  cu aplicarea armei. 
În cazul dat, aceia i ac iune atenteaz  la dou  obiecte diferite – 

securitatea public i la proprietatea persoanei (în caz de jaf). Din 
aceast  cauz  ac iunile s vîr ite de subiect con in tr turile a dou  
infrac iuni (terminat i neterminat ). Procurarea sau fabricarea ar-
mei constituie în acela i rînd preg tirea pentru comiterea unei alte in-
frac iuni cu aplicarea acestei arme, fapte care sunt indicate în norme 
diferite ale Codului penal. Din aceast  cauz , e necesar  o calificare 
în cumul a acestor fapte226. 
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. – , 1990, .38. 
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În practic  se întîlnesc cazuri cînd persoana poart  arm  de foc 
fabricat  de el i în acela i timp confec ioneaz  o alt  arm  alb , în-

, din motive nedependente de ea acest lucru nu finalizeaz . Aceste 
ac iuni vor fi calificate în cumul – al. 2 art. 227 i art. 15; al. 1 art. 
227 Codului Penal al Republicii Moldova.227 

Persoana care a confec ionat în mod me te ug resc din arm  de 
vîn toare un stru , a adoptat un pistol de construc ie, sportiv, pneu-
matic etc. pentru a împu ca cu muni iile nominalizate va purta r s-
pundere pentru fabricarea, p strarea i, dup  caz, i portul armei de 
foc. 

Persoana care a avut inten ia s  sustrag  prin diferite metode ar-
me, muni ii, substan e explozive, dar nu a dus pîn  la sfîr it inten ii-
le, contrar voin ei sale, dar a s vîr it sustragerea altor bunuri mate-
riale, va purta r spundere pentru tentativ  de infrac iune prev zut  de 
art. 2271 Codului Penal al Republicii Moldova i prin cumul de in-
frac iuni, dup  caz228. 

Purtarea ilegal  a obiectelor de înarmare i contraband  (art. 
227 i art. 75 Codului Penal al Republicii Moldova) au tr turi co-
mune dup  latura obiectiv i obiectul material al infrac iunilor date. 
Deosebirea dintre aceste componen e este în obiectul atent rii i latu-
ra obiectiv  a infrac iunilor date. Astfel, purtarea lor f  încercarea 
de trecere peste frontier , atenteaz  la securitatea public , dar cont-
rabanda obiectelor de înarmare – la inviolabilitatea frontierei de Stat 
a Republicii Moldova. 

Latura obiectiv  a infrac iunii prev zute în art. 227 Codului Pe-
nal al Republicii Moldova constituie purtarea obiectelor de înarmare 
prin diferite metode (la corp, în valiz , în bagaj etc.) în limitele te-
ritoriale a statului, iar în cazul contrabandei transportarea lor se efec-
tueaz  peste frontiera de stat a Republicii Moldova prin orice metod  
indicat  mai sus. Purtarea de arme i tentativa de a le transporta peste 
hotarele statului constituie un cumul de infrac iuni prev zute de arti-
colele 227 i 15, 75 Codului Penal al Republicii Moldova. 

                                                        
227 . -

 – , 1978, .50. 
228 Hot rîrea plenului Cur ii Supreme de Justi ie din 09.11.98, nr. 31 “Cu privire 

la practica juridic  în cauzele penale despre purtarea, p strarea, transmite-
rea, fabricarea, desfacerea ilegal , sustragerea armelor de foc, a muni iilor 
sau a substan elor explosive, p strarea neglijent  a armelor de foc i a muni-
iilor”. // Avocatul poporului. – Chi in u, nr. 11-12, 11/98, p. 6. 
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În acele cazuri cînd persoana prime te arma nemijlocit înainte 
de deplasare la punctul de control vamal, ac iunile ei con in numai 
indicii contrabandei – art. 75 Codului Penal al Republicii Moldova.229 

Purtarea i p strarea ilegal  a obiectelor de înarmare i sustrage-
rea lor (art. 227 i 2271 Codului Penal al Republicii Moldova). Aces-
te infrac iuni se aseam  dup  obiectul i dup  obiectul material al 
atent rii. 

Deosebirea între aceste infrac iuni const  în latura obiectiv . 
Dac  în cazul art. 227 Codului Penal al Republicii Moldova apari ia 
posed rii ilegale a obiectelor de înarmare poate fi datorit  procur rii, 
fabric rii, atunci în art. 2271 Codului Penal al Republicii Moldova ele 
trec în posesia persoanei prin metoda sustragerii. 

Referitor la calificarea acestor fapte în literatur  sînt diferite 
opinii. 

Unii autori afirm  c  trebuie s  delimit m ac iunile de purtare i 
strare ilegal  a acestor obiecte de ac iunile de t inuire a acestor ob-

iecte în urma sustragerii lor, ce nu poate fi considerat  infrac iune 
prev zut  în art. 227 Codului Penal al Republicii Moldova. 

Se va considera sustragere de arme, muni ii, substan e explozive 
atît de la institu ii statale i nestatale, de la persoana care a fost dota-

 legal cu acestea, cît i de la persoana juridic  sau fizic  care le de-
inea ilegal. 

Sustragerea, iar apoi purtarea, p strarea i desfacerea armelor de 
foc, a muni iilor i substan elor explozive constituie un cumul de in-
frac iuni, încadrarea ac iunilor f ptuitorului va fi efectuat  în baza 
art. 2271 i 227 Codului Penal al Republicii Moldova. Aceste infrac-
iuni pot fi s vîr ite numai inten ionat. G sirea armelor, muni iilor i 

substan elor explozive, urmat  de t inuirea lor, nepredarea lor ime-
diat  la organele abilitate, constituie respectiv infrac iune prev zut  
de art. 227 Codului Penal al Republicii Moldova 230. 

Dar în cazul cînd, în afar  de t inuire a obiectului de înarmare 
sustrase persoana efectueaz  purtarea lor, atunci ac iunile ei se vor 

                                                        
229 .  

. – , 1990, . 40. 
230 Hot rîrea plenului Cur ii Supreme de Justi ie din 09.11.98, nr.31 “Cu privire 

la practica juridic  în cauzele penale despre purtarea, p strarea, transmite-
rea, fabricarea, desfacerea ilegal , sustragerea armelor de foc, a muni iilor 
sau a substan elor explosive, p strarea neglijent  a armelor de foc i a muni-
iilor”. // Avocatul poporului. – Chi in u, nr.11-12, 11/98, p.6. 
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califica în cumul – art. 227 i 2271 Codului Penal al Republicii Mol-
dova.231 În a a cazuri pentru p strarea obiectului de înarmare poate fi 
atras  la r spundere penal  persoana numai dup  expirarea termenu-
lui de prescrip ie a atragerii la r spundere penal  pentru sustragerea 
de arme, muni ii sau substan e explozive232. 

În aceast  privin  Plenul Cur ii Supreme de Justi ie în hot rîrea 
sa din 9 noiembrie 1998, nr. 31 a concretizat, c  ac iunile de sustra-
gere apoi purtare, p strare, desfacere a armelor, muni iilor, sau a sub-
stan elor explozive constituie un cumul real de infrac iuni. Faptul dat 
poate fi argumentat prin urm toarele: Sustragerea de arme, muni ii 
sau a substan elor explozive se consum  din momentul apari iei posi-
bilit ii la infractor s  dispun  de aceste obiecte la voin a proprie233. 
Dispozi ia art. 2271 Codului Penal al Republicii Moldova nu prevede 

spunderea pentru purtarea, p strarea, desfacerea lor ulterioar . Cu 
alte cuvinte, aflarea armei la infractor presupune deja p strarea ei, 
ceea, ce se include în latura obiectiv  a art. 227 Codului Penal al Re-
publicii Moldova. 

strarea ilegal  a armelor de foc, a muni iilor sau a substan e-
lor explozive i p strarea neglijent  a armelor de foc i a muni iilor 
(art. 227 i 2272 Codului Penal al Republicii Moldova), 

Aceste infrac iuni sunt asem toare dup  obiectul general i 
material al infrac iunii. Obiectul material al infrac iunii prev zute în 
art. 2272 Codului Penal al Republicii Moldova se consider i armele 
de vîn toare cu eava neted , ceea ce nu este obiect material al art. 
227 Codului Penal al Republicii Moldova. În caz de p strare neauto-
rizat i neglijen  a armelor de foc, are loc un cumul de infrac iuni – 
art. 227 i 2272 Codului Penal al Republicii Moldova. fiindc  în Ho-

rîrea Plenului Cur ii Supreme de Justi ie e men ionat c  „prin p -
strare neglijent  a armelor de foc i a muni iilor se consider  p stra-
rea acestora de c tre persoanele dotate autorizat, îns , cu înc lcarea 

                                                        
231 . , -

. – , 1971, p.59. 
232 . . – , 1974, p.106. 
233 Hot rîrea plenului Cur ii Supreme de Justi ie din 09.11.98, nr. 31 “Cu privire 

la practica juridic  în cauzele penale despre purtarea, p strarea, transmite-
rea, fabricarea, desfacerea ilegal , sustragerea armelor de foc, a muni iilor 
sau a substan elor explosive, p strarea neglijent  a armelor de foc i a muni-
iilor”. // Avocatul poporului. – Chi in u, nr. 11-12, 11/98, p. 6. 
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cu bun tiin  a regulilor i condi iilor de p strare stabilite de legis-
la ia în vigoare i organele abilitate”234. 
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Printre defini iile existente ale unor sau altor fenomene juridice cea 

mai mare importan  pentru dezvoltarea practicii de aplicare a normelor 
de drept, o au, desigur, defini iile legislative. Anume ele contribuie la 
dezvoltarea concep iilor juridice i determin  evolu ia raporturilor juridi-
ce noi. În virtutea aplic rii practice permanente, defini iile legislative se 
supun criticii mai des, decât cele doctrinale, îns  ele devin un argument 
indiscutabil în discu ii - pentru practicieni i cel mai important argument - 
pentru cercet tori.    

Defini ia legal  a întreprinz torului individual în Republica Moldo-
va poate fi dedus  dintr-un ir întreg de acte normative în vigoare. Cel de 
baz  îns  este  al.  1  al  art.  1  al  Legii  Republicii  Moldova din  3  ianuarie  
1992 “Cu privire la antreprenoriat i întreprinderi”235 (în continuare – 
“Legea Republicii Moldova nr. 845-XII”), în conformitate cu care antre-

                                                        
234 Ibidem. p.6. 
235 Monitorul Parlamentului nr. 2/33 din 28 februarie 1994 
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prenoriatul reprezint  o activitate de fabricare a produc iei, executare a 
lucr rilor i prestare a serviciilor, desf urat  de cet eni i de asocia iile 
acestora în mod independent, din proprie ini iativ , în numele lor, pe ris-
cul propriu i sub r spunderea lor patrimonial  cu scopul de a- i asigura o 
surs  permanent  de venituri. 

Dac  este vorba de un întreprinz tor individual, atunci asocia iile 
cet enilor automat se exclud din no iunea dat . Aceasta înseamn , c  ac-
tivitatea individual  de antreprenoriat se va considera o activitate de fab-
ricare a produc iei, executare a lucr rilor i prestare a serviciilor, desf u-
rat  de cet eni în mod independent, din proprie ini iativ , în numele lor, 
pe riscul propriu i sub r spunderea lor patrimonial  cu scopul de a- i 
asigura o surs  permanent  de venituri.  

Art. 2 al Legii Republicii Moldova nr. 845-XII prezint  lista subiec-
telor activit ii de antreprenoriat, printre care pot fi eviden iate cet enii 
Republicii Moldova, cet enii str ini i persoanele f  cet enie, adic  
persoanele fizice. Comparând art. 1 i art. 2 ale Legii Republicii Moldova 
nr. 845-XII, putem conchide, c  legiuitorul implicit determin  întreprin-

torul individual ca persoana fizic , care în mod indipendent, din prop-
rie ini iativ , în numele ei, pe riscul propriu i sub r spunderea ei patri-
monial  desf oar  activitatea de fabricare a produc iei, executare a luc-

rilor, i prestare a serviciilor cu scopul de a- i asigura o surs  perma-
nent  de venituri. 

Este evident, c  no iunea de “cet ean” în sensul art. 1 al Legii Re-
publicii Moldova nr. 845-XII i “persoana fizic ” în sensul art. 2 al Legii 
se aplic  ca sinonime. Vom examina fiecare element în parte. 

Cet eanul efectueaz  activitatea de întreprinz tor în mod indipen-
dent. Aceasta se exprim  în câteva momente. În primul rând, îns i ini-
ieirea activit ii de antreprenoriat, precum i modalitatea legaliz rii ei 

juridice, se determin  de voin a proprie a cet eanului. El singur î i alege 
partenerii, modalit ile de achitare cu ei etc. Totodat , termenul “în mod 
indipendent” nu înseamn  independen a total , deoarece cet eanul, efec-
tuând activitatea sa se supune unei mul imi de norme juridice i etice236. 

                                                        
236 Întreprinz torul individual particip  în raporturile de drept din nume propriu. 

Elementul în cauz  este foarte esen ial din punct de vedere juridic i necesit  
o precizare mai larg . Vom men iona numai, c  afirma ia privind participa-
rea întreprinz torului individual în raporturile juridice din nume propriu este 
corect  numai în ceea ce prive te de in torul de patent  de întreprinz tor. În 
cazul întreprinderii individuale întreprinz torul particip  din numele întrep-
rinderii.  
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Este o activitate permanent , pe riscul propriu i sub r spunderea 
patrimonial  proprie. Anume caracterul permanent al încheierii tranzac-
iilor comerciale individualizeaz  antreprenorul i îl deosebe te din cercul 

altor subiec i, care încheie acelea i tranzac ii. Întreprinz torul individual 
poart  r spunderea patrimonial  nelimitat  pentru datorii, legate de prac-
ticarea activit ii de antreprenoriat. Aceasta se r sfrânge asupra cazului 
de activitatea nereu it i cauzarea pagubei ter elor persoane, asupra ca-
zurilor de aplicare a sanc iunilor pentru neachitare a impozitelor, taxelor 
i altor pl i obligatorii etc. 

Caracteristicile asem toare ale întreprinz torilor individuali se în-
tâlnesc i în legisla iile altor ri.  

Codul Civil în vigoare al Federa iei Ruse, de exemplu, nu con ine 
defini ia concret  a întreprinz torului individual, îns  caracteristicile ei 
esen iale pot fi eviden iate din con inutul unor articole. Al. 1 al art. 2 al 
Codului Civil al Federa iei Ruse prezint  defini ia activit ii de antrepre-
noriat în conformitate cu care întreprinz toare este acea activitate, care 
se desf oar  pe riscul propriu, i este îndreptat  la ob inerea sistematic  a 
beneficiului din folosirea patrimoniului, vânzarea m rfurilor, executarea 
lucr rilor sau prestarea serviciilor de c tre persoanele, înregistrate în mo-
dul corespunz tor. Art. 23 al Codului Civil prevede, c  “… cet eanul 
poate s  practice activitate de întreprinz tor f  crearea persoanei juridi-
ce din momentul înregistr rii de stat în calitate de întreprinz tor individu-
al. Conduc torul gospod riei ne ti (de fermier) de asemenea se recu-
noa te ca un întreprinz tor din momentul înregistr rii de stat în calitate de 
întreprinz tor individual”. Astfel, în legisla ia Federa iei Ruse poate fi de-
dus  defini ia legislativ , în conformitate cu care, întreprinz torul indivi-
dual reprezint  o persoan  fizic , care efectueaz  pe riscul propriu acti-
vitatea de sine st toare, îndreptat  la ob inerea sistematic  a beneficiu-
lui în urma folosirii patrimoniului, vânz rii m rfurilor, executarii lucr ri-
lor sau prest rii serviciilor, înregistrat  în mod corespunz tor în organele 
de stat. Cet eanul, care practic  activitatea de antreprenoriat, netrecînd 
procedura de înregistrare de stat, nu cap  statutul de întreprinz tor.  

Este evident, c  în defini ia, prezentat  de legiuitorul rusesc criteriul 
înregistr rii de stat se eviden iaz  în calitate de cel absolut necesar i se 
pune pe prim plan, ceea ce lipse te în defini ia, pe care noi am ob inut-o 
reie ind din legisla ia în vigoare a Republicii Moldova237. 

                                                        
237 Se poate de f cut o concluzie, c  legisla ia în vigoare a Rusiei este construit  

pe doctrina german   a aprecierii subiective a obiectului de reglementare a 
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Acela i articol con ine o prevedere, care se pare contradictorie celei 
precedente, i anume c  cet eanul, care a înc lcat cerin a de înregistrare, 
nu poate s  nege calitatea de întreprinz tor în cazul apari iei litigiilor pri-
vind tranzac iile încheiate. Prin alte cuvinte, cet eanul, chiar neînre-
gistrat, care îns  practic  activitatea de antreprenoriat se recunoa te ca 
întreprinz tor individual. Adic , criteriul înregistr rii în compara ie cu 
criteriul activit ii, de fapt, este secundar238. Prevederea în cauz i-a g sit 
reflectarea sa în practica judiciar  a Republicii Moldova, României pre-
cum i a Ucrainei. 

Existen a regulii date este, probabil, determinat  de nivelul crescut 
al sectorului neformal al economiei în toate rile postsocialiste. Lipsa lui 
ar aduce la imposibilitatea tragerii la r spundere a întreprinz torilor ne-
formali. Iar aceasta uneori este absolut necesar , deoarece sectorul nefor-
mal se caracterizeaz  prin înc lcarea drepturilor salaria ilor, implica i în 
el, prin neachitarea impozitelor, taxelor i altor pl i obligatorii, prin lipsa 
garan iilor calit ii  m rfurilor i serviciilor.  

Acum vom atrage aten ia la defini ia întreprinz torului individual, 
care este dat  în legisla ia româneasc . Reie ind din sensul art. 251 al Co-
dului Comercial al României cet eanul este întreprinz tor individual în 
cazul în care practic  activitatea individual , care este întreprinz toare 
dup  esen a ei239. Dup  cum putem observa, criteriul de înregistrare nu se 
men ioneaz . Aceasta, desigur, nu înseamn , c  întreprinz torii români 
nu trebuie s  treac  procedura de înregistrare de stat (din contra, art. 28 al 
Decretului-Lege nr. 54/1990 “Privind organizarea i practicarea unor ge-
nuri de activitate în baza ini iativei libere” vorbe te despre necesitatea ob-
inerii autoriza iei de stat pentru practicarea antreprenoriatului)240. Îns  

criteriul înregistr rii fa  de criteriul caracterului activit ii este secundar, 
ceea ce reflect  accep iunea doctrinal  francez  a legisla iei române pri-
vind activitatea de antreprenoriat. Art. 7 al Codului Comercial, în confor-
mitate cu care “întreprinz torii sunt acele persoane, care efectueaz  ac i-

                                                                                                                  
dreptului antreprenorial, în conformitate cu care obiectul reprezint  activita-
tea  întreprinz torilor, indiferent de caracterul ei.  

238 Prin prevederea dat  legiuitorul Rusiei exprim  doctrina francez  a obiectului 
de reglementare a dreptului de antreprenoriat, în conformitate cu care ea re-
prezint  anume activitatea cu caracter comercial, indiferent de subiectul 
efectu rii ei.  

239 Monitorul Oficial al României din 10 mai 1887 
240 Modica R., Popa V. Drept comercial român i drept bancar. // Lumina – Lex. 

– Bucuresti, 1999, p.87.  
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uni comerciale, i pentru care comer ul reprezint  activitatea principal ”, 
confirm  afirma ia în cauz .  

Astfel, în baza analizei comparate a defini iilor legislative ale între-
prinz torului individual, se poate concluziona, în primul rând despre ac-
cep iunea doctrinal  a legisla iei rii respective, în cel de al doilea rând – 
despre elementele obligatorii ale no iunii întreprinz torului individual în 
practica de aplicare a normelor de drept ale rii, inclusiv i a Republicii 
Moldova. Este evident, c  pentru toate defini iile întreprinz torului indi-
vidual este comun  accentuarea a dou  criterii de baz  – înregistr rii de 
stat i caracterului întreprinz tor al activit ii permanente.        

 
COLABORAREA CU ORGANIZA IILE 

INTERNA IONALE ÎN VIZIUNEA 
FORMA IUNILOR SOCIAL-POLITICE DIN 

REPUBLICA MOLDOVA.241 
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Optând suveranitatea statal  într-un context politic complicat Repu-

blica Moldova acord  o aten ie deosebit  colabor rii sale cu organiza iile 
interna ionale. Acest fapt creeaz  posibilit i reale pentru o colaborare 
aproape cu toate rile lumii prin intermediul diploma iei multilaterale i 
extinde mecanismele bilaterale i regionale de promovare a intereselor 
na ionale fundamentale ale republicii, asigur  accesul la valorile i expe-
rien a mondial , informa ie, date statistice, serviciile exper ilor surse de 
asisten  tehnic i financiar . 

Organiza iile interna ionale contribuie la cre terea rolului i influen-
ei Republicii Moldova pe arena interna ional . Prezen a în aceste organi-

za ii d  posibilitate Republicii Moldova s  participe la crearea normelor 

                                                        
241 Toate materialele folosite în articol sunt selectate din documentele de prog-

ram ale forma iunilor social-politice înregistrate la Ministerul de Justi ie a 
Republicii Moldova. 
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dreptului interna ional i-i asigur  unele garan ii a securit ii sale na io-
nale. 

Direc ia prioritar  a Republicii Moldova în organiza iile interna io-
nale este participarea la activit ile în cadrul ONU i a institu iilor sale 
specializate unde ea activeaz  cu scopul canaliz rii eforturilor pentru di-
namizarea prezen ei rii în structurile de men inere a p cii i ordinii în 
lume. 

Acest fapt a influen at i asupra atitudinii fa  de organiza iile inter-
na ionale a forma iunilor social-politice din Republica Moldova, care pot 
contribui la rezolvarea problemelor importante economice, politice pre-
cum i la consolidarea de mai departe a statalit ii republicii. 

Dup  proclamarea independen ei i pân  în prezent în Republica 
Moldova sa format un sistem politic pluripartidist, baza legislativ  a c -
ruia a fost pus  în a a documente ca Regulamentul Provizoriu al Consi-
liului de Mini tri cu privire la înregistrarea reuniunilor social-politice, din 
anul 1989, Decretul “Cu privire la departizarea organelor puterii de stat 
din iunie 1990, Legea “Cu privire la partide i alte organiza ii social-po-
litice adoptat  la 17 septembrie 1991, “Legea  pentru modificarea i com-
pletarea Legii privind partidele i alte organiza ii social-politce adoptat  
la 19 octombrie 1993. Crearea acestei baze legislative a stimulat procesul 
de constituire a forma iunilor social-politice ceea ce a dus la aceea c  pâ-

 în anul 1999 în republic  se formase conform listei de înregistrare la 
Ministerul de Justi ie a Republicii Moldova 55 de partide i mi ri so-
cial-politice, o mare parte dintre care existau numai pe hârtie nec tând la 
faptul c  pentru a forma un nou partid era necesar de 300 de membri.  

În anul 1998 la 30 septembrie a fost primit  o nou  lege despre 
forma iunile politice “Legea Republicii Moldova privind partidele i alte 
organiza ii social - politice” în conformitate cu care se prevede c  pentru 
a crea un partid sau organiza ie social-politic  sunt necesari 5000 de 
membri. Aceasta a dus la desp irea multor forma iuni politice i în pre-
zent în republic  func ioneaz  conform datelor 30242 de partide243 i orga-
niza ii social – politice. 

Analiza programelor partidelor i organiza iilor social-politice ne 
arat  c  în Republica Moldova aceste forma iuni ca i pân  la primirea le-
gii Republicii Moldova privind partidele i alte organiza ii social-politice 

                                                        
242 Num rul partidelor înregistrate s-aredus. / Moldova Suveran . 16 februarie 

2002. 
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se împart în trei grupe dup  orient rile i scopurile sale politice. De aici i 
atitudinea lor fa  de organiza iile interna ionale. 

Prima grup  de partide în care se eviden iaz  Partidul Popular Cre -
tin Democrat, Partidul For elor Democratice, Partidul Na ional nesc 
Cre tin Democrat, Noul Partid Na ional Moldovenesc, Partidul Na ional 
Român, Partidul “Uniunea Social-Liberal  For a Moldovei” etc. pledeaz  
pentru unirea cu România, în politica lor extern  se pronun  pentru inte-
grarea european i euroatlantic  considerând c   integrarea Republicii 
Moldova în Alian a Nord – Atlantic  (NATO) constituie singura solu ie 
viabil  pentru ap rarea independen ei, suveranit ii i integrit ii statului, 
exclud participarea în CSI. 

De exemplu, în programul Partidului Popular Cre tin Democrat, 
adoptat la 11 decembrie 1999, la congresul al VI, se men ioneaz  c  “Re-
ie ind din faptul c  Globalizarea i crearea unor entit i interstatale op-
time din punct de vedere politic, economic, social, militar etc. constituie 
tendin ele ale lumii contemporane, autarhia i izolarea sunt anacronice i 
contraproductive iar transparen a frontierelor i promovarea valorilor co-
mune sunt în interesul statelor. În a a caz aderarea Republicii Moldova 
într-un viitor previzibil la Uniunea European  constituie pentru PPCD un 
obiectiv strategic major. În ceea ce prive te rela iile cu Consiliul Europei 
trebuie  fie axate în continuare pe cele trei dimensiuni: cooperarea in-
terparlamentar , interguvernamental i în domeniul democra iei locale.” 

Nec tând la faptul c  în conformitate cu Constitu ia (art. 11) Repub-
lica Moldova este o ar  neutr  PPCD “apreciaz  drept inadecvat princi-
piul neutralit ii permanente fixat în Constitu ie. Reie ind din aceasta op-
iunea strategic  irevocabil  a PPCD de integrare a Republicii Moldova 

în Alian a Nord-Atlantic  (NATO)constituie singura solu ie viabil  pent-
ru ap rarea independen ei, suveranit ii i integrit ii statului. 

Partidul For elor Democratice sus ine politica extern  a Republicii 
Moldova ce va urm ri:  

ob inerea independen ei depline a Republicii Moldova fa  de struc-
turile imperiului i excluderea ader rii ei la CSI; 

participarea Republicii Moldova cu drepturi depline la procesul de 
integrare european  (Consiliul Europei, Comunitatea European  etc). 

Partidul For elor Democratice în programul s u în vederea deminu -
rii riscurilor pentru investitorii str ini i cre rii cadrului legislativ favora-
bil investi iilor str ine pledeaz  pentru înlocuirea acordurilor încheiate de 
Republica Moldova în cadrul Uniunii Economice a CSI prin acorduri bi-
laterale, elaborate în baza normelor i a practicilor interna ionale. 
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Partidul For elor Democratice (PFD) consider  c  “deoarece Repub-
lica Moldova este înglobat  în CSI i cuprins  de confrunt ri politice de 
amploare ea risc  s  r mân  în continuare de vechea metropol . Din 
aceast   cauz  PFD pledeaz  pentru integrarea Republicii Moldova în 
structurile vest – europene i euroatlantice. Pentru aceasta trebuie de 
aprofundat raporturile de parteneriat i cooperare cu comunit ile europe-
ne în vederea asocierii i ader rii ulterioare a Republicii Moldova la 
Uniunea European ”. Programul prevede angajarea politic  în cadrul 
Consiliului de Cooperare Nord – Atlantic i al Parteneriatului pentru pa-
ce ca modalitate de apropiere i de aderare ulterioar  la Alian a Nord-At-
lantic . Aceste ac iuni sunt considerate necesare în asigurarea i garanta-
rea securit ii Republicii Moldova în transformarea tonei geografice în 
acre ne afl m într-un spa iu al stabilit ii i p cii. 

În acela i  timp PFD “se pronun  pentru participarea activ  a Re-
publicii Moldova în cadrul organiza iilor interna ionale” î i poate g si ex-
presia în: 

spriginirea activit ilor diplomatice menite s  duc  la prelungirea, 
pe termen nelimitat, a tratatului de neproliferare a armelor nucleare, la in-
terzicerea total  a oric rui tip de experien  nucleare; 

participarea la proiecte de asisten  tehnic  acordate de organiza iile 
din sistemul ONU, la ac iunile de combatere a terorismului interna ional, 
a traficului de droguri i a polu rii mediului ambiant; 

colaborarea strâns  în cadrul OSCE i în cadrul Consiliului Europei, 
al Forumului de cooperare economic  al rilor din zona M rii Negre i al 
altor organiza ii de nivel zonal i subdivizional; 

colaborarea cu Fondul Monetar Interna ional, cu Banca Mondial i 
cu Banca European  pentru Dezvoltare. 

Direc iile principale ale Partidului Na ional–Liberal în politica ex-
tern  prev d: “a) diminuarea consecutiv i ie irea definitiv  din sfera de 
influen i dependen a economic  a fostului imperiu sovietic; b) integra-
rea Moldovei cu drepturi depline în comunit ile europene i în structurile 
de securitate colectiv , în primul rând în Uniunea European i Alian a 
Atlantic  de Nord. Asigurarea unui sprijin eficient din partea UE i 
NATO în scopul acceler rii dezvolt rii economice i garant rii securit ii 
na ionale a Republicii Moldova prin mijloace politico–diplomatice; c) 
PNL consider  c  participarea eficient  în actualitatea multilateral  a or-
ganiza iilor interna ionale care stimuleaz i asigur  integritatea europea-

, cooperarea interna ional i aprofundarea continu  a proceselor de-
mocratice în rile membre: Organiza ia Na iunilor Unite, Organiza ia 
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pentru Securitate i Cooperare în Europa, Consiliul Europei, Uniunea 
European , Adunarea Atlanticului de Nord”. 

A doua grup  de partide i organiza ii social-politice consider  cola-
borarea în cadrul organiza iilor interna ionale ca un factor important în 
consolidarea suveranit ii i independen ei Republicii Moldova pe arena 
interna ional , promovarea consecvent  a intereselor na ionale i crearea 
unei  imagini  favorabile  a  rii  în  lume.  Reie ind  din  aceasta  ele  se  pro-
nun  pentru colaborarea cu organiza iile interna ionale atât din Est cît i 
din Vest. 

Partidul Rena terii i concilierii din Moldova în strategia sa politica 
“opteaz  pentru promovarea unei politice financiare i de creditare, tiin-
ific fundamentale, crearea de b nci cu 100% capital str in, reglementa-

rea activit ii sistemului bancar prin înt rirea rolului B ncii Na ionale, 
colaborarea cu institu iile financiare interna ionale (FMG, BM, BERD)”. 

PCRM consider  c  “reu ita politicii bine ajustate de  reformare a 
societ ii i economiei Republicii Moldova depinde în mare m sur  de 
gradul i calitatea procesului de integrare politic , economic i spiritual  
a rii în Comunitatea interna ional . Obiectivul major al politicii externe 

mâne constat – lichidarea pe arena interna ional  a independen ei sta-
tale a Republicii Moldova, promovarea consecvent  a intereselor na io-
nale, crearea unei imagini favorabile a rii în lume prin realizarea stra-
tegiei clare i a unei tactici flexibile de cooperare cu organiza iile interna-
ionale, regionale i subregionale, cu toate statele de orientare democra-

tic ”. Priorit ile i principiile de baz  ale politicii externe a Republicii 
Moldova, conform programului PCRM “trebuie s  fie: 

promovarea în continuare a politicii de neutralitate permanent , de 
neangajare la eventualele alian e politice i militare;  

consolidarea colabor rii cu organiza iile interna ionale i regionale, 
în primul rând cu ONU i OSCE, promovarea activ  a intereselor na-
ionale la Consiliul Europei, în cadrul cooper rii economice a rilor rive-

rane M rii Negre, Comisiei Dun rii, Uniunii Economice a CSI, realizarea 
consecvent  a unui program de integrare gradual  în Uniunea European ;  

aprofundarea cooper rii ce NATO în cadrul prevederilor “Partene-
riatului pentru pace”, în vederea cre rii unor condi ii suplimentare de asi-
gurare a securit ii statului; 

colaborarea mai efectiv  cu organiza iile financiare interna ionale – 
FMI,  BM, BIRD etc.,  vizând atragerea  investi iilor  str ine,  folosirea  ra-
ional  a creditelor acordate cu orientarea lor prioritar  spre reutilarea i 

retehnologizarea unit ilor din industrie i agricultur ”. 
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Mi carea Social-Politic  “Pentru o Moldov  Democratic i Pro-
sper ”, consider  c  eforturile diplomatice ale p ii moldovene ti în ve-
derea rezolv rii diferendului transnistrean trebuie s  fie continue i insis-
tente, iar mijloacele folosite în acest scop-multiple, pentru aceasta este 
necesar  o atragere mai activ  la solu ionarea acestui conflict a organiza-
iilor interna ionale influente, cum sunt ONU, OSCE, Consiliul Europei, 

Uniunea European  etc”. 
Programul Partidului Democrat din Moldova (PDM) în domeniul 

politicii externe prevede c  “obiectivul strategic al Partidului îl constituie 
integrarea Republicii Moldova în Uniunea European . Strategia de inte-
grare european  necesit  a fi elaborat i adoptat  la cel mai înalt nivel, 
urm rind ca ea s  devin  temelia politicii de stat. Integrarea Republicii 
Moldova în Uniunea European  nu mai poate fi doar o inten ie declarat , 
ea trebuie s  devin  un proces în dezvoltare care necesit  de la toate 
structurile puterii de stat o aten ie sporit i eforturi sistemice”. 

Agenda i priorit ile dezvolt rii economice pe termen mediu a 
PDM prevede: “integrarea rii noastre în UE este un scop de lung  du-
rat , pentru care sunt necesare eforturi pentru ajustarea sistemului econo-
mic din Moldova la cerin ele pe ii comune din UE. Reie indu-se din 
aceste considerente i con tientizîndu-se pre urile sociale i gradualismul 
procesului de integrare în UE, reformele economice trebuie s  fie cu ce-
rin ele sistemului existent i mereu în dezvoltare în UE”. 

Stabilitatea politicii fiscale ca element de baz  pentru crearea me-
diului economic favorabil este un principiu sus inut de PDM. Totodat , se 
men ioneaz  în program, “este necesar  ajustarea gradual  a politicii fis-
cale la principiile din acest domeniu existente în UE”. 

În domeniul comer ului exterior PDM “pledeaz , pentru implemen-
tarea principiilor stabilite de Organiza ia Mondial  a Comer ului”. 

Drept prioritate imediat  “se impune semnarea acordului cu privire 
la stabilitatea regimului de comer  liber între Moldova i UE, aceasta fi-
ind o etap  intermediar  pân  la ob inerea statutului de ar  asociat  la 
UE. Numai ace ti pa i vor permite deschiderea real  a c ilor pentru in-
vesti iile directe din rile UE. 

În plus este important de a participa activ la finalizarea procesului 
de formare a zonei de liber schimb între rile CSI. 

Moldova trebuie s  pledeze activ pentru consolidarea rela iile eco-
nomice cu rile din bazinul M rii Negre ca o parte component  a politi-
cii de deschidere a economiei. Colaborarea regional  cu aceste ri ar pu-
tea conduce la solu ionarea par ial  a problemei stabilit ii aprovizion rii 
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rii ci resurse energetici, care ast zi este unul din cele mai mari obsta-
cole în dezvoltarea economic  stabil i alegerea investi iilor str ine”. 

Calea ie irii din criza profund  a agriculturii din Republica Moldova 
PDM o vede în “elaborarea unui Program de stat de sus inere a sectorului 
agrar pe termen mediu care ar include tot setul de elemente necesare pen-
tru func ionarea în condi ii economice normale ale agriculturii: servicii, 
distribu ie, aprovizionare, vânz ri, finan e”. 

Acest program “trebuie finan at atât din sursele interne  (bugetul de 
stat, surse creditare locale) cît i din surse externe (proiecte BIRD, 
BERD, TACIS, IFAD, donatori bilaterali) iar Programul na ional de ac-
iuni în domeniul protec iei mediului elaborat i aprobat de comun acord 

cu BIRD este un prim pas în sistematizarea activit ilor în acest dome-
niu”. 

Optând pentru ca Republica Moldova s  aib  nu numai trecut i pre-
zent dar i viitor Uniunea Centrist  din Moldova “pornind de la pozi ia 
geografic i de la natura factorilor i intereselor geopolitice, de la nece-
sitatea integr rii europene i interna ionale, efective i fire ti, men inerii 
i consolid rii rela iilor de prietenie i a unor raporturi economice reci-

proc accesibile cu rile din Vest i Est, având în vedere caracterul obiec-
tiv al globaliz rii proceselor democratice al sistemelor economico-finan-
ciar i umanitar, aceast  forma iune social – politic  consider  c  sarcina 
cea mai important  a politicii externe a statului const  în realizarea prin-
cipiului constitu ional privind neutralitatea Moldovei, ac ionând pentru 
recunoa terea i materializarea lui cu ajutorul comunit ii interna ionale”. 

Uniunea vede viitorul Moldovei “în cadrul unei Europe unite i va 
ac iona pentru atingerea standardelor europene i în via ”. 

Priorit ile în domeniul politicii externe în conformitate cu progra-
mul Organiza iei social – politice “Alian a Independen ilor din Republica 
Moldova” “trebuie s  fie intensificarea eforturilor în vederea integr rii 
graduale a Republicii Moldova în UE, inclusiv prin realizarea prevede-
rilor Acordului de Parteneriat i Cooperare, participarea activ  în cadrul 
de membru al Organiza iei mondiale de comer , la Pactul de stabilitate 
pentru Europa de Sud-est, purtarea de negocieri pentru dobândirea  cali-

ii de membru asociat al UE, participarea activ  în toate structurile 
ONU. Asigurarea ap rii intereselor economice ale Republicii Moldova  
pe arena interna ional  conform programului trebuie s  aib  loc, inclusiv 
prin promovarea energetic  a “Diploma iei economice”, atragerea de in-
vesti ii str ine, cre terea exporturilor, dezvoltarea unei colabor ri eficien-
te cu Fondul Monetar Interna ional i cu Banca Mondial ”. 
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A treia grup  de forma iuni social–politice din Republica Moldova 
în principiu nu sunt împotriva colabor rii cu ONU i institu iile ei specia-
lizate, cu UE, OSCE i alte organiza ii regionale dar resping participarea 
Republicii Moldova în NATO i se orienteaz  în special spre colaborarea 
cu CSI. 

De exemplu, programul Partidului Comunist “asigur  participarea la 
procesele de integrare în CSI ca o cale de dep ire a crizei în care se afl  
Republica Moldova la etapa actual ”. 

Un factor important al consolid rii în mod esen ial a suveranit ii i 
autorit ii în lume a Republicii Moldova în conformitate cu programul 
Partidului Democrat–Agrar din Moldova este “devenirea ei ca membru 
cu drepturi depline ale ONU, CE, CSI i al altor organiza ii interna iona-
le”. 

Partidul For elor Progresiste din Moldova în programul s u “optea-
 pentru p strarea legit ilor vechi istorice i stimularea unor noi leg turi 

cu rile din CSI i a comunit ii mondiale”. 
O alt  grup  de forma iuni social–politice din republic  a a cum: 

Mi carea Profesioni tilor “Speran a – Nadejda”,  “Partidul  Social–Libe-
ral” nu atrag nici o aten ie organiza iilor interna ionale. 

Toate acestea ne vorbesc despre faptul c  atitudinea forma iunilor 
social–politice din Republica Moldova fa  de organiza iile interna ionale 
depinde de scopurile politice, economice i sociale urm rite de ele. 
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