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Art. 107.: „Administraţia publică centrală de specialitate”.
„(1). Organele centrale de specialitate ale statului sunt ministerele. Ele traduc în viaţă, în
temeiul legii, politica Guvernului, hotărârile şi dispoziţiile lui, conduc domeniile încredinţate şi
sunt responsabile de activitatea lor.
(2). În scopul conducerii, coordonării şi exercitării controlului în domeniul organizării
economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor, se înfiinţează, în
condiţiile legii, şi alte autorităţi administrative.”
Textul constituţional se referă la ministere care sunt definite ca fiind organe centrale de
specialitate ale statului.
Ministerele se află în subordinea Guvernului şi înfăptuiesc, în domeniul lor de activitate,
politica Executivului.
Legiuitorul Constituant a prevăzut posibilitatea înfiinţării altor autorităţi administrative
având ca obiectiv conducerea şi coordonarea în domeniul organizării economiei sau în alte
domenii de activitate care nu intră, în mod direct, în atribuţiile ministerelor.
Aceste „alte autorităţi administrative” sunt organizate, după caz, fie în subordinea
organului executiv central, deci a Guvernului, fie în subordinea unor ministere.
Constituţia nu prevede numărul de ministere. De asemenea, nu prevede un număr limită
minim şi maxim de organizare a ministerelor. Aceasta, deoarece numărul de ministere este lăsat
la latitudinea legiuitorului ordinar, în raport de gradul de dezvoltare economică şi socială.
La un moment dat se poate constata necesitatea organizării unor noi ministere sau
comasarea mai multor ministere într-unul singur.
Art. 108.: „Forţele armate”.
„(1). Forţele armate sunt subordonate exclusiv voinţei poporului pentru garantarea
suveranităţii, a independenţei şi a unităţii, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei
constituţionale.
(2). Structura sistemului naţional de apărarea se stabileşte prin lege organică”.
Într-un Stat de Drept forţele armate sunt exclusiv subordonate voinţei poporului. Ele sunt
utilizate pentru garantarea suveranităţii (supremaţiei şi independenţei), unităţii, integrităţii
teritoriale a statului şi pentru prezervarea democraţiei constituţionale.
Legiuitorul Constituant nu face nici o diferenţiere între componentele forţelor armate.
Considerăm că în această categorie, extrem de largă, intră structurile militare ale Ministerului
Apărării, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Securităţii Naţionale (serviciile
speciale).
Ministerul Apărării trebuie să fie organul central al „puterii” executive care organizează,
conduce şi coordonează activitatea în domeniul apărării.
În opinia noastră atribuţii în scopul prezervării ordinii şi liniştii publice trebuie să deţină
doar Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Securităţii Naţionale. Considerăm că armata nu

trebuie utilizată într-un potenţial conflict intern şi de aceea competenţa de restabilire a ordinii
publice nu trebuie să revină şi Ministerului Apărării.
Dată fiind importanţa structurii sistemului naţional de apărare Constituantul a hotărât că
ea se stabileşte exclusiv prin lege organică. Această prevede menţionată în art. 108 alin. (2)
trebuie raportată la dispoziţiile art. 72 alin. (2) lit. „p” din Constituţia Republicii Moldova.
Art. 109.: „Principiile de bază ale administraţiei publice locale”.
„(1). Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile
autonomiei locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităţii autorităţilor
administraţiei publice locale şi ale consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.
(2) Autonomia priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, cât şi
gestiunea colectivităţilor pe care pe reprezintă.
(3). Aplicarea principiilor enunţate nu poate afecta caracterul de stat unitar”.
În acest articol sunt enunţate principiile în baza cărora funcţionează administraţia publică
locală:
*. principiul autonomiei locale;
*. principiul descentralizării serviciilor publice;
*. principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;
*. principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.
Toate aceste principii nominalizate în textul constituţional sunt analizate pe larg de ştiinţa
Dreptului Administrativ. În consecinţă analiza acestor principii nu formează obiectul cercetării
de faţă.
Principiul autonomiei locale este explicat de însăşi Legiuitorul Constituant în sensul că
acesta se referă la organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale dar şi la gestiunea
colectivităţilor pe care administraţia publică locală le reprezintă.
Autonomia locală constă în acordarea unor largi prerogative organelor locale iar
descentralizarea serviciilor publice presupune o corectă funcţionare a acestor servicii pe plan
local materializată prin supunerea acestora la controlul organizat şi efectuat de autorităţile locale.
Eligibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale implică alegerea de către cetăţeni a
conducătorilor şi membrilor acestor autorităţi.
Consultarea cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit constă în organizarea
referendumurilor pe plan local pentru a scoate în evidenţă voinţa locuitorilor.
Autonomia locală şi celelalte principii de organizare a administraţiei publice în unităţile
administrativ-teritoriale nu trebuie să afecteze caracterul unitar al statului.
Alin. (3) al art. 109 din Constituţie trebuie coroborat cu prevederile art. 1 alin. (1) din
Legea fundamentală potrivit cărora: „Republica Moldova este un stat suveran şi independent,
unitar şi indivizibil”.
Ca atare formele de autonomie locală nu trebuie să degenereze în separatism teritorial, cu
consecinţa directă a unor tentative de federalizare a ţării.
Art. 110.: „Organizarea administrativ-teritorială”.
„(1). Teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, în sate, oraşe,
raioane şi unitatea teritorială autonomă Găgăuzia. În condiţiile legii, unele oraşe pot fi declarate
municipii.

(2). Localităţilor din stânga Nistrului le pot fi atribuite forme şi condiţii speciale de
autonomie în conformitate cu statutul special adoptat prin lege organică.
(3). Statutul capitalei Republicii Moldova oraşul Chişinău se reglementează prin lege
organică”.
Republica Moldova este organizată din punct de vedere teritorial-administrativ în: sate,
oraşe, raioane. Unele oraşe pot fi declarate, în raport de mărimea şi de importanţa lor socialeconomică, municipii.
Mai există şi o unitate teritorială autonomă intitulată Găgăuzia.
Legiuitorul Constituant lasă posibilitatea legiuitorului ordinar de a atribui forme speciale
de autonomie localităţilor din stânga Nistrului, de pe teritoriul aşa numitei Republici
Moldoveneşti Nistrene”. În textul constituţional se vorbeşte despre „forme şi condiţii speciale
de autonomie”. Înţelegem că este vorba despre o autonomie cu totul specială, adică mai
accentuată. Nu trebuie uitat însă că o autonomie teritorială pronunţată, fundamentată pe criterii
etnice (majoritatea populaţiei din Transnistria este slavă, rusă şi ucraineană) determină o
federalizare a statului, ceea ce bineînţeles contravine dispoziţiilor constituţionale. Este adevărat
că o mare parte din teritoriul transnistrean este scăpat de sub controlul autorităţilor Republicii
Moldova, dar o unitate teritorială autonomă „Stânga Nistrului” nu ar favoriza încheierea
conflictului. Mai curând aceasta ar determina secesiunea totală a acelui teritoriu sau o tendinţă de
federalizare a teritoriului statului.
Nu cu mulţi ani în urmă prin 1998 în Republica Moldova a fost introdusă o nouă unitate
administrativ-teritorială – JUDEŢUL.
Această unitate teritorial-administrativă este de sorginte pur românească dar după câţiva
ani odată cu instalarea la putere a Partidului Comuniştilor unitatea administrativ-teritorială, a
judeţului a fost înlăturată.
Din păcate, astăzi avem raioane, nu judeţe. !!!
Oricât de puţin a funcţionat pe teritoriul Republicii Moldova judeţul, ca unitate
administrativ-teritorială, a amintit tuturor românilor basarabeni de patria – mamă, de România !!!
Oraşul Chişinău fiind capitala Republicii Moldova beneficiază de un statut care este
adoptat prin lege organică.
Art. 111.: „Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia”.
„(1). Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de
autodeterminare a găgăuzilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi
soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, potrivit prevederilor Constituţiei
Republicii Moldova, în interesul întregii populaţii, problemele cu caracter politic, economic şi
cultural.
(2). Pe teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sunt garantate toate drepturile şi
libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.
(3). În unitatea teritorială autonomă Găgăuzia activează organe reprezentative şi executive
potrivit legii.
(4). Pământul, subsolul, apele, regnul vegetal şi cel animal, alte resurse naturale aflate pe
teritoriul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia sunt proprietate a poporului Republicii Moldova
şi constituie baza economică a Găgăuziei.
(5). Bugetul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se formează în conformitate cu normele
stabilite în legea care reglementează statutul special al Găgăuziei.

(6). Controlul asupra respectării legislaţiei Republicii Moldova în unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia se exercită de Guvern, în condiţiile legii.
(7). Legea organică care reglementează statutul special al unităţii teritoriale autonome
Găgăuzia poate fi modificată cu votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi în Parlament.”
Înfiinţarea Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia a reprezentat un atentat la integritatea
teritorială şi la caracterul unitar al Republicii Moldova.
În condiţiile autoproclamării aşa-zisei Republici Moldoveneşti Nistrene şi a tulburărilor sociopolitice generate de populaţia găgăuză în sudul statului, factorul politic de la Chişinău a concedat
o aşa – numită autonomie acestor turci strămutaţi în sec. al XIX-lea de Imperiul Ţarist în sudul
Basarabiei.
Este, în opinia noastră, un precedent periculos care poate avea ca finalitate secesiunea
acestui teritoriu de la Republica Moldova.
Constituantul a recunoscut un statut special aşa – numitei Găgăuzii, unitatea teritorială
autonomă fiind considerată o formă de autodeterminare a găgăuzilor. Unitatea teritorială
autonomă are competenţa de a soluţiona, în mod independent, problemele cu caracter politic ??,
economic şi cultural, desigur potrivit Constituţiei Republicii Moldova.
Se proclamă unitatea teritorială autonomă Găgăuzia ca fiind parte integrantă şi inalienabilă
a Republicii Moldova. Aceasta înseamnă că Republica Moldova nu poate renunţa niciodată la
această porţiune a teritoriului său.
Constituantul garantează toate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi de
legislaţia Republicii Moldova pe întreg teritoriul statului, inclusiv pe teritoriul unităţii teritoriale
autonome Găgăuzia.
Sunt recunoscute organele reprezentative şi executive din unitatea teritorială autonomă
Găgăuzia. Desigur, aceste organe sunt ale unităţii teritoriale autonome şi reprezintă „populaţia
găgăuză”.
Credem că, în aceleaşi condiţii, ar trebui reprezentaţi şi cetăţenii moldoveni de etnie
română (moldovenească) care domiciliază pe teritoriul Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia.
Constituţia proclamă toate bogăţiile naturale, pământul, subsolul, apele, resursele naturale,
regnul vegetal şi cel animal de pe teritoriul Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia ca fiind
proprietate a poporului Republicii Moldova. Aceste bogăţii constituie baza economică a
Găgăuziei, deci sunt date în administrarea acestei unităţi teritoriale autonome.
Legea care reglementează statutul special al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
constituie fundamentul legislativ, normativ – juridic pentru crearea bugetului acestei unităţi
teritoriale.
Statutul special al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia este reglementat prin lege
organică. Pentru modificarea acestei legi Constituantul a prevăzut un cvorum special respectiv
3/5 din numărul deputaţilor aleşi în Parlament.
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia are caracter constituţional fiind menţionată în
Constituţia ţării ca fiind o unitate administrativ – teritorială care dispune de un statut special,
fiind autonomă.
Iată cum teritoriul României cedat în jurul anului 1940 şi apoi în 1944 a fost partajat nu
numai între Ucraina sovietică şi nou înfiinţata R.S.S. Moldovenească. Pe teritoriul rămas în
componenţa Republicii Moldova s-a creat o autonomie teritorială pentru turci !!! Adică pentru
acei care ne-au asuprit sute de ani şi care au cedat Basarabia către Rusia, în anul 1812 !!!

„Republica Moldovenească Nistreană” stat fantomă şi nerecunoscut pe plan internaţional
stăpâneşte Tighina românească şi satele din jur, localităţi aflate în dreapta Nistrului, pe teritoriul
românesc.
Se pare că pentru Republica Moldova sentinţa istoriei este aspră; conducătorii politicii ai
acestui stat refuzând unirea cu România expun această „republică” dezmembrării teritoriale. În
acest mod, mai devreme sau mai târziu, Republica Moldova va dispărea ca stat fiind înghiţită de
statele puternice, imperialiste ale Comunităţii Statelor Independente: Federaţia Rusă şi Ucraina.
Cedarea conducerii Republicii Moldova în faţa acestor turci creştinaţi numiţi găgăuzi
reprezintă un pas important în opera de dezmembrare teritorială a statului.
Art. 112.: „Autorităţile săteşti şi orăşeneşti”.
„(1). Autorităţile administraţiei publice, prin care se exercită autonomia locală în sate şi
oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi.
(2). Consiliile locale şi primarii activează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative
autonome şi rezolvă treburile publice din sate şi oraşe.
(3). Modul de alegere a consiliilor locale şi a primarilor, precum şi atribuţiile lor, este
stabilit de lege.”
Odată cu adoptarea Constituţiei Republicii Moldova a fost eliminat definitiv sistemul
organelor puterii de stat şi al organelor administraţiei de stat, de sorginte sovietică.
Autorităţile administraţiei publice beneficiază de o deplină competenţă pe plan local, în
temeiul principiilor descentralizării şi autonomiei locale.
Aceste autorităţi sunt atât persoane juridice de drept public cât şi persoane juridice de drept
privat.
În calitate de persoane juridice de drept public au în proprietate bunuri aparţinând
domeniului public de interes local. Ca persoane juridice de drept privat au în proprietate bunurile
aparţinând domeniului privat, proprietate privată a respectivei unităţi administrativ – teritoriale.
Constituţia enumeră autorităţile administraţiei publice. Acestea sunt consiliile locale şi
primarii.
Consiliile locale sunt autorităţi administrative deliberative iar primarii reprezintă autorităţi
administrative executive.
Consiliile locale, săteşti sau orăşeneşti iar în unele cazuri cele municipale sunt alcătuite
din consilieri aleşi de cetăţenii ce domiciliază în localitatea respectivă prin vot universal, egal,
direct, secret şi liber exprimat. Competenţele consiliilor locale se referă la aprobarea bugetului
local, stabilirea de taxe şi impozite şi alegerea viceprimarilor.
Primarii sunt aleşi de cetăţenii cu drept de vot din localitatea respectivă. Ei răspund de
buna funcţionarea a administraţiei publice locale în faţa consiliilor locale. Primarii sunt
consideraţi şefii administraţiilor publice locale.
Art. 113.: „Consiliul raional”.
„(1). Consiliul raional coordonează activitatea consiliilor săteşti şi orăşeneşti în vederea
realizării serviciilor publice de interes raional.
(2). Consiliul raional este ales şi funcţionează în condiţiile legii.
(3). Raporturile dintre autorităţile publice locale au la bază principiile autonomiei,
legalităţii şi colaborării în rezolvarea problemelor comune”.

Deşi beneficiază de autonomie în rezolvarea problemelor de interes local consiliile locale
săteşti şi cele orăşeneşti se află sub coordonarea consiliului raional doar pentru realizarea
serviciilor publice la nivel de raion. Din interpretarea textului constituţional se reţine faptul că
pentru realizarea serviciilor publice de interes local (sătesc sau orăşenesc) consiliile locale sunt
pe deplin autonome în raport cu orice altă autoritate.
Alin. (3) al textului comentat se referă la raporturile dintre autorităţile publice locale care
se fundamentează pe anumite principii, respectiv:
*. principiul autonomiei;
*. principiul legalităţii;
*. principiul colaborării în rezolvarea problemelor comune.
Inexistenţa subordonării între autorităţile publice locale rezultă din principiul autonomiei.
Principiul legalităţii obligă autorităţile publice locale ca în întreaga lor activitate să
respecte Constituţia şi legile Republicii Moldova.
Principiul colaborării autorităţilor publice pentru rezolvarea problemelor comune le obligă
pe acestea să coopereze pentru atingerea unei finalităţi în beneficiul a două sau mai multe unităţi
teritorial – administrative.
*
*

*

La finalul capitolului consacrat analizării textelor constituţionale relative la „administraţia
publică” suntem datori cu unele succinte precizări.
Art. 6 din Constituţia Republicii Moldova intitulat „Separaţia şi colaborarea puterilor”
prevede următoarele: „În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească
sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor
Constituţiei”.
În consecinţă, în Republica Moldova statul recunoaşte principiul separaţiei şi echilibrului
puterilor etatice. Acest principiu îşi găseşte un larg ecou în textele întregii Constituţii.
Deşi sunt autorităţi statale care par a nu se încadra în „rigidul” principiu al separaţiei /
echilibrului puterilor etatice (Preşedintele Republicii Moldova; Curtea Constituţională a
Republicii Moldova) totuşi acesta a fost totalmente receptat în Legea fundamentală. Oricât de
demonetizat ar fi acest principiu, separaţia puterilor etatice constituie „proba de foc” pentru o
veritabilă democraţie.
În aceste condiţii nu înţelegem motivul pentru care Legiuitorul Constituant al Republicii
Moldova intercalează textele constituţionale referitoare la „Administraţia publică” între cele
privitoare la „Raporturile Parlamentului cu Guvernul” şi textele alocate „Autorităţii
judecătoreşti”.
Cu alte cuvinte, după Legislativ, Şeful de Stat şi Executiv (Guvernul) nu se reglementează
Autoritatea judecătorească, cum ar fi fost normal, ci Administraţia publică şi abia apoi este
reglementată Autoritatea judecătorească.
Este drept, unii mari doctrinari ai Dreptului Constituţional şi îndeosebi cei ai Dreptului
Administrativ vorbesc despre o funcţie executiv – administrativă pe considerentul că organele
Administraţiei publice centrale se află în subordinea Guvernului, care reprezintă „puterea”
executivă în plenitudinea sa.
Chiar dacă am accepta această teză noi apreciem că Autoritatea judecătorească trebuia
tratată şi reglementată în Legea fundamentală imediat după autoritatea executivă.

Este adevărat că şi în Constituţia României există acelaşi neajuns în sensul că Autoritatea
judecătorească este reglementată după capitolul consacrat Administraţiei publice.
În susţinerea opiniei noastre nu invocăm doar celebrul principiu al separaţiei funcţiilor în
stat.
Este, credem noi, inadmisibil ca Autoritatea judecătorească să fie reglementată după
Administraţia publică deşi aceasta din urmă constituie, în ultimă instanţă, un mijloc de realizare a
politicii „puterii” executive, reprezentată de Guvern.

