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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Actualitatea temei. În contextul tranziţiei şi al procesului de integrare în Uniunea 

Europeană, analizele, discuţiile publice şi implementarea politicilor pe acest subiect sunt 

probleme cotidiene. Au loc multe transformări şi la toate nivelurile: politic, economic, 

instituţional şi în viaţa de zi cu zi. Începând cu schimbările politice, rolul implicării cetăţeneşti a 

crescut mult în ultimii ani şi aceasta impune o schimbare de mentalitate şi o modificare a 

comportamentului civic şi politic. Totuşi, cei mai mulţi cetăţeni nu au fost şi nu sunt pregătiţi să 

răspundă noilor cerinţe ale societăţii democratice şi ale dezvoltării societăţii civile iar 

democratizarea s-a confruntat cu cetăţeni pasivi care nu cunoşteau tiparele implicării în 

reconstrucţia societăţii lor. 

Importanţa subiectului abordat izvorăşte şi din faptul că în ştiinţa dreptului constituţional 

occidental, încă în secolul trecut, au fost propuse şi dezvoltate şapte criterii de evaluare a unui 

bun sistem de guvernare: legitimitatea guvernării; garantarea libertăţii de asociere; crearea unui 

sistem de drept bazat pe egalitate şi nediscriminare; funcţionarea transparentă a unui aparat 

birocratic responsabil; libertatea presei şi accesul liber la informaţii; participarea cetăţenească; 

colaborarea între guvernanţi şi organizaţiile societăţii civile. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemelor de 

cercetare. Cercetarea ştiinţifică a drepturilor şi libertăţilor omului şi în special a dreptului la 

administrare este o preocupare constantă a oricărei entităţi statale ce îşi adjudecă calificativul de 

stat de drept. Spre exemplu, în ce priveşte spaţiul românesc, s-a constatat că studiile cu privire la 

realizarea dreptului la administrare în România sunt destul de rare. Comşa M. analizează 

diferitele forme ale participării protestatare (semnarea unor petiţii, participarea la demonstraţii şi 

greve) pe baza unor date de anchetă la nivel naţional şi local. 

Sandu D. analizează efectele apartenenţei la asociaţii asupra atitudinilor şi 

comportamentului politic. Iar Mondak J. studiază relaţia dintre implicarea civică şi participarea 

politică a cetăţenilor unui oraş românesc cu diversitate etnică. 

În ce priveşte Republica Moldova, studiile despre participarea cetăţenească la actul de 

administrare şi rolul ei în responsabilizarea instituţiilor şi oficialilor aleşi sunt destul de puţine şi 

sunt, în general, asociate unor proiecte în domeniu implementate de diverse organizaţii 

neguvernamentale. 

Astfel, unele aspecte ce ţin de transparenţă decizională şi participare cetăţenească la actul 

de administrare din Republica Moldova sunt abordate într-un şir de lucrări precum:  

Costachi Gh. a investigat o serie de probleme ale edificării statului de drept în Republica 

Moldova, inclusiv importanţa alegerilor în statul de drept, forme ale democraţiei şi eficienţa 

mecanismului de guvernare; Creangă I. – locul administraţiei publice locale în statul de drept, 
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Guţuleac V., Balmuş V. – probleme ale administrării de stat; Orlov M. – rolul şi locul 

administraţiei publice în sistemul autorităţilor publice; Popa V. – probleme de drept public şi de  

drept parlamentar, reforma administraţiei publice; Smochină A. - instituţia reprezentativăîn 

Republica Moldova: schimbare, dezvoltare şi modernizare; Bantuş A. - autorităţile publice 

reprezentative locale – parte integrantă din regimul democraţiei constituţionale; Guceac I. şi 

Cârnaţ T. – diverse aspecte ce ţin de ştiinţa dreptului constituţional şi în special drepturile omului 

etc. 

Analiza problematicii democraţiei reprezentative şi a celei participative ne-a permis să 

constatăm că în doctrină, la etapa actuală, nu există o monografie, un studiu aprofundat, în care 

ar fi analizată realizarea dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept. 

Cu referire la democraţia participativă, o problemă ştiinţifică importantă ţine de necesitatea 

realizării unei reforme electorale fundamentale prin luarea în calcul a experienţei Uniunii 

Europene de reglementare a şi de exercitare a dreptului de vot şi a supunerii unor dezbateri şi 

eventual introducerii în spaţiul juridic autohton a unor elemente al votului obligatoriu. 

La acest capitol se constată o imperfecţiune a cadrului normativ şi o situaţie nedezvoltată a 

unor instituţii ce constituie per ansamblu democraţia participativă. Este vorba, în principal de 

următoarele: asigurarea unei transparenţe decizionale reale în activitatea autorităţilor 

administraţiei publice; facilitatea şi eliminarea barajelor în calea accesului la informaţiile de 

interes public; încurajarea şi instituţionalizarea participării societăţii civile la procesul de luare a 

deciziilor etc. 

Din aceste motive am realizat acest studiu, pe care l-am consacrat evidenţierii tuturor 

aspectelor ce ţin de realizarea dreptului persoanei la administrare şi democraţia participativă. În 

acelaşi timp, cercetarea în cadrul prezentei teze de doctorat este axată pe realizarea dreptului la 

administrare într-un stat de drept doar pentru o categorie de persoane - cetăţenii Republicii 

Moldova. 

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul tezei rezidă în cercetarea complexă comparativă a 

problemelor realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept, iar cele mai 

importante obiective sunt: a analiza cercetările ştiințifice actuale ce vizează realizarea dreptului 

persoanei la administrare într-un stat de drept; a supune unui studiu complet aspectul normativ al 
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problemei realizării dreptului persoanei la administrare şi evidențierea lacunelor în acest 

domeniu în legislația autohtonă; a prezenta stadiul actual al democrației reprezentative în 

Republica Moldova, fiind analizate probleme privind asigurarea dreptului de vot şi de a fi ales; a 

examina mecanismul de exercitare a dreptului de vot în cadrul Uniunii Europene; a evidenţia 

reglementările juridice privind votul obligatoriu în unele state; a analiza cauzelor absenteismului 

electoral şi a supune unei analize comparative problema realizării democrației participative în 

cadrul unor state din Uniunea Europeană şi SUA; a cerceta conceptul şi accepțiunea 

fenomenului participării cetățeneşti la actul de administrare şi importanța sa pentru edificarea 

unei democrații funcționale şi participative; a examina stadiul actual al stării transparenței 
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decizionale în Republica Moldova; a examina cadrul juridic de aplicare a legislației în domeniul 

accesului la informațiile de interes public şi al participării cetățeneşti la procesul decizional; a 

evidenția rolul societății civile şi modalitățile de participare a ei la procesul de luare a deciziilor. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. În vederea cercetării mai profunde şi detaliate a 

problemei, am folosit o serie de metode specifice de cercetare cum ar fi: metoda logico-formală 

de analiză; metoda juridică comparativă; metoda istorică. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a tezei constă în faptul că ea este 

axată pe studiul teoretico-practic al problemelor realizării dreptului persoanei la administrare 

într-un stat de drept, fiind printre primele lucrări de acest gen. În ce priveşte Republica Moldova, 

studiile despre participarea cetăţenească la actul de administrare şi rolul ei în responsabilizarea 

instituţiilor şi oficialilor aleşi sunt destul de puţine şi sunt, în general, asociate unor proiecte în 

domeniu implementate de diverse organizaţii neguvernamentale. 

Elemente de noutate pot fi regăsite şi în conţinutul concluziilor şi recomandărilor formulate 

de autor şi care pot aduce îmbunătăţiri cadrului normativ actual în materia asigurării dreptului 

persoanei la administrare, pot, în ultimă instanţă să contribuie la compatibilizarea legislaţiei 

Republicii Moldova cu bunele practici şi actele normative ale Uniunii Europene în materie.  

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în cadrul prezentei lucrări constă în 

relevarea dimensiunii complexe a realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de 

drept printr-o abordare sistemică şi multiaspectuală.  

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării.Rezultatele ştiinţifice obţinute în 

cadrul prezentei lucrări pot servi ca suport ştiinţifico-practic pentru organizaţiile 

nonguvernamentale şi decidenţii sociali din administraţia publică centrală şi locală de orice nivel, 

în procesul de instruire juridică profesională şi formare profesională continuă, la popularizarea 
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cunoştinţelor juridice, în procesul de cercetare ştiinţifică etc. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere. În procesul de cercetare au 

fost formulate următoarele rezultate: 

1) evaluarea stadiului actual al realizării dreptului persoanei la administrare, inclusiv 

democraţiei reprezentative în Republica Moldova, dreptului de vot şi de a fi ales; 

2) evidenţierea reglementărilor juridice privind votul obligatoriu în unele state, analiza 

cauzelor absenteismului electoral şi problemei realizării democraţiei participative în cadrul unor 

state din Uniunea Europeană şi SUA; 

3) evaluarea stadiului actual al stării transparenţei decizionale în Republica Moldova, 

constatându-se necesitatea unor reforme continue şi de substanţă în acest domeniu important; 

4) elucidarea nivelului de realizare de către administraţia publică a Republicii Moldova a 

prevederilor legale în domeniul participării cetăţeneşti prin evidenţierea neajunsurilor şi 

impedimentelor ce ar putea crea obstacole într-o participare cetăţenească eficientă; 

5) propunerile de modificare/completare a legislaţiei autohtone, aducerii ei în 

concordanţă cu legislaţia şi bunele practici ale Uniunii Europene în domeniu. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Implementarea recomandărilor privind 

modificarea cadrului legislativ în domeniul legislaţiei ce ţine de realizarea dreptului persoanei la 

administrare, ar aduce îmbunătăţiri reale protecţiei drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale 

cetăţenilor, ar impulsiona participarea cetăţenească şi diminua absenteismul electoral, ar institui 

o democraţie participativă veritabilă.  

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Teza a fost elaborată la Secţia Drept Naţional a 

Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a fost supusă 

dezbaterilor şi aprobată pentru a fi susţinută în şedinţa Secţiei Drept naţional şi şedinţa 

seminarului ştiinţific de profil. Concluziile şi recomandările formulate în teză au fost prezentate 

în cadrul forurilor ştiinţifice internaţionale: Dezvoltarea constituţională a Republicii Moldova la 

etapa actuală. Chişinău, 2004; Проблемыразвитиярыночнойэкономики в 

правовомгосударстве. Бэлць, 2004; Probleme actuale ale ştiinţelor socio-umane în condiţiile 

integrării europene. Chişinău, 2006; Teoria şi practica administrării publice. Chişinău, 2011; 

Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept. Chişinău, 2011. 

Publicaţiile la tema tezei. La tema tezei au fost publicate 12 lucrări ştiinţifice. 

Volumul şi structura tezei. Teza este structurată: introducere, 4 capitole, concluzii 

generale şi recomandări, bibliografia din 278 de titluri, anexe, 136 pagini text de bază. 

Cuvintele-cheie: dreptul la administrare, drept de vot, dreptul de a fi ales, vot obligatoriu, 

absenteism electoral, participare cetăţenească, transparenţă decizională, democraţie participativă, 

administraţie publică, funcţie publică. 
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CONŢINUTUL TEZEI 
Capitolul 1 – „Analiza situaţiei în domeniul realizării dreptului persoanei la administrare 

într-un stat de drept” – este structurat în 3 subcapitole, care conţin o analiză profundă a surselor 

ştiinţifice la tema tezei: monografii, manuale, articole, surse electronice etc. În rezultatul studierii 

surselor bibliografice de specialitate se efectuează analiza comparativă a situaţiei existente în 

domeniu cu formularea problemelor spre cercetare şi direcţiile de soluţionare. 

Capitolul 2 – „Realizarea dreptului la administrare prin asigurarea dreptului de vot şi a 

dreptului de a fi ales” – este structurat în 4 subcapitole în care sunt analizate probleme ce vizează 

următoarele subiecte: asigurarea dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales în Republica 

Moldova; tendinţe juridice moderne de reglementare şi de exercitare a dreptului de vot în cadrul 

Uniunii Europene (un studiu comparat al situaţiei în unele state); natura juridică a votului 

obligatoriu şi absenteismul electoral. 

Printre drepturile fundamentale ale cetăţeanului, drepturile elective joacă unul din cele mai 

importante roluri în asigurarea funcţionării democratice a unei societăţi. 

În democraţiile reprezentative votul este singura formă prin care larga majoritate a 

cetăţenilor participă la guvernare. 

În teoria dreptului constituţional dreptul de vot poate fi definit ca „dreptul recunoscut în 

condiţiile legii cetăţenilor unui stat de a-şi exprima în mod liber, direct sau indirect opţiunea 

electorală pentru un anumit partid politic sau candidat propus de o grupare politică sau pentru un 

candidat independent” [101, p. 296; 218, p. 51]. 

Alegerile democratice în statul de drept reprezintă  democraţia  reprezentativă în acţiune. 

În teoria şi practica constituţională regimul reprezentativ  este definit ca “exercitarea 

puterii de către reprezentanţii aleşi prin sufragiu universal, împuterniciţi să decidă în numele 

naţiunii” [226, p. 90]; “un sistem politic în care guvernanţii sunt aleşi de către cetăţeni şi sunt 

consideraţi ca reprezentanţi ai acestora” [61, p. 92]. 

Sistemul reprezentativ şi-a găsit oglindirea şi în doctrina autohtonă. Astfel, V. Popa susţine 

că acesta este „o formă de exercitare indirectă a suveranităţii naţionale de către popor prin 

intermediul reprezentanţilor săi aleşi sau ansamblu de autorităţi publice, desemnate de către 

popor, pentru a exercita suveranitatea (puterea politică) în numele lor” [158, p. 146]. A. Bantuş 

subliniază în acest sens: „În sistemele democratice contemporane predominantă este forma 

reprezentativă a democraţiei, în care cetăţenii îşi aleg un reprezentant care are menirea de a 

promova interesele acestora, de a exercita puterea în beneficiul lor, şi de a gestiona nevoile 

acestora, asigurând un echilibru public  între interesele concurenţilor ale comunităţii” [9, p. 103]. 

„Participarea cetăţenilor la treburile publice nu este un lux, ci singura cale legitimă de a 

administra resursele unei comunităţi. Cetăţenii învestesc în reprezentanţii lor aleşi speranţele şi 
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aspiraţiile lor legate de bunăstarea şi prosperitatea comună, aceştia din urmă având obligaţia  de 

a decide împreună cu alegătorii lor  drumul pe care îl vor urma” [9, p. 103]. 

În problema analizată ne expunem părerea că autorităţile publice locale fac parte din 

sistemul reprezentativ al ţării în virtutea faptului că ele sunt alese (reprezentative, eligibile, 

electorale) şi reprezintă puterea locală. 

Conform principiilor statuate de Codul electoral al Republicii Moldova, cetăţeanul 

Republicii Moldova participă la alegeri prin vot universal. Votul universal prevede că cetăţenii 

Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială. 

În legătură cu exercitarea dreptului de a alege în ţara noastră  tot mai acut apare problema 

absenteismului cetăţenilor la alegeri. Progresul absenteismului tinde să dezvolte contestarea 

forţelor instituţionale, care reprezintă pilonii sistemului reprezentativ, absenteismul fiind 

considerat de cele mai dese ori drept cea mai eficientă formă de protest [138, p. 671].   

În prezent în Marea Britanie au dreptul de vot toţi cetăţenii care au domiciliul în 

circumscripţia electorală respectivă la data înscrierii lor în listele electorale. Dreptul de vot nu 

este recunoscut persoanelor deţinute şi alienaţilor mintali. În Marea Britanie listele electorale 

sunt stabilite potrivit unui chestionar adresat  fiecărei familii şi puse la punct în fiecare an în luna 

octombrie. Înscrierea în listele electorale are loc automat, potrivit, chestionarelor. Nu există 

restricţii pentru a fi ales în Camera comunelor. Cu toate acestea, nu pot fi aleşi funcţionarii 

publici, membrii forţelor armate, judecătorii, ecleziaştii romano-catolici şi anglicanii, membrii 

poliţiei  şi titularii unor alte funcţii oficiale. Pentru motive diferite, nu pot fi aleşi faliţii care nu 

au fost încă reabilitaţi Numărul circumscripţiilor electorale este stabilit de către Parlament, iar 

limitele lor sunt trasate în raport de numărul locuitorilor, fiind revizuite  la un interval de 10 sau 

15 ani [ 136, p. 66]. 

Votul prin procură pentru anumite alegeri. Conform anexei 4 a Legii electorale, serviciile 

electorale acordă autorizarea votării prin procură unui alegător, dacă circumstanţele sunt de aşa 

natură, încât îl împiedică a vota în persoană în ziua scrutinului ( când persoana este bolnavă sau 

în vacanţă). Legea interzice mandatarului de a reprezenta mai mult de doi alegători. 

În Belgia votul este obligatoriu şi exercitarea datoriei electorale este personală. .  Din acest 

motiv, articolul 130 din Codul electoral prevede restituirea de către stat a cheltuielilor de 

deplasare pentru alegătorii care nu mai sunt rezidenţi în localitatea în care sunt înscrişi. Este 

permis votul prin procură şi votul prin corespondenţă. 

În GermaniaLegea referitoare la alegerile pentru Bundestag este singura lege electorală 

federală, celelalte alegerii fiind în componenţa landurilor. Această lege federală permite 
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alegătorilor care nu pot să se prezinte la vot în persoană să votez prin corespondenţă sau să 

voteze într-o altă secţie de votare, decât cea la care sunt înscrişi. 

Faptul că votul universal este un element de bază al democraţiei nu mai este contestat de 

nimeni; în schimb, există o dispută între cei care susţin obligativitatea votului pentru cetăţenii 

unui stat (ca şi îndatorire cetăţenească, pe lângă celelalte îndatoriri fundamentale) şi cei care 

consideră acest drept fundamental ca o acţiune facultativă, dependentă de conştiinţa civică şi de 

dorinţele populaţiei. 

Votul obligatoriu poate fi definit ca obligaţia legală a cetăţenilor de a se prezenta la urne 

sau de a vota. Absenţa de la vot trebuie justificată, de cele mai multe ori, iar absenţa nejustificată 

poate atrage sancţiuni ca amenzi sau decăderea din unele drepturi cetăţeneşti. Această măsură a 

fost introdusă pentru prima oară în Belgia în 1892 si se aplică astăzi în 19 ţări ale lumii. 

Sub sintagma vot obligatoriusunt descrise o serie de practici instituţionale care urmăresc să 

impună un cost pentru neparticiparea la vot a cetăţenilor. Totuşi, votul obligatoriueste din 

anumite puncte de vedere o expresie căreia îi lipseşte acurateţea. 

Conform literaturii de specialitate, există trei modalităţi diferite de a transforma 

participarea la vot într-un act cvasi-obligatoriu: constituţionalizarea (obligatoriu este prevăzut în 

Constituţie), impunerea de sancţiuni formale si impunerea de sancţiuni informale (în general se 

prevede ca votantul să ofere o motivaţie (scrisă în general) cu privire la motivele care l-au 

împiedicat să voteze, aceasta fiind condiţia minimă pentru evitarea sancţiunilor suplimentare.  

Conform unuia dintre cei mai respectaţi teoreticieni ai democraţiei, ArendtLijphart, votul 

obligatoriu poate fi considerat drept o extindere naturală a sufragiului universal, aceasta fiind în 

primul rând o problemă morală si doar în secundar una politică. În schimb, persoanele care se 

declară împotriva oricărei forme de constrângere cu privire la actul de vot, argumentează că în 

ciuda importanţei prezenţei la vot, principiul libertăţii personale este mult mai important. Dreptul 

de a fi reprezenta nu implică obligaţia de a-ţi alege reprezentanţii prin vot. De altfel, ca si în 

cazul tipului de sistem electoral, este clar admisibilitatea sau nu a votului obligatoriu depinde de 

ce principii fundamentale sunt considerate cele mai importante, în special raportul dintre 

libertăţile si obligaţiile cetăţeneşti. 

Scăderea prezenţei la urne este corelată, conform mai multor autori, cu un alt trend 

îngrijorător care afectează calitatea democraţiei, scăderea procentului din populaţie care este 

membră a unei formaţiuni politice. Acest trend, combinat cu o atitudine din ce în ce mai critică 

faţă de politicieni si instituţiile politice, precum si lipsa de încredere a modalităţii de conducere a 

afacerilor publice prin intermediul partidelor conduce la delegitimarea instituţiilor care 

reprezintă pilonii democraţiilor moderne. 
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În Republica Moldova, de la primele alegeri libere din 1990 şi până în 2011, a devenit tot 

mai uşor de prognozat absenteismul în rândul electoratului, care nu mai este la fel de motivat sau 

de interesat de viaţă politică. Cetăţenii cu drept de vot nu îşi mai folosesc dreptul politic 

fundamental pe care este clădită orice democraţie, ci preferă să considere ca un drept 

fundamental „libertatea de alege neprezentarea la urne”. În 1990, libertatea de abia câştigată şi 

dorinţa unui nou început i-au făcut pe cetăţeni să meargă la alegerile prezidenţiale la vot într-un 

număr care nu avea sa mai fie egalat niciodată. 

Principiile participării la alegeri sunt stabilite de fiecare stat în parte prin legi şi proceduri 

electorale. Conform art. 2 al Codului electoral al Republicii Moldova, cetăţeanul Republicii 

Moldova participă la alegeri prin vot universal, egal, direct, secret, şi liber exprimat. Participarea 

la alegeri este liberă (benevolă). Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului 

cu scopul de a-l sili să participe sau să nu participe la alegeri, precum şi asupra exprimării de 

către acesta a liberei sale voinţe. 

Remarcăm aici partea a doua a esenţei: este important ca votul să fie exprimat liber, fără 

nici o constrângere sau presiune, deci să fie manifestarea neviciată a voinţei personale şi a 

conştiinţei politice şi civice a alegătorului. Cât priveşte prima parte a chestiunii: e bine ca  

dreptul de vot să fie benevol sau obligatoriu, aici sunt exprimate poziţii „pro” şi „contra”.  

Experienţa electorală din ultima vreme în Republica Moldova, în special, eşuarea 

referendumului naţional, au adus argumente în favoarea introducerii unui vot obligatoriu. De 

altfel, şi ţările din Occident, când s-au lovit de problema absenteismului la alegeri, au introdus 

obligativitatea votului, deşi se consideră că prezentarea în faţa urnelor şi votarea constituie o 

îndatorire cetăţenească şi o dovadă de responsabilitate politică din partea alegătorilor. Astfel de 

ţări sunt: Austria, Australia, Belgia, Elveţia, Liechtenstein, Luxemburg şi Grecia. 

În concluzie, ţinem să menţionăm următoarele: participarea cetăţenilor din Republica 

Moldova la alegeri este precară, deoarece optimismul lor din anii’90 s-a transformat actualmente 

în pesimism. Comportamentul individului în timpul campaniei electorale se caracterizează prin 

lipsă de activism, indiferenţă faţă de scrutin, aceasta referindu-se, mai ales, la tineri. 

Am observat că cea mai mare parte din legi deschid larg posibilitatea votării prin procură, 

corespondenţă, vot anticipat sau la domiciliu. Toate legile electorale studiate prevăd că 

nerespectarea obligaţiei de a se prezenta la vot este sancţionată cu amendă. Această amendă nu 

este pentru toate ţările simbolică: 3 franci elveţieni în Cantonul Schaffhouse, 20 de franci 

elveţieni în Cantonul Schaffhouse, 10 şi 250 EURO pentru o primă absentare în Luxemburg şi 

între 400-700 EURO în funcţie de natura alegerilor în Landul Vorarlberg. În cele mai multe ţări, 

amenda creşte gradual, în funcţie de numărul de absenţe la vot. În Belgia amenda este cuprinsă 

între 25-50 EURO pentru o primă absentare şi între 50 şi 125 EURO în caz de recidivă. De 
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asemenea, în Luxemburg, pentru o primă absentare alegătorul este sancţionat cu o amendă de la 

100 la 250 EURO, iar în caz de recidivă, amenda este cuprinsă între 500 şi 1000 EURO. 

În calitate de argumente în favoarea introducerii obligativităţii votului pot servi: 

a) creşterea numărului de votanţi este un efect inerent al îndatoririi cetăţeanului de a se 

prezenta la vot, având ca rezultat o legitimitate crescută a conducerii politice; 

b) creşterea conştiinţei civice a populaţiei (votul fiind considerat o datorie cetăţenească); 

c) determinarea indivizilor să se preocupe mai mult de problemele societăţii, să reflecteze 

asupra lor, şi să iasă din izolare şi indiferenţă; 

În calitate de argumente împotriva introducerii obligativităţii votului vom deduce: 

a) dreptul de vot al fiecărei persoane reprezintă unul din drepturile sale politice 

fundamentale, pe care fiecare înţelege să şi-l exercite sau nu, întocmai oricăror drepturi şi 

libertăţi recunoscute în cadrul unui stat de drept. Votul cetăţeanului este văzut, din punct de 

vedere constituţional, ca un „drept” şi nu o „obligaţie”, astfel că nu ar trebui impus cu forţa; nu 

trebuie omis faptul că se pot încălca alte drepturi ca efect colateral al votului obligatoriu (de 

exemplu pentru membrii anumitor comunităţi religioase ale căror convingeri le interzic 

participarea politică); 

b) creşterea numărului de voturi anulate sau voturi aleatoare; cetăţeanul, chiar constrâns 

de forţa coercitivă a statului, poate să îşi manifeste dezacordul faţă de obligativitatea votului, 

prin depunerea în urnă a unor votul lipsite de efect, nule din start; 

În ce ne priveşte, considerăm că la etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova este 

necesară introducerea unor elemente de obligativitate a votului. Doar că acest lucru urmează să 

fie realizat cu atenţie şi efectuându-se în cadrul unei reforme mai ample a sistemului electoral din 

Republica Moldova. În mod special, condiţionăm instituirea obligativităţii votului cu 

introducerea în buletinele de vot a menţiunii „votez împotriva tuturor candidaţilor”.  

Capitolul 3 – „Dimensiunea contemporană a participării cetăţeneşti la actul de 

administrare” - este structurat în 4 subcapitole în care sunt analizate probleme ce vizează 

următoarele subiecte: sunt abordate diverse definiţii şi accepţiuni ale fenomenului participării 

cetăţeneşti la actul de administrare; transparenţa decizională şi democraţia participativă în 

Republica Moldova; democraţia participativă în statele Uniunii Europene şi SUA. 

În general, în literatura de specialitate se consideră că participarea civico-politică se referă 

la formele de implicare a cetăţenilor în activităţi / acţiuni cu scopul de a (1) alege oamenii 

politici în funcţii prin (2) exprimarea (publică sau nu) a opţiunilor, dorinţelor relativ la anumite 

conţinuturi civico-politice în vederea (3) influenţării acţiunilor, deciziilor oamenilor politici / 

instituţiilor politice. Altfel spus, participarea politică se referă la acele activităţi ale cetăţenilor 

care au ca obiectiv, mai mult sau mai puţin direct, să influenţeze selecţia personalului din 
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guvernământ şi / sau acţiunile acestora. Definiţiile prezentate înţeleg, la un nivel implicit, 

nespecificat, participarea politică ca un proces voluntar prin care indivizii se angajează în 

activităţi orientate spre influenţarea activităţilor şi deciziilor politice / agenţilor politici. 

Participarea activă a cetăţenilor în viaţa comunităţii a fost identificată drept unul dintre 

ingredientele succesului unor societăţi armonios dezvoltate, prin urmare ideile au fost exportate 

în naţiunile în curs de dezvoltare, promovarea participării devenind o linie directoare pentru 

instituţii precum Banca Mondială sau OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică). 

În ceea ce priveşte participarea publică, (OECD) a propus trei nivele de ierarhizare, în 

funcţie de tipul de interacţiune dintre autoritatea publică şi cetăţean: informarea; consultarea şi 

participarea activă. 

Tipurile de participare politică sunt clasificate în funcţie de criterii diverse cum ar fi: 

gradul de convenţionalitate (convenţionale versus neconvenţionale), gradul de violenţă fizică 

asociat (violente versus non-violente), legalitate (legale versus ilegale), frecvenţă (ridicată versus 

scăzută), eficientă (ridicată versus scăzută), costuri (ridicate versus scăzute), numărul 

participanţilor (individuale versus colective), tipul interesului (personal versus colectiv). Adesea, 

tipologiile formelor de participare politică uzează de criteriile convenţionalitate şi violenţă, 

tipurile de participare politică rezultate fiind următoarele: vot, activitate în campanie (voluntariat, 

convingerea altora să voteze, întâlniri electorale, donaţii), calitatea de membru al unui partid, 

activitate în comunitate şi contactarea unor oficiali (convenţionale non-violente), petiţii, 

demonstraţii legale, boicoturi, greva foamei, lanţuri umane (neconvenţionale non-violente), 

demonstraţii ilegale, distrugeri, violenţă, sabotaj, răpiri de persoane, război de gherilă, asasinat 

(neconvenţionale violente). 

Experienţa internaţională indică faptul că în cazul funcţionării eficiente şi efective a 

autorităţilor locale, prin implicarea activă şi directă a cetăţenilor şansele de dezvoltare a 

localităţilor devin mai mari, dar acest lucru are şi un efect pozitiv asupra scăderii nivelului de 

corupţie la nivelul oficialilor şi funcţionarilor locali. 

În literatura de specialitate a fost dezvoltată o metodă de evaluare a participării cetăţeneşti, 

introdusă iniţial de SherryArnstein, care, între timp, a devenit un etalon în clasificarea relaţiilor 

dintre autorităţile publice locale şi cetăţeni. 

Într-un final, analizând diverse abordări ale fenomenului participării cetăţeneşti şi implicit 

a realizării dreptului persoanei la administrare, conchidem că participarea cetăţenească reprezintă 

combinaţia acestor elemente - informaţie, comunicare şi implicare în relaţia care se stabileşte 

între administraţie şi cetăţeni, iar activităţile administraţiei sunt dezvoltate şi susţinute în aşa fel 

încât să corespundă cât mai mult posibil nevoilor şi dorinţelor cetăţenilor. Aceste elemente sunt 
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prezentate pe scurt în următoarea definiţie pe care o formulăm: participarea cetăţenească este 

procesul prin care preocupările, nevoile şi valorile cetăţenilor sunt încorporate în procesul 

decizional al administraţiei publice locale. Există două direcţii de comunicare (între cetăţeni şi 

administraţie), cu scopul general de îmbunătăţire a deciziilor (administraţiei publice centrale şi 

locale) susţinute de către cetăţeni. 

Transparenţa decizională este un mecanism esenţial pentru orice societate democratică care 

asigură participarea efectivă a cetăţenilor şi organizaţiilor legal recunoscute la viaţa publică şi 

completează procesul formal de alegere sau desemnare a reprezentanţilor în instituţiile şi 

autorităţile publice. 

Principiile fundamentale ale participării publice din Republica Moldova sunt prevăzute de 

Constituţia Republicii Moldova din 29.04.1994, precum şi de alte legi şi acte normative. 

Astfel în art. 39 al Constituţiei Republicii Moldova este asigurat dreptul la administrare:  

„(1) Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a participa la administrarea treburilor publice 

nemijlocit, precum şi prin reprezentanţii lor. (2) Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, 

accesul la o funcţie publică.Prin urmare, dreptul la administrare face parte din categoria 

drepturilor politice şi prevede dreptul cetăţeanului de a participa la conducerea societăţii, de ai 

desemna pe guvernanţi şi de a influenţa politica publică prin exercitarea dreptului de vot. 

Actul normativ fundamental ce reglementează relaţiile ce apar în procesul de realizare a 

democraţiei participative este Legea privind transparenţa în procesul decizional(în continuare 

Legea 239/2008). Proiectul acestei legi fost elaborat de Centrul „Acces-info” pe parcursul anilor 

2005 – 2006, in cadrul unui program finanţat de Ambasada S.U.A. în Moldova, la care şi-au adus 

contribuţia experţi de la alte organizaţii nonguvernamentale, de la Consiliul Europei, din ţări 

precum Romania, Bulgaria, Estonia şi Lituania. 

Legea 239/2008 defineşte transparenţa drept oferirea, în vederea informării în mod deschis 

şi explicit, de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi a tuturor 

informaţiilor privind activitatea lor şi consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în 

corespundere cu legea, altor părţi interesate în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor. 

Ulterior, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.96 din 16 februarie 2010 „Cu privire la 

acţiunile de implementare a Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în 

procesul decizional”. 

De asemenea, cadrul legislativ în vigoare în materia participării cetăţeneşti la actul de 

administrare a fost îmbunătăţit prin adoptarea Legii nr.72 din 4 mai 2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative. 
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Pentru dezvoltarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi 

sectorul privat; facilitarea participării părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor, la 19 

ianuarie 2010 a fost creat organul consultativ Consiliul Naţional  pentru Participare. 

Deşi normele privind consultarea şi participarea publică nu fac parte din acquis-ul 

comunitar, la nivelul Uniunii Europene există o preocupare pentru creşterea calităţii interacţiunii 

dintre instituţiile publice şi cetăţeni. 

Unul dintre rezultatele acestei preocupări este Cartea albă a Bunei Guvernări, care enumeră 

cinci principii de bază, care nu pot fi aplicate de instituţiile publice separat, ci doar împreună: 

Deschidere; Participare; Răspundere; Eficienţă; Coerenţă. 

În ţările Uniunii Europene, accesul la libera informaţie şi legile transparenţei decizionale 

sunt fie prevăzute în Constituţiile ţărilor respective, fie sunt legi separate, fie sunt incluse în 

codul juridic. Unele ţări au aceste legi la nivel central, însă pot avea la nivel local. Uniunea 

Europeană are legislaţie separată referitoare la documentele şi deciziile Comunităţii. 

În concluzie, ţinem să menţionăm următoarele: 

Prezentarea succintă a legislaţiei ce reglementează participarea societăţii civile la luarea 

deciziilor ne permite să constatăm că aceasta, în linii generale, conţine prevederile necesare 

realizării unei asemenea participări. 

Totodată, este de remarcat lipsa unei legi care ar reglementa mecanismul exercitării 

dreptului participativ şi dreptului la iniţiativa cetăţenească. De asemenea, simpla recunoaştere a 

faptului că Republica Moldova dispune de un cadru legal în acest domeniu nu presupune în mod 

automat respectarea lui. 

Cu părere de rău, aplicabilitatea cadrului legal este redusă, ce se explică prin 

necunoaşterea, nerespectarea, precum şi prin încălcarea frecventă a prevederilor acestuia. Altfel 

spus, sunt necesare măsuri de asigurare a realizării drepturilor de acces la informaţii, de 

petiţionare, de participare la luarea deciziilor etc., începând de la familiarizarea populaţiei cu 

drepturile constituţionale, instruirea şi reciclarea funcţionarilor publici până la aplicarea unor 

sancţiuni riguroase pentru încălcarea acestor drepturi. 

Lipsa transparenţei, alături de alte carenţe ale activităţii de reglementare, conduce la 

încrederea scăzută a societăţii în forţa şi importanţa actelor normative. Absenţa consultărilor face 

ca normele sa fie frecvent modificate sau înlocuite, lucru ce determină o accentuată instabilitate 

legislativă şi nu oferă siguranţa necesară cadrului legal existent în Republica Moldova. Aplicarea 

reală a principiului transparenţei (care acoperă şi procedurile, şi garanţiile care privesc atât 

accesul la informaţii, cât şi participarea la procesul de decizie) ar duce la o mai mare încredere în 

legi şi reglementări, din moment ce ele au fost adoptate cu consultarea celor interesaţi. 

Încrederea în cadrul legal va avea ca rezultat un mai mare grad de respectare a legii, cu 
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consecinţe pozitive asupra dezvoltării economice şi a menţinerii unor relaţii de cooperare între 

aparatul guvernamental şi societate. 

Transparenţa trebuie să devină o componenta esenţială a instituţiilor publice, ea este mai 

curând o prevedere a legii, distanţa dintre gradul actual de transparenţă al instituţiilor şi 

obiectivele fixate prin lege fiind destul de însemnată. 

În general, la nivel european cele 2 teme: accesul la informaţii şi transparenţa sunt doar 

parţial reglementate, ţinând mai degrabă de sfera naţională de reglementare decât de cerinţele de 

tratare unitară la nivelul tuturor statelor membre.  

Capitolul 4 – „Instrumente juridice utilizate în procesul de realizare a dreptului persoanei 

la administrare” - este structurat în 5 subcapitole în care sunt analizate probleme ce vizează 

următoarele subiecte: reglementarea juridică a participării cetăţeneşti la administrare prin 

intermediul reprezentanţilor săi; participarea cetăţenească la actul de administrare prin accesul 

liber al persoanei la funcţia publică; accesul la informaţiile de interes public; participarea 

societăţii civile la procesul de luare a deciziilor. 

Constituţia Republicii Moldova în art. 60 stipulează că: „Parlamentul este organul 

reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului”, 

ceea ce înseamnă că Parlamentul trebuie să exprime voinţa întregului popor, ea găsindu-şi 

obârşia în suveranitatea naţională, în puterea poporului. În această calitate Parlamentul trebuie să 

reprezinte întreaga societate şi nu o parte din ea. 

Din prevederile Constituţiei reiese că  din momentul delegării deputatului în Parlament, el 

urmează să activeze nu în interes propriu sau partinic, ci în numele poporului şi pentru popor. De 

facto, noi ne ciocnim de realitatea că partidul de guvernământ, îşi îndeplineşte doar programul 

său.  

Cercetând problema reglementării juridice a participării persoanei la  exercitarea puterii 

prin reprezentanţi, nu putem să nu ne oprim asupra aspectului dreptului cetăţeanului de a revoca 

reprezentanţii aleşi, dacă aceştia nu îndeplinesc speranţele şi năzuinţele poporului care i-au ales. 

Responsabilitatea în faţa legilor este una din trăsăturile fundamentale ale regimurilor 

democratice. Este o obligaţie ce revine reprezentanţilor oficiali de a îndeplini îndatoririle corect 

şi de a răspunde pentru modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile şi îndatoririle. Această abilitate se 

poate exprima prin:  (a) răspunderea preşedintelui faţă de popor;  (b) ) răspunderea colectivă a 

miniştrilor dintr-un guvern faţă de Parlament; (c) ) răspunderea deputaţilor faţă de alegătorii lor; 

(d) răspunderea funcţionarilor publici pentru legalitatea deciziilor luate [192, p. 212]. 

Sistemul responsabilităţii ministeriale a devenit unul dintre principiile  democraţiei în 

majoritatea statelor. El constituie fundamentul sistemelor de guvernământ democratice, sub toate 

cele trei aspecte ale sale: responsabilitatea politică, penală şi civilă. Din păcate, pentru 
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guvernanţii din Republica Moldova adoptarea legii  care să reglementeze propria răspundere nu 

este o urgenţă. Legislaţia Republicii Moldova nu reglementează tragerea la răspundere juridică 

(penală şi civilă) a miniştrilor. „Or, astfel de prevederi trebuie să existe, după modelul statelor 

democratice, şi să fie cuprinse într-o lege specială, care să reglementeze răspunderea ministerială 

pentru cele mai frecvente şi periculoase fapte, săvârşite de miniştri în exerciţiul funcţiei, să 

stabilească pedepse adecvate şi o procedură deosebită, pentru ca aceştia să nu poată influenţa 

organele de anchetă şi de judecată, având în vedere puterea şi autoritatea de care dispun. În lipsa 

unei legi speciale, miniştrii, în caz de săvârşire a unei infracţiuni, poartă răspundere după regulile 

generale stabilite de legislaţia penală, fără a se ţine cont de faptul că postul pe care îl ocupă 

persoana respectivă poate intimida organul de cercetare şi anchetă penală” [165, p. 77]. 

Responsabilitatea miniştrilor este şi necesară, pentru că prin intermediul ei se poate garanta 

respectarea legii de către aceştia. Spre regret, instituţia contenciosului administrativ în ţara 

noastră reglementează doar tangenţial răspunderea miniştrilor. Pentru ca democraţia să nu 

rămână o simplă declaraţie, legiuitorul trebuie să stabilească un sistem echitabil de răspundere a 

statului în faţa cetăţeanului şi a cetăţeanului în faţa statului, în consens cu Constituţia ţării. În 

lipsa cadrului legislativ, reformele începute vor bate încă mult timp pasul pe loc. Guvernanţii nu 

se grăbesc să adopte legi care să reglementeze răspunderea lor faţă de cetăţean. Responsabilitatea 

administraţiei, ca şi legalitatea, sunt principii de bază  determinate pentru buna guvernare şi 

edificarea statului de drept [ 165, p. 78]. 

Republica Moldova se confruntă cu multiple probleme care sunt generate de o proastă 

pregătire a funcţionarilor publici şi a guvernanţilor, majoritatea cărora au fost formaţi profesional 

şi mintal în fostul regim, care şi-a pus amprenta asupra caracterelor lor, şi din aceste considerente 

se manifestă o tendinţă spre abuz de putere, protejarea intereselor personale, intereselor de grup, 

de partid. 

În acest sens, sunt pline de adevăr afirmaţiile precum că: „o administraţie dotată cu 

mijloace materiale şi financiare de mare valoare, dar încadrată cu funcţionari nepregătiţi 

profesional nu îşi poate îndeplini sarcinile, irosind zadarnic resursele care i-au fost puse la 

dispoziţie”. 

Pentru regimurile democratice liberul acces la funcţia publică, egalitatea de şanse şi 

meritul profesional au devenit pilonii de bază ai recrutării şi promovării în funcţii publice, mai 

ales în statele occidentale democratice (Franţa, Marea Britanie) ca urmare a revoluţiilor burgheze 

şi a instaurării şi consolidării treptate a statului de drept. 

Potrivit Constituţiei, art. 39, alin.(2) oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, dreptul la o 

funcţie publică. 
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Sediul materiei în ceea ce priveşte regimul juridic al funcţiei publice şi al funcţionarului 

public din Republica Moldova se găseşte în Legea cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public,şi Hotărârea privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI cu 

privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, fiind completate cu mai multe acte 

normative. 

Statutul funcţionarului public, comportamentul său profesional, este reglementat de Legea 

privind Codul de conduită a funcţionarului public. 

O abordare separată necesită şi problema statului persoanelor cu funcţii de demnitate 

publică. Statutul juridic al persoanelor cu funcţii de demnitate publică se regăseşte în Legea cu 

privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. 

Avantajul persoanei cu funcţie de demnitate publică constă în faptul că ea poate fi asistată 

de un cabinet propriu, în condiţiile legii. Statutul juridic, modul şi temeiurile de încheiere şi de 

încetare a contractului individual de muncă, drepturile, obligaţiile, garanţiile sociale ale 

personalului din cabinetul propriu al demnitarului sunt stabilite în Legea cu privire la statutul 

personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. 

Democraţia este de neconceput fără accesul liber al publicului la informaţii. 

De fapt, Republica Moldova a trecut recent deja peste un deceniu de existenţă a unei legi 

speciale ce reglementează problema accesului la informaţie. Constatăm că acum unsprezece ani, 

la 11 mai 2000, a fost adoptată Legea privind accesul la informaţie,care creează cadrul legal 

pentru facilitarea informării, consultării şi participării cetăţeneşti, având drept scop crearea 

cadrului normativ general al accesului la informaţiile oficiale; eficientizarea procesului de 

informare a populaţiei şi a controlului efectuat de către cetăţeni asupra activităţii autorităţilor 

publice şi a instituţiilor publice; stimularea formării opiniilor şi participării active a populaţiei la 

procesul de luare a deciziilor în spirit democratic. 

Cât priveşte examinarea cauzelor de lezare a dreptului la acces la informaţie, pe lângă 

multiplele acte normative ce reglementează subiectul dat, legislaţie materială şi procesuală, o 

atenţie deosebită merită a fi acordată Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie Cu privire la 

examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale. 

Pentru a finaliza ideea ce priveşte reglementarea autohtonă a problemei accesului la 

informaţie, trebuie să menţionăm şi faptul că Republica Moldova a ratificat în anul 1999 

Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor 

în domeniul mediului (Convenţia de la Aarhus). 

Organizaţiile non-guvernamentale (ONG-urile) şi societatea civilă organizată sunt în 

esenţă participanţi la dezvoltarea şi realizarea democraţiei şi a drepturilor omului. 
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Societatea civilă cuprinde forme asociative de tip apolitic şi care nu sunt părţi ale unei 

instituţii fundamentale a statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, organizaţiile 

neguvernamentale - asociaţii sau fundaţii, sindicatele, uniunile patronale, sunt actori ai societăţii 

civile, care intervin pe lângă factorii de decizie, pe lângă instituţiile statului de drept pentru a le 

influenţa, în sensul apărării drepturilor şi intereselor grupurilor de cetăţeni pe care îi reprezintă. 

Definiţia cea mai simplă, direct şi intuitiv evidentă, dar şi cu cea mai mare valoare, este că 

societatea civilă reprezintă acel ansamblu de instituţii neguvernamentale diverse, suficient de 

puternice pentru a contrabalansa statul şi care, fără a-l împiedica să-şi îndeplinească rolul de 

menţinere a păcii şi de a judeca imparţial cu privire la interesele majore, este totuşi capabil să-l 

împiedice să domine şi să atomizeze restul societăţii. 

Se poate afirma că societatea civilă este simultan: a) un domeniu al vieţii sociale 

reglementat de o anumită ordine legală, dar autonomă în raport cu statul, în care se manifestă 

spontan iniţiativa voluntară a indivizilor şi grupurilor umane în vederea satisfacerii intereselor, 

aspiraţiilor private şi de grup; b) o diversitate de forme de organizare(fundaţii, asociaţii, 

federaţii, organizaţii neguvernamentale etc.), prin care oamenii se exprimă public şi încearcă să 

promoveze o gamă largă de interese, de la cele economice, culturale, educative, profesionale, 

până la cele civice şi politice. 

Cât priveşte Republica Moldova, societatea civilă se află în proces de tranziţie spre o 

prezenţă instituţională durabilă în dezvoltarea naţională şi cea locală. Organizaţiile societăţii 

civile (OSC) se afirmă tot mai vizibil ca partener plenipotenţiar în colaborarea cu autorităţile 

publice şi cu mediul de afaceri atît la nivel naţional, cît şi pe plan local. Situaţia este influenţată, 

pe de o parte, de profesionalismul, deschiderea şi implicarea activă a OSC din diverse domenii în 

soluţionarea problemelor cu care se confruntă statul, iar pe de altă parte, de necesitatea 

implementării standardelor europene care presupun o implicare activă a societăţii civile în 

procesul de luare a deciziilor. 

La finele anului 2011 în Republica Moldova erau înregistrate peste 8000 de organizaţii 

neguvernamentale, cu diferite domenii de activitate, număr impunător care, la prima vedere, 

poate fi tratat drept indicator vizibil al gradului de participare a cetăţenilor. Din acest număr însă 

doar o mică parte sînt organizaţii active, majoritatea activînd în localităţi urbane şi concentrîndu-

şi eforturile în special asupra problemelor de importanţă naţională, mai puţin asupra celor de 

importanţă locală. OSC nu sînt finanţate de către stat, depinzînd astfel de resurse financiare 

alternative, în special din partea donatorilor internaţionali. 

În concluzie, ţinem să menţionăm următoarele: 

Considerăm drept o necesitate stringentă elaborarea şi adoptarea Legii responsabilităţii 

ministeriale, în concordanţă cu principiile statului democratic şi de drept. 
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Este necesară înfiinţarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale – 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în vederea creării şi dezvoltării unui corp de 

funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial. 

Se cere elaborarea şi implementarea unui Ghid privind recrutarea şi promovarea 

funcţionarilor publici, care ar oferi îndrumări cu caracter general privind procesul de recrutare, 

selecţie şi promovare din administraţia publică şi aplicarea prevederilor actelor normative ce 

reglementează acest proces. 

De rând cu directivele europene în domeniu (Directiva 2001/42 privind Evaluarea 

Efectelor asupra Mediului a unor planuri şi programe, numită Directiva SEA şi Directiva 

2003/35/EC privind participarea publică la elaborarea unor planuri şi programe cu consecinţe 

asupra mediului şi pentru amendarea prevederilor privind participarea publică şi accesul la 

justiţie din cadrul Directivelor 85/337/EEC si 96/61/EC.), considerăm că pentru Republica 

Moldova, este oportună examinarea şi transpunerea în sistemul legislaţiei naţionale a 

Regulamentului CE 1367/2006 privind aplicarea, pentru instituţiile şi organismele comunitare, a 

dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la informaţie, participarea publicului la 

luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului. 

Procesul participativ din Republica Moldova este influenţat negativ de un şir de factori, 

inclusiv insuficienţa de informaţii, lipsa abilităţilor corespunzătoare, numărul restrâns a 

tehnicilor de participare utilizate. 

De remarcat, că un domeniu puţin exploatat este cel al campaniilor de advocacy şi lobby. 

Acestea se vor face în noul context al descentralizării administraţiei publice locale. Organizaţiile 

nonguvernamentale pot să propună autorităţilor locale proiecte care să vizeze dezvoltarea 

capacităţii de gestionare a resurselor locale. 
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CONCLUZII GENERALEŞI RECOMANDĂRI 
 

Cercetările ştiinţifice efectuate de autor în materia realizării dreptului persoanei la 

administrare într-un stat de drept permit de a conchide următoarele: 

1. Studii juridice consacrate problemei participării cetăţeneşti, transparenţei decizionale 

şi accesului la informaţie în Republica Moldova sunt puţine, iar cele existente nu acoperă 

întreaga gamă de subiecte ce ţin de realizarea dreptului persoanei la administrare.  

2. Deşi Republica Moldova a întreprins un şir de activităţi complexe privind transparenţa 

instituţională a structurilor guvernamentale, eficientizarea colaborării cu societatea civilă, 

elaborarea şi perfectarea unor acte normative, constatăm faptul că aplicareaLegii privind accesul 

la informaţii şi Legii privind transparenţa în procesul decizional rămâne a fi problematică, mai 

ales la nivel municipal, raional, local.  

3. Problemele realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept sunt prin 

natura lor, trebuie să recunoaştem, infinite, precum este infinit şi procesul de perfecţionare a unui 

organism social, a unor relaţii sociale, cum sunt dreptul şi cadrul de participare a cetăţenilor la 

administrare a treburilor societăţii.  

4. Republica Moldova are nevoie de o reformă electorală fundamentală, lucru care poate 

fi realizat doar utilizînd experienţa statelor din Uniunea Europeană în domeniul dreptului 

electoral, care deşi nu este lipsit de anumite lacune, iar uneori, chiar contestat, este unul avansat.  

5. Realizarea democraţiei participative prin introducerea votului obligatoriu în interiorul 

statelor Uniunii Europene este o problemă controversată, însă avînd în vedere absenteismul 

electoral din Republica Moldova considerăm că în contextul unei reforme electorale, ar putea fi 

propusă introducerea unor elemente de vot obligatoriu.  

6. Problema deschiderii administraţiei publice către cetăţenii şi, mai bine spus, a definirii 

unei relaţii constante şi transparente cu aceştia, cu alţi factori interesaţi şi cu membrii societăţii 

civile de tip asociativ, este una de substanţă, având în vedere că afectează raporturile esenţiale 

între administraţie şi cetăţeni - beneficiarii ei finali. 

7. Punerea în aplicare a democraţiei participative, a realizării dreptului persoanei la 

administrare la nivel local de către autorităţile publice constituie premisa dezvoltării unor 

parteneriate durabile pe plan local şi contribuie, în acelaşi timp, la implementarea mai facilă a 

deciziilor luate, la creşterea legitimităţii şi a transparenţei autorităţilor locale, creând o 

comunitate activă şi informată.  

8. Punerea în aplicare a modelului participativ la elaborarea politicilor publice, prin 

metodele şi tehnicile pe care le presupune, are efecte pozitive asupra eficienţei managementului 
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serviciilor publice la nivel local. 

9. În cadrul legislativ naţional în domeniul participării publicului la procesul decizional 

se atestă o supra-reglementare de texte în domeniul consultării publice, iar în mediul rural 

participarea cetăţenească şi consultarea publică este aproape inexistentă. 

10. Problematica realizării dreptului persoanei la administrare este încă la început în 

democraţia de tranziţie din Republica Moldova şi este încă privită cu suspiciune şi neîncredere, 

nu este suficient cunoscută nici de cetăţeni nici de guvernanţi.  

11. Aplicarea efectivă şi eficientă a principiului participării cetăţeneşti necesită un efort 

concertat de mediatizare şi de formare a unei culturi a realizării drepturilor menţionate, care să 

rezulte în: 

1) mai multa transparenţă şi deschidere din partea autorităţilor publice;  

2) mai mult interes, implicare şi angajament faţă de asumarea co-deciziei şi co-

responsabilităţii în rezolvarea problemelor locale din partea cetăţenilor. 

12. Participările cetăţeneşti organizate de autorităţile publice nu par orientate către 

rezultat, ci par mai degrabă eforturi de a aplica proceduri care nu şi-au găsit un loc prea clar in 

funcţionarea instituţiei. Astfel, deşi administraţia publică este deschisă, cel puţin la nivel 

declarativ, ea: 

1) nu are suficiente resurse şi nu ştie să organizeze procesul; 

2) nu ştie pe cine să cheme la consultări pentru participare publică, ce să facă cu input-ul.  

13. Procesul participativ din Republica Moldova este influenţat negativ de un şir de 

factori, inclusiv insuficienţa de informaţii, lipsa abilităţilor corespunzătoare, numărul restrâns a 

tehnicilor de participare utilizate.  

14. Pentru a beneficia de rezultatele participării publice nu este suficient de a cunoaşte 

principiile şi de a se implica în acest proces sub diferite forme şi la diferite niveluri. Un rol 

deosebit îl are organizarea, administrarea şi monitorizarea acestui proces, care poate fi realizată 

cu succes în baza parteneriatelor autorităţilor publice cu ONG-urile şi sectorul de afaceri.  

În baza celor relevate mai sus în plan aplicativ: 

1. Se recomandă: 

1) Integrarea participării cetăţeneşti şi a consultării publicului în practicile curente ale 

administraţiei, eventual prin includereaunor proceduri clare şi adecvateîn regulamentele de 

organizare şi funcţionare a instituţiilor, avînd ca consecinţă o bugetare adecvată a resurselor 

(inclusiv a timpului) şi ar face ca realizarea dreptului persoanei la administrare să nu mai pară o 

„muncă în plus” sau un favor făcut cetăţenilor. 

2) Realizarea şi transmiterea de către autorităţile administraţiei publice a unor rapoarte 

post-consultaredin care să reiasă modul în care opiniile factorilor interesaţi şi participarea 
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cetăţenească au fost integrate în procesul decizional. 

3) Extinderea la nivelul tuturor primăriilor municipale şi orăşeneşti a sistemelor 

informaţionale automate de relaţii cu publicul, iar la nivelul primăriilor comunale a centrelor de 

informare pentru cetăţeni.  

4) Înfiinţarea unei autorităţi administrative centrale – Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici, în vederea creării şi dezvoltării unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi 

imparţial. 

5) Crearea de subdiviziuni (specialişti) responsabile de relaţiile cu publicul (în cazul în 

care aceste servicii nu pot fi create – concesionarea prestării acestor servicii către ONG locale). 

6) Familiarizarea publicului cu tehnicile/formele de participare la procesul decizional 

prin intermediul trening-urilor şi seminarelor despre aspectele democraţiei participative 

organizate de comun cu ONG specializate. 

2. Se propune de lege ferenda: 

1) Introducerea instituţiei votului obligatoriu ca măsură de combatere a absenteismului 

electoral şi de mobilizare civică a cetăţenilor: 

Art. I. - Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.94 (Monitorul Oficial 1, 

12.08.1994) se modifică şi se completează după cum urmează: 

articolul 38 alin. (2) se completează după cuvintele „stabilit de lege” cu sintagma 

„Exercitarea dreptului de vot constituie o datorie civică.” 

în articolul 61 alin. (2) va avea următorul cuprins: „(2) Exercitarea dreptului de vot la 

alegerile Parlamentului este obligatorie. Derogările, sancţiunile, modul de organizare şi de 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului sunt stabilite prin legi organice.” 

Art. II. - Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008 (Monitorul 

Oficial 3-6/15, 16.01.2009) se completează cu un articol nou: 

„Articolul 511. Absenteismul electoral  

(1) Acţiunile (inacţiunile) persoanei, care nu-şi exercită dreptul de vot în alegerile 

Parlamentului fără motive întemeiate  

se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale.  

(2) Săvîrşirea repetată a unei contravenţii,prevăzute la alin.(1) de către o persoană 

sancţionată contravenţional pentru aceste contravenţii  

se sancţionează cu amendă de la 25 la 35 de unităţi convenţionale.” 

Art. III. - Codul electoral nr. 1381 din 21.11.97 (Monitorul Oficial 81/667, 08.12.1997) se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

articolul 7 va avea următorul cuprins:  
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„(1) Nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l împiedica 

să-şi exprime voinţa în mod independent, inclusiv să voteze contra tuturor candidaţilor. 

(2) Exercitarea dreptului de vot constituie o datorie civică.” 

articolul 73 se completează cu un alineat nou: „(3) Exercitarea dreptului de vot la alegerile 

Parlamentului este obligatorie. Derogările, sancţiunile, modul de organizare şi de desfăşurare a 

alegerilor Parlamentului se stabilesc de prezentul Cod şi de alte legi organice.” 

2) Armonizarea statutului juridic al ONG-urilor la Codul de bune practici pentru 

participarea civilă la procesul de luare a deciziilor, adoptat de Conferinţa ONG-urilor 

internaţionale în sesiunea din 1 octombrie 2009 prin modificarea şi completarea Hotărîrii 

Parlamentului pentru aprobarea Concepţiei privind cooperarea dintre Parlament şi societatea 

civilă nr. 373 din 29.12.2005 (Monitorul Oficial 5-8/55, 13.01.2006) prin expunerea punctului 2 

în următoarea redacţie: 

„2. PRINCIPII 

2.1. Organizaţiile societăţii civile şi Parlamentul trebuie să acţioneze în baza următoarelor 

principii comune: 

a) participare, care presupune acumularea şi canalizarea punctelor de vedere ale 

membrilor organizaţiilor societăţii civile, ale grupurilor de utilizatori şi ale cetăţenilor în cauză; 

procesele de participare sunt deschise şi accesibile, bazate pe parametri conveniţi pentru 

participare; 

b) încredere sau interacţiunea onestă între organizaţiile societăţii civile şi Parlament 

pentru atingerea obiectivului comun - îmbunătăţirea vieţilor oamenilor; 

c) responsabilitate şi transparenţă ceea ce necesită deschidere, responsabilizare, claritate, 

responsabilitate şi transparenţă atât din partea organizaţiilor societăţii civile, cât şi din partea 

Parlamentului în toate etapele; 

d) independenţă - organizaţiile societăţii civile trebuie să fie recunoscute drept organisme 

libere şi independente în ceea ce priveşte obiectivele, deciziile şi activităţile acestora. Ele au 

dreptul să acţioneze independent şi să pledeze pentru poziţii diferite faţă de Parlament.” 

3) Abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.72 din 25 ianuarie 2000 despre aprobarea 

Regulamentului privind antrenarea publicului în elaborarea şi adoptarea deciziilor de mediu este 

întocmit în scopul implementării Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea 

publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului 

Republicii Moldova nr. 346-XIV din 7 aprilie 1999. 

4) Transpunerea în legislaţia naţională a Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru 

instituţiile şi organismele comunitare, a dispoziţiilor Convenţiei de la Aarhus privind accesul la 
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informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în domeniul mediului 

prin adoptarea hotărîrii de Guvern corespunzătoare. 

Pentru aprofundarea studierii problemei de cercetare propuse în cadrul prezentei teze de 

doctorat intenţionăm în continuare să efectuăm cercetări prospective în cadrul cărora vom 

analiza realizarea drepturilor cetăţenilor străini şi apatrizilor la administrare într-un stat de drept. 

Devine imperativ ca în studiile ulterioare în domeniul dreptului constituţional să fie incluse 

şi oglindite pe larg problemele, care facilitează realizarea dreptului persoanei la administrare. 

Este vorba, cu precădere de: conceptul de administrare, de participare cetăţenească; accesul la 

informaţii; rolul şi locul societăţii civile etc. 
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intermediul reprezentanţilor lor. În: Legea şi viaţa, nr. 3, 2012, p.56-58, 0,50 c.a. 
Materiale ale conferinţelor naţionale şi internaţionale: 
4. Scripnic V., Guceac, I. Etapa contemporană a constituţionalismului în Republica 

Moldova şi unele tendinţe în procesul de evoluţie a acestui proces. În: Dezvoltarea 
constituţională a Republicii Moldova la etapa actuală. Materialele conferinţei internaţionale 
ştiinţifico-practice din 22-23.09.2004. Chişinău: Tipografia Centrală, 2004, p. 983-987, 0,4 c.a. 

5. Скрипник В. Право науправление и ответственностьдолжностныхлиц. În: 
КонституционноеразвитиеРеспубликиМолдованасовременномэтапе. 
Материалымеждународнойнаучно-теоретическойконференции 22-23.09.2004. Кишинев: 
Tipografia Centrală, 2004, с. 1053-1054, 0,2 а.л. 

6. Скрипник В. Проблемысвободы и ответственностигражданина в 
осуществленииего право науправлении. În: 
КонституционноеразвитиеРеспубликиМолдованасовременномэтапе. 
Материалымеждународнойнаучно-теоретическойконференции 22-23.09.2004. Кишинев: 
Tipografia Centrală, 2004, с. 491-493, 0,2 а.л. 

7. Скрипник В. Рольгражданина в управленииделамигосударства. În: 
Проблемыразвитиярыночнойэкономики в правовомгосударстве. Матер. междун. научно-
теоретическойконференции 17-18.12.2004 г. Бэлць, Кишинев: Tipografia Centrală, 2005, с. 
427-428, 0,2 а.л. 

8. Scripnic V. Scurt istoric al sistemelor electorale. În: Probleme actuale ale ştiinţelor 
socio-umane în condiţiile integrării europene. Materiale ale conferinţei teoretico-ştiinţifice 
internaţionale 28.01.2006. Chişinău, 2006, p. 294-295, 0,3 c.a. 

9. Scripnic V. Unele consideraţii privind obligativitatea votului. În: Probleme actuale ale 
ştiinţelor socio-umane în condiţiile integrării europene. Materiale ale conferinţei teoretico-
ştiinţifice internaţionale 28.01.2006. Chişinău: Tipografia Centrală, 2006, p. 435-436, 0,3 c.a. 

10. Scripnic V. Transparenţa decizională în administraţia publică a Republicii Moldova în 
contextul integrării în Uniunea Europeană. În: Teoria şi practica administrării publice. Materiale 
ale conferinţei teoretico-ştiinţifice internaţionale din 24.052011, p. 55-57, 0,2 c.a. 

11. Scripnic V. Электронноеголосованиекакспособобеспечениеизбирательного права 
граждан. În: Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept. Conferinţă 
ştiinţifică internaţională consacrată jubileului de 70 de ani al prof.univ. Gh. Costachi din 
03.05.2011, Chişinău: Tipografia Centrală, 2011, p. 405-413, 0,6 c.a.  

12. Scripnic V., Pînzaru T. Participarea civico-politică şi responsabilizarea socială pentru 
guvernarea democratică, cetăţenia activă în perspectiva integrării europene. În: Contribuţii 
ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept. Conferinţă ştiinţifică internaţională 
consacrată jubileului de 70 de ani al prof.univ. Gh. Costachi din 03.05.2011, Chişinău: 
Tipografia Centrală, 2011, p. 178-187, 0,45 c.a.  



28 
 

ADNOTARE 
ScripnicVeaceslav, Problemele realizării dreptului persoanei la administrare într-un 

stat de drept (studiu juridico-comparativ), teză de doctor în drept, Chişinău, 2012 
 
Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 

278 de titluri, anexe, 136 pagini text de bază. 
Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări. 
Cuvinte-cheie:dreptul la administrare, drept de vot, dreptul de a fi ales, vot obligatoriu, 

absenteism electoral, participare cetăţenească, transparenţă decizională, democraţie participativă, 
administraţie publică, funcţie publică. 

Domeniul de studiu: drept constituţional 
Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei constă în studierea complexă comparativă a 

problemelor de realizare a dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept. Iar cele mai 

importante obiective sunt: a analiza cercetările ştiințifice actuale ce vizează realizarea dreptului 

persoanei la administrare într-un stat de drept; a supune unui studiu complet aspectul normativ al 

problemei realizării dreptului persoanei la administrare şi evidențierea lacunelor în acest 

domeniu în legislația autohtonă; a prezenta stadiul actual al democrației reprezentative în 

Republica Moldova, fiind analizate probleme privind asigurarea dreptului de vot şi de a fi ales; a 

examina mecanismul de exercitare a dreptului de vot în cadrul Uniunii Europene; a evidenţia 
reglementările juridice privind votul obligatoriu în unele state; a analiza cauzelor absenteismului 

electoral şi a supune unei analize comparative problema realizării democrației participative în 

cadrul unor state din Uniunea Europeană şi SUA; a cerceta conceptul şi accepțiunea 
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fenomenului participării cetățeneşti la actul de administrare şi importanța sa pentru edificarea 

unei democrații funcționale şi participative; a examina stadiul actual al stării transparenței 

decizionale în Republica Moldova; a examina cadrul juridic de aplicare a legislației în domeniul 

accesului la informațiile de interes public şi al participării cetățeneşti la procesul decizional; a 

evidenția rolul societății civile şi modalitățile de participare a ei la procesul de luare a deciziilor. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a tezei constă în faptul că ea este axată pe studiul 
teoretico-practic al realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept, fiind printre 
primele lucrări de acest gen. Elemente de noutate pot fi regăsite şi în conţinutul concluziilor şi 
recomandărilor formulate de autor şi care pot aduce îmbunătăţiri cadrului normativ actual în 
materia asigurării dreptului persoanei la administrare, pot, în ultimă instanţă să contribuie la 
compatibilizarea legislaţiei Republicii Moldova cu bunele practici şi actele normative ale Uniunii 
Europene în materie.  

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a prezentei lucrări constă în relevarea 
dimensiunii complexe a realizării dreptului persoanei la administrare într-un stat de drept printr-o 
abordare sistemică şi multi-aspectuală.  

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele ştiinţifice obţinute în 
cadrul prezentei lucrări pot servi ca suport ştiinţifico-practic pentru organizaţiile 
nonguvernamentale şi decidenţii sociali din administraţia publică centrală şi locală de orice nivel, 
în procesul de instruire juridico-profesională şi formare profesională continuă, la popularizarea 
cunoştinţelor juridice, în procesul de cercetare ştiinţifică etc. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale prezentei lucrări ar aduce îmbunătăţiri reale 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor, ar impulsiona participarea 
cetăţenească şi ar institui o democraţie participativă veritabilă. 
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РЕЗЮМЕ 
СкрипникВячеслав, 

Проблемыреализацииправaличностинауправлениеобщественнымиделами в 
правовомгосударстве (сравнительно-правовойанализ), 

докторскаядиссертация, Кишинэу, 2012 
 
Структурадиссертации: введение, 4 главы, заключение и рекомендации, 278 

наименованийбиблиографии, приложения, 136страницосновноготекста. 
Результатыопубликованы в 12 научныхработах. 
Ключевыеслова: право науправление, право избирать, право бытьизбранным, 

обязательноеголосование, избирательныйабсентеизм, гражданскоеучастие, транспарентность 
в процессепринятиярешений, партиципативнаядемократия, публичнаяадминистрация, 
публичнаядолжность. 

Областьисследования: конституционное право 
Цель и задачиисследования. Цельюдиссертационнойработыявляетсякомплексное, 

сравнительно-правовоеисследованиепроблемреализации права 
личностинауправлениеобщественнымиделами в правовомгосударстве. 
Наиболееважнымиявляютсяследующиезадачи: 
анализсуществующихнаучныхисследованийкасающихсяреализации права 
личностинауправлениеобщественнымиделами в правовомгосударстве; 
наиболееполноеизучениенормативногоаспектапроблемыреализации права 
личностинауправление и выявлениенедостатковотечественногозаконодательства в 
даннойобласти; оценитьсовременныйуровеньпартиципативнойдемократии в 
РеспубликеМолдова, анализируяпроблемыобеспечения права избирать и правбытьизбранным; 
рассмотретьмеханизмреализации права избирать в ЕвропейскомСоюзе; 
выявитьправовоерегулированиеобязательногоголосования в некоторыхгосударствах; 
анализироватьпричиныизбирательногоабсентеизма и подвергнутьсравнительно-
правовомуанализупроблемугражданскогоучастия в 
некоторыхгосударствахЕвропейскогоСоюза и США; исследоватьсодержание и 
приемлемостьгражданскогоучастия в процессепринятияуправленческихрешений и 
егозначениедляпостроенияфункциональной и партиципативнойдемократии; 
рассмотретьсовременныйуровеньтранспарентностипринятиярешений в РеспубликеМолдова; 
рассмотретьправовоеобеспечениедоступа к информации, представляющейпубличныйинтерес 
и гражданскогоучастия в процессепринятияуправленческихрешений; 
выделитьрольгражданскогообщества и способыегоучастия в 
процессепринятияуправленческихрешений. 

Научнаяновизна и 
оригинальностьисследованияобусловленаeeнацеленностьюнакомплексное, 
всестороннееизучениереализации права личностинаучастие в 
управленииобщественнымиделами в правовомгосударствекакнепосредственно, так и 
черезсвоихпредставителей, 
будучиоднойизпервыхработтакогородаЭлементыновизныносятнаучныевыводы и 
предложения, 
сделанныеавтором,принятиекоторыхпозволилобыулучшитьтекущуюнормативнуюбазупообес
печениюправауправленияи в 
конечномсчете,гармонизациизаконодательнойбазыРеспубликиМолдовас практикойи 
нормативнымиактамиЕвропейскогоСоюза. 

Решеннаянаучнаязадачасостоит в 
определениикомплексногохарактерапроблемыреализации права личностинаучастие в 
управленииобщественнымиделами в правовомгосударстве в контекстесистемного и 
всестороннегоподхода. 

Теоретическая и практическаязначимостьработы. Результаты, полученные в 
ходенаучногоисследования, могутслужить в качественаучно-
практическоговспомогательногоматериаладлянеправительственныхорганизаций и 
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ответственныхлиццентральной и местнойпубличнойадминистрациилюбогоуровня в 
процессепрофессиональногоюридическогообучения и 
непрерывногопрофессиональногоповышенияквалификации, в популяризацииправовыхзнаний, 
в процессенаучныхисследованийи.т.д.  

Внедрениенаучныхрезультатовнастоящейработыпозволитдобитьсяреальногоулучшен
ияреализации и защитыконституционныхправ и свободграждан, 
способствоватьучастиюграждан в управленииобщественнымиделами, 
усовершенствоватьзащитуконституционныхправ и свободграждан. 
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ANNOTATION 
ScripnicVeaceslav, The problems of realization of theperson’s rightstogovern in a 

state of law (legal and comparative analysis), Doctor in Law thesis, Chisinau, 2012 
 
Thesis structure:introduction, 4 chapters, general conclusions and recommendations, 

bibliographyconsisting of 278 titles, appendixes, 136pages of basic text. 
Number of publications on the thesis topic.Conclusions and 

statementshavebeenpublished in 12 scientificpapers. 
Key-words:righttogovern, electoral rights; mandatoryvote; electoral absenteeism; civil 

participation, transparent decision, participative democracy, public administration, public 
function. 

The field of study:Constitutional Law 
The Goal and theobjectives of the thesis. The mainpurpose of the thesis consists in a 

complex study of regulations and practicesconcerningtheway of realization of person’s 
righttogovern in a state of law. The most important objectives are: 
toanalyzecurrentscientificresearchwichprovidestherealization of theperson’s righttogovern in a 
state of law; to study completelythe normative aspect of theimplementation of theperson’s 
righttogovern and tohighlightthenationallegislationgaps in thisfield ; topresentthecurrentstage of 
representativedemocracy in Republic of Moldova, beingunderanalysistheproblemsregarding 
electoral rights in European Union; tohighlightjuridical reglementation on mandatoryvote in 
othercountries; toanalyzethecauses of electoral absenteeism and tosubmit a comparative study of 
participative democracyrealization in theframe of European Union and USA; to investigate the 
concept and sense of civil participation’s righttogovern and itsrelevance in building a 
participative and functionaldemocracy; to investigate currentsituation of decisionaltransparency 
in Republic of Moldova; to investigate the legal framework of legislation in domain of 
accesstotheinformation of public interest and of citizensparticipation in decisionprocess; 
tomentionthe role of civil society and theways of itsparticipationtothedecisionprocess. 

The scientificnovelty and originality of obtainedresultsisthat it isbased on thetheoretical 
and practical study of theimplementation of person’s administrationrights in a state of law, 
beingamongthefirstworks of thiskind. Elements of noveltymaybefound in the context of 
conclusions and recommendationsrealisedbytheauthor in thedomain of person’s righttogovern, 
and ultimatelytoharmonize Moldova’s lawswithgoodpractices and regulations of the European 
Union. 

The mainscientificsolved problem of this thesis isthesystemic and multi-
aspectualapproachtothescientificissues of everyperson’s righttogovern in a state of law.  

Theoretical and practicalsignificance of the thesis. The present thesis canbecome a 
usefulscientifical and practicalsupport for non-governmentalorganizations and social 
policymakerswithin central and local public administration at anylevel, in thejuridical and 
professionaleducational training and long-termprofessionallearning, for thepopularization of 
juridicalknowledge and in theprocess of scientificresearch. 

Implementation of thescientificresults. The implementation of 
recommendationswouldbring real improvementstocitizens law’s protection and 
constitutionalfreedom, wouldboostcitizensparticipation and wouldestablish a real participative 
democracy. 
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