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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

 

Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În general, tema implicării 

cetăţenilor la luarea deciziilor publice reprezintă un interes relativ nou pentru 

instituţiile publice – internaţionale, naţionale şi, îndeosebi, locale. Dezvoltarea 

acestui interes a avut loc pe fundalul unei crize a instituţiilor politice, manifestate prin 

eşecuri ale intervenţiei statului, incapacităţii de a ajunge la un consens politic şi 

imposibilităţii de a răspunde nevoilor societăţii. Prin urmare, participarea activă a 

cetăţenilor în viaţa comunităţii a fost identificată drept unul dintre ingredientele 

succesului unor societăţi armonios dezvoltate, ideile fiind exportate în naţiunile în 

curs de dezvoltare, promovarea participării devenind o linie directoare pentru 

instituţiile europene şi internaţionale. 

Nici Republica Moldova nu face excepţie de la aceste tendinţe de creştere a 

interesului pentru participare publică. În ultimii ani se înregistrează o dezvoltare a 

formulelor instituţionale şi non-instituţionale de dialog social şi consultare publică. 

Începînd cu anul 2008, apar şi în Moldova elemente de legislaţie şi un cadru 

instituţional care reglementează procesele de consultare publică. Aceste elemente se 

dezvoltă pe fundalul evoluţiilor din zona reformei administraţiei publice, al 

evoluţiilor specifice din zona societăţii civile şi a alinierii la standardele europene şi 

internaţionale [23, p. 178-179].  

Sînt de remarcat, în context, atît angajamentele asumate de către Republica 

Moldova în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, cît şi angajamentele 

nemijlocite ale Guvernului orientate spre dezvoltarea guvernării şi democraţiei 

electronice la nivelul societăţii, materializate în ample Planuri de acţiuni şi asigurate 

cu un cadru juridic corespunzător. În ansamblul lor, toate aceste sarcini asumate 

necesită a fi cunoscute, analizate, evaluate sub aspectul gradului de realizare şi a 

impactului asupra democraţiei participative, monitorizate sub aspectul modului în 

care ele sînt respectate şi realizate în practică. În acest sens, sînt mai mult decît 

necesare şi bine venite studiile analitice realizate de către reprezentanţii societăţii 

civile (ONG-urile).  

Desigur acest moment nu exclude necesitatea unei abordări teoretice a 

subiectului, altfel spus doctrina trebuie să vină cu o interpretare ştiinţifică a 

fenomenelor ce marchează democratizarea societăţii noastre şi cu soluţii relevante 

pentru consolidarea acestui proces. 

Din perspectiva cercetării ştiinţifice a fenomenului implicării/participării 

cetăţeanului în procesul decizional, trebuie ţinut cont de faptul că dacă în 

democraţiile consolidate din centrul şi vestul Europei implicarea activă a cetăţenilor 

în viaţa publică reprezintă o tradiţie şi o piatră de temelie în funcţionarea acestor 

state, în societăţile din Europa de Sud-Est, implicarea cetăţenilor în viaţa publică este 

una foarte redusă, de multe ori limitată la ziua în care aceştia îşi manifestă opţiunea 

politică prin vot. Cunoaşterea drepturilor şi a modalităţilor prin care cetăţenii îşi pot 

responsabiliza aleşii, pentru ca aceştia să acţioneze conform interesului public, 

reprezintă în cazul nostru încă o necesitate. Consolidarea democraţiei participative 

presupune însă existenţa unui dialog permanent şi susţinut între cetăţean şi alesul său, 
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nu numai în perioada premergătoare fenomenului electoral, ci mai ales de-a lungul 

întregii perioade de derulare a mandatului acestuia, cetăţeanul fiind implicat activ în 

procesul de luare a deciziilor prin consultarea sa permanentă [14, p. 3-4]. 

Bineînţeles, cauzele care stau la baza acestei rupturi între factorii decizionali la 

nivel local, regional şi naţional şi restul populaţiei sînt diversificate şi puternic 

influenţate de o serie de elemente socioeconomice, culturale sau istorice. Lipsa unei 

comunicări eficiente, în ambele sensuri, poate genera, în perioade dificile din punct 

de vedere economic şi financiar, tensiuni sociale ce pot escalada şi care se pot elibera 

atît prin manifestări cu caracter violent la adresa autorităţilor (exemplul Greciei, dar 

nu numai, fiind un etalon în acest sens), cît şi printr‐o ascensiune puternică în ochii 

electoratului a partidelor cu viziuni naţionaliste, extremiste sau populiste. 

Marginalizarea opiniei cetăţeanului poate provoca şi alimenta atît atitudinea de 

neimplicare în viaţa publică, cît şi apropierea dintre acesta şi viziunile radicale ce 

promit schimbări radicale ale sistemului şi îmbunătăţirea rapidă a nivelului de trai, 

deşi, în cele mai multe cazuri, acest tip de promisiuni sînt, evident, nerealizabile  

[14, p. 4]. 

De aici necesitatea promovării unei eficiente implicări cetăţeneşti rezidă în rolul 

acesteia de a preveni eventuale disensiuni şi conflicte în societate. 

Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că acutizarea neîncrederii cetăţenilor în 

putere şi structurile acesteia, convingerea unei părţi considerabile a populaţiei că 

guvernarea actuală nu contribuie la realizarea intereselor generale ale societăţii, 

precum şi ale celor individuale sau de grup, dezamăgirea populaţiei în activitatea 

puterii dată fiind orientarea socială deficitară a acesteia şi caracterul declarativ al 

scopului şi obiectivelor proclamate, birocratizarea excesivă a autorităţilor statului, 

nivelul înalt al corupţiei şi lupta mimată împotriva acesteia, neglijarea intereselor 

societăţii – toate acestea necesită în prezent formarea unui nou mecanism de 

interacţiune a statului cu cetăţeanul, mai concret şi eficient. Caracterul general al 

funcţionării acestui mecanism trebuie să presupună extinderea practicii de implicare a 

cetăţenilor în procesul de adoptare/luare a deciziilor publice, fapt ce permite a-l 

determina ca un mecanism participativ [28, p. 189]. 

Prin urmare, ţinînd cont de cele expuse şi luînd în consideraţie faptul că 

participarea cetăţeanului în procesul decizional este recunoscută drept un principiu al 

bunei guvernări, ne exprimăm convingerea că, la moment, problema studierii şi 

asigurării reale a acestei participări este de o actualitate incontestabilă, deoarece: 

- ne aflăm într-un proces de traziţie spre democraţie, fapt ce arată că abia 

învăţăm ce este democraţia, care în mod implicit presupune participarea cetăţenească 

în procesul decizional;  

-  la moment sînt slab conştientizate de către guvernanţi şi cetăţeni beneficiile şi 

costurile implicării cetăţeanului în procesul decizional;  

- mecanismul participării se află abia în proces de formare, fapt ce implică o 

analiză a elementelor sale în vederea identificării căilor optime de consolidare; 

- reglementarea juridică şi realizarea participării cer o analiză pemanentă atît a 

cadrului juridic în materie, cît şi a activităţii practice a autorităţilor în vederea 

aprecierii eficienţei acestuia şi a responsabilităţii cu care este respectat;  



 5 

- în ultimul timp tot mai accentuată a devenit înstrăinarea puterii faţă de cetăţean 

şi diminuarea încrederii cetăţeanului în autorităţile statului, moment ce accentuează 

tot mai mult necesitatea unor soluţii viabile pentru consolidarea încrederii şi a 

dialogului constructiv dintre aceşti subiecţi; 

Ţinînd cont de momentele enunţate, considerăm că este pe deplin justificată 

investigarea ştiinţifică amplă a acestui subiect, în vederea elucidării soluţiilor de 

natură să consolideze rolul participării cetăţeneşti la dezvoltarea democraţiei în 

Republica Moldova.  

Descrierea situaţiei în domeniu şi identificarea problemelor de cercetare. În 

general, problematica implicării cetăţeanului în procesul decizional este una de dată 

recentă atît pentru activitatea practică a autorităţilor publice, cît şi pentru arealul 

ştiinţific autohton. Acest fapt scoate în evidenţă atît actualitatea ei, cît şi necesitatea 

desfăşurării unor studii ample în materie.  

Desigur, unele contribuţii majore în acest sens deja au fost înregistrate. De 

exemplu, în cadrul doctrinei româneşti, se impun în atenţie studiile tematice realizate 

de: Mureanu C., Nedelcu E., Bădescu G., Hatoş A., Murgescu D., Dumitrică C., Boc 

M., Kanovi A.-L., Bădîngă C., Petrescu C., Raţă N., Stănescu L.-S. etc., axate pe 

importante aspecte ale problematicii, precum esenţa şi conţinutul conceptului de 

participare cetăţenească, implicaţiile acestui fenomen asupra dezvoltării sociale, 

formele de manifestare, rolul societăţii civile în facilitarea participării cetăţeneşti etc. 

Printre cercetătorii străini pot fi menţionaţi în acest sens: Arnstein Sh. R., 

Bhatnagar B., Williams A.C., Brodhag Ch., Cornwall A., Irvin R.A., Stansbury J., 

Kenneth N., Heiko G., Ketcham R., Kim P. etc. 

O atenţie distinctă merită şi realizările ştiinţifice ale doctrinei ruseşti obţinute de 

asemenea cercetători precum: Mihailov I.P., Grib V.V., Karasev D.V., Ogneva E.A., 

Avakian S.A., Kovalenko N.E., Nudnenko L.A., Kroli M., Potapskih O.A., Skalaban 

I.A., Holmskaia M.P., Merzleakov A.A., Sungurov A., Starodubova A.A. etc. 

Studiile acestor autori reprezintă o valoare incontestabilă pentru cunoaşterea 

fenomenului implicării cetăţeanului în procesul decizional, a mecanismului de 

realizare a acestuia, precum şi pentru valorificarea practică a participării cetăţeneşti 

ca formă de manifestare a democraţiei participative. 

În continuare, referindu-ne la gradul de cercetare a problematicii în arealul 

ştiinţific autohton, vom menţiona iniţial că per ansamblu, pînă la moment, s-a 

înregistrat o contribuţie ştiinţifică modestă la dezvoltarea nemijlocită a problematicii 

implicării cetăţeanului în procesul decizional, mai bine zis, aceasta a fost abordată 

tangenţial cu ocazia studierii altor subiecte precum: statul de drept, democraţia, 

organizarea şi funcţionarea puterii şi a autorităţilor publice, drepturile şi libertăţile 

omului şi cetăţeanului etc.  

La capitolul statul de drept şi democraţia sînt relevante realizările ştiinţifice 

obţinute de cercetători cu renume, precum: Costachi Gh., Guceac I., Sava I. N., Popa V., 

Creangă I., Gurin C., Lazăr T., Badea N., Scripnic V. etc. Particularităţile deciziei şi ale 

procesului decizional al autorităţilor publice centrale şi locale le regăsim dezvoltate în 

publicaţiile semnate de: Saca V., Azizov N., Mihăilescu S., Belecciu Şt., Bîrgău M., 

Popa V., Munteanu I., Mocanu V., Micinschi A., Garaba V., Chiveri G. etc.  
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Rolul societăţii civile în dezvoltarea democraţiei şi, în special, a democraţiei 

participative, a fost abordat în detalii de: Bantuş A., Cenuşa D., Brighidin A., Godea 

M., Ostaf S., Trombiţki I., Ţarelunga T., Vacaru A., Bulat V., Guţuţui V., Spinei I., 

Troşin P. etc.  

O contribuţie distinctă au înregistrat în context şi cercetătorii preocupaţi de 

problematica democraţiei electronice şi a guvernării electronice, precum: Gherman 

T., Rusu Vl., Buzinschi I., Vacarov N., Baltaru R. A. etc.  

În concluzie, subliniem că implicarea cetăţeanului în procesul decizional nu 

cunoaşte la moment o abordare detaliată, complexă şi monografică, cercetătorii 

axîndu-se în studiile lor doar pe diferite aspecte ale acestei probleme. Cu toate că 

merită apreciere acest fapt, totuşi, în viziunea noastră, la moment este destul de 

stringentă şi actuală necesitatea unei tratări doctrinare integrative. 

Prin urmare, scopul tezei de doctor în drept rezidă în studierea unor aspecte 

importante ale asigurării juridice a implicării cetăţeanului în procesul decizional al 

autorităţilor reprezentative ale statului în vederea identificării unor soluţii de optimizare 

a cadrului juridic în vigoare pentru consolidarea participării cetăţeneşti. 

Pentru atingerea acestui scop au fost trasate următoarele obiective: 

– dezvăluirea esenţei şi conţinutul participării cetăţeneşti, evaluarea costurilor şi 

beneficiilor acesteia, identificarea instrumentelor de realizare a participării; 

– argumentarea rolului dreptului la administrare ca fundament constituţional al 

implicării cetăţeanului în actul guvernării; 

– precizarea importanţei drepturilor social-politice ca instrumente indispensabile 

implicării cetăţeanului în procesul decizional; 

– identificarea şi aprecierea cadrului juridic în vigoare ce asigură implicarea 

cetăţeanului în procesul decizional; 

– elucidarea rolului e-guvernării ca oportunitate inestimabilă pentru participarea 

cetăţeanului la procesul decizional contemporan; 

– analiza implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor 

reprezentative centrale şi locale în vederea optimizării mecanismului juridic de asigurare 

a acesteia. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Prezenta lucrare este una dintre 

puţinele investigaţii ştiinţifice complexe, monografice din arealul ştiinţific autohton, 

consacrată studierii problemei implicării cetăţeanului în procesul decizional. Ea cuprinde 

generalizarea diferitor viziuni expuse în doctrină şi argumentarea poziţiei autorului 

asupra celor mai importante aspecte ale problematicii în discuţie. 

Elemente importante de noutate ştiinţifică a rezultatelor obţinute se regăsesc în 

argumentarea necesităţii consolidării constituţionale şi legislative a instituţiei participării 

cetăţeneşti la nivel naţional şi local, în vederea asigurării unei democraţii participative 

reale şi eficiente în Republica Moldova. 

Originalitatea ştiinţifică a studiului realizat derivă din însuşi scopul şi obiectivele 

prestabilite, orientate în ansamblu spre dezvoltarea teoriei participării cetăţeneşti ca 

instituţie a democraţiei contemporane şi a mecanismului de asigurare a acesteia.  

În concret, originalitatea studiului constă în abordarea distinctă a subiectului, axată 

pe trei aspecte importante: garantarea juridică a drepturilor ce permit cetăţeanului 
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implicarea în procesul decizional; particularităţile mecanismului concret de desfăşurare a 

procesului decizional cu implicarea cetăţenilor; analiza implicării cetăţeanului în 

procesul decizional al autorităţilor reprezentative în vederea aprecierii gradului de 

asigurare juridică şi de realizare practică. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă constă în relevarea 

importanţei asigurării juridice corespunzătoare a participării cetăţeanului în procesul 

decizional al autorităţilor publice reprezentative şi argumentarea teoretico-empirică a 

necesităţii respectării legislaţiei în vigoare de către acestea ca condiţii indispensabile 

dezvoltării democraţiei participative şi consolidării statului de drept în Republica 

Moldova. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere vizează: 

– identificarea rolului distinct al dreptului fundamental la administrare şi a 

elementelor sale pentru garantarea constituţională a implicării cetăţeanului în 

procesul decizional; 

–  precizarea importanţei drepturilor social-politice ca instrumente care asigură 

participarea cetăţeanului în procesul decizional; 

– argumentarea necesităţii consolidării juridice a instituţiei răsponsabilităţii 

autorităţilor publice pentru nerespectarea obligaţiilor ce ţin de asigurarea 

transparenţei decizionale şi implicării cetăţenilor în procesul decizional; 

– argumentarea necesităţii garantării şi asigurării realizării de către cetăţeni a 

dreptului la iniţiativă legislativă şi decizională la nivel local, în vederea consolidării 

mecanismului de realizare a participării cetăţeneşti. 

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele 

investigaţiilor sînt benefice dezvoltării continue a teoriei statului de drept, a 

democraţiei reprezentative şi participative, a teoriei organizării şi funcţionării 

autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi a dreptului constituţional. Teza 

reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniile dreptului public, 

preocupaţi de problema transparenţei decizionale şi a implicării cetăţeanului în 

procesul decizional, a mecanismului de realizare a acestora. Rezultatele studiului pot 

servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a subiectului. 

Concluziile şi recomandările vor putea fi utilizate pe larg atît de teoreticienii 

care vor continua investigaţiile în acest domeniu, cît şi de practicieni pe parcursul 

soluţionării problemelor concrete privind optimizarea legislaţiei în materie şi 

respectarea practică a acesteia. 

Totodată, rezultatele tezei pot fi folosite în procesul didactic în calitate de suport 

teoretic pentru cursurile de specialitate. Materialele tezei pot constitui un suport 

pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice (monografii, teze de doctorat), manuale, 

cursuri de prelegeri universitare; ele pot fi utile pentru diferite niveluri de instruire 

(universitar, postuniversitar), mai ales pentru pregătirea funcţionarilor publici. 

Aprobarea rezultatelor. Lucrarea a fost aprobată în cadrul Institutului de 

Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind examinată atît 

în şedinţa Secţiei Drept Naţional, cît şi în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil.  

Principalele rezultate ştiinţifice obţinute au fost aprobate în cadrul unor importante 

forumuri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum: „Contribuţii ştiinţifice la 
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edificarea şi consolidarea statului de drept” (3 mai 2011, Chişinău); „Teoria şi practica 

administraţiei publice” (23 mai 2012, Chişinău); „Teoria şi practica administraţiei 

publice” (20-21 mai 2013, Chişinău); „Активные методы гражданского воспитания» 

(20 mai 2013, Comrat); „Mecanisme naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor 

omului” (11 decembrie 2013, Chişinău); „Правовые реформы в постсоветских 

странах: достижения и проблемы (28-29 martie 2014, Chişinău); Правовые 

реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных 

процессов (7-8 noiembrie 2014, Chişinău).  

Publicaţiile la tema tezei - 23 (12 articole în reviste ştiinţifice (în volum de 7,12 

c.a.) şi 11 comunicări la forumuri ştiinţifice (în volum de 4,56 c.a.). 

Volumul şi structura tezei: Teza este structurată în funcţie de scopul cercetării şi 

de obiectivele trasate şi cuprinde: - introducere – care inserează o argumentare a 

actualităţii temei cercetate şi a inovaţiei ştiinţifice a acesteia; - cinci capitole – în care 

sînt examinate aspectele fundamentale ce ţin de dezvăluirea detaliată a scopului şi a 

obiectivelor enunţate în introducere; - concluzii şi recomandări – ce inserează ideile 

generalizatoare formulate ca rezultat al investigaţiilor desfăşurate şi propunerile de 

rigoare pentru optimizarea problemelor constatate; - bibliografie – reprezintă suportul 

documentar şi doctrinar al tezei, fiind constituit din 305 surse. 

Cuvintele-cheie: democraţie, democraţie participativă, participare, participare 

politică, participare publică, proces decizional, actul guvernării, decizie, iniţiativă 

legislativă, proces decizional legislativ, proces decizional local. 

 

CONŢINUTUL TEZEI 

 

Capitolul 1, intitulat Analiza situaţiei în domeniul asigurării juridice a 

implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor publice, cuprinde o 

trecere în revistă a cercetătorilor care au fost preocupaţi de problema implicării 

cetăţeanului în procesul decizional, în scopul aprecierii gradului de cercetare 

ştiinţifică a temei. 

De la bun început se precizează că, în general, problematica implicării 

cetăţeanului în procesul decizional este una de dată recentă atît pentru activitatea 

practică a autorităţilor publice, cît şi pentru arealul ştiinţific autohton. Acest fapt 

scoate în evidenţă atît actualitatea ei, cît şi necesitatea desfăşurării unor studii ample 

în materie.  

Desigur, unele contribuţii majore în acest sens deja au fost înregistrate. De 

exemplu, în cadrul doctrinei româneşti, se impun în atenţie studiile tematice realizate 

de: Mureanu C., Nedelcu E., Bădescu G., Hatoş A., Murgescu D., Dumitrică C., Boc 

M., Kanovici A.-L., Bădîngă C., Petrescu C., Raţă N., Stănescu L.-S. etc., axate pe 

importante aspecte ale problematicii precum esenţa şi conţinutul conceptului de 

participare cetăţenească, implicaţiile acestui fenomen asupra dezvoltării sociale, 

formele de manifestare, rolul societăţii civile în facilitarea participării cetăţeneşti etc. 

Printre cercetătorii străini pot fi menţionaţi în acest sens: Arnstein Sh. R., 

Bhatnagar B., Williams A.C., Brodhag Ch., Cornwall A., Irvin R.A., Stansbury J., 

Kenneth N., Heiko G., Ketcham R., Kim P. etc. 
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O atenţie distinctă merită şi realizările ştiinţifice ale doctrinei ruseşti obţinute de 

asemenea cercetători ca: Mihailov I.P., Grib V.V., Karasev D.V., Ogneva E.A., 

Avakian S.A., Kovalenko N.E., Nudnenko L.A., Kroli M., Potapskih O.A., Skalaban 

I.A., Holmskaia M.P., Merzleakov A.A., Sungurov A., Starodubova A.A. etc. 

Studiile acestor autori reprezintă o valoare incontestabilă pentru cunoaşterea 

fenomenului implicării cetăţeanului în procesul decizional, a mecanismului de 

realizare a acestuia, precum şi pentru valorificarea practică a participării cetăţeneşti 

ca formă de manifestare a democraţiei participative. 

În continuare, referitor la gradul de cercetare a problematicii în arealul ştiinţific 

autohton, se menţionează că per ansamblu, pînă la moment, s-a înregistrat o 

contribuţie ştiinţifică modestă la dezvoltarea nemijlocită a problematicii implicării 

cetăţeanului în procesul decizional, mai bine zis, aceasta a fost abordată tangenţial cu 

ocazia studierii altor subiecte precum statul de drept, democraţia, organizarea şi 

funcţionarea puterii şi a autorităţilor publice, drepturile şi libertăţile omului şi 

cetăţeanului etc.  

La capitolul statul de drept şi democraţia sînt relevante realizările ştiinţifice 

obţinute de cercetători cu renume, precum: Costachi Gh., Guceac I., Sava I. N., Popa V., 

Creangă I., Gurin C., Lazăr T., Badea N., Scripnic V. etc. Particularităţile deciziei şi ale 

procesului decizional al autorităţilor publice centrale şi locale le regăsim dezvoltate în 

publicaţiile semnate de: Saca V., Azizov N., Mihăilescu S., Belecciu Şt., Bîrgău M., 

Popa V., Munteanu I., Mocanu V., Micinschi A., Garaba V., Chiveri G. etc.  

Rolul societăţii civile în dezvoltarea democraţiei şi, în special, a democraţiei 

participative, a fost abordat în detalii de: Bantuş A., Cenuşa D., Brighidin A., Godea 

M., Ostaf S., Trombiţki I., Ţarelunga T., Vacaru A., Bulat V., Guţuţui V., Spinei I., 

Troşin P. etc.  

O contribuţie distinctă au înregistrat în context şi cercetătorii preocupaţi de 

problematica democraţiei electronice şi a guvernării electronice precum: Gherman T., 

Rusu Vl., Buzinschi I., Vacarov N., Baltaru R. A. etc.  

În concluzie, se precizează că implicarea cetăţeanului în procesul decizional nu 

cunoaşte la moment o abordare detaliată, complexă şi monografică, cercetătorii 

axîndu-se în studiile lor doar pe diferite aspecte ale acestei probleme. Cu toate că 

merită apreciere acest fapt, totuşi, în viziunea autorului, la moment este destul de 

stringentă şi actuală necesitatea unei tratări doctrinare integrative. 

În final, în baza studierii literaturii de specialitate se formulează problema de 

cercetare şi direcţiile de soluţionare a ei, se argumentează scopul tezei şi obiectivele 

principale pentru atingerea acestuia. 

Capitolul 2, cu genericul Premisele, importanţa şi necesitatea implicării 

cetăţeanului în actul guvernării democratice, reprezintă un compartiment de 

iniţiere în tematica supusă investigaţiei, în care se urmăreşte, în principal, dezvăluirea 

esenţei şi conţinutului conceptului de participare cetăţenească, identificarea valorii 

acesteia şi a necesităţii în noile condiţii democratice.  

Structural, capitolul cuprinde trei paragrafe: „Premisele implicării cetăţeanului 

în procesul decizional în perioada contemporană”, „Participarea cetăţenească: esenţă, 

costuri şi beneficii” şi „Nivelurile şi instrumentele participării cetăţeneşti”. 
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În primul paragraf sînt dezvoltate principalele premise-condiţii necesare pentru 

o reală participare a cetăţeanului la procesul decizional. În esenţă, paragraful 

cuprinde o scurtă incursiune în problematica abordată, necesară de altfel pentru a 

contura un tablou general al acesteia.  

Democraţia, statul de drept şi societatea civilă sunt apreciate ca premise, întrucît 

doar în prezenţa acestora poate fi realizabilă opţiunea şi posibilitatea cetăţenilor de a 

se implica în procesul decizional. Aceste premise-condiţii servesc ca importante 

coordonate şi pentru desfăşurarea cercetării în toate compartimentele tezei. 

În al doilea paragraf sînt dezvăluite conceptul şi obiectivele participării cetăţeneşti. 

Sînt aduse în atenţie unele definiţii formulate în literatura de specialitate, apreciindu-se 

că, în esenţă, participarea este o modalitate de interacţiune cu puterea, un instrument prin 

intermediul căruia cetăţenii încearcă să influenţeze guvernanţii, în vederea determinării 

acestora la realizarea de acţiuni dorite de către aceştia [25, p. 146]. 

Un aspect important asupra căruia se atrage atenţia vizează delimitarea dimensiunii 

politice a participării de cea civilă (sau socială), moment atestat atît în literatura 

românească, cît şi în cea rusă. Respectiv, participarea politică este văzută ca incluzînd 

acele activităţi care intră în sfera drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor de a lua parte la 

actul de conducere a statului, iar participarea social-civică este înţeleasă ca angajarea în 

acţiuni care urmăresc satisfacerea unor interese publice sau de grup [13, p. 81]. 

Deci participarea politică se referă la activităţile cetăţenilor în politică, reunind 

aspecte de genul voluntariatului în campanii electorale, donării de bani pentru un 

candidat sau o mişcare politică, activării într-un partid sau organizaţie politică, 

informării politice, discutării pe teme politice, participării la vot, participării la 

activităţi electorale, la mitinguri electorale de susţinere sau de protest, iar 

participarea social-civică include acţiuni de promovare a drepturilor, voluntariatul 

social, acţiuni de protejare a mediului, contactării oficialilor, organizării sau susţinerii 

de petiţii, participării la demonstraţii sau proteste. 

La capitolul beneficiilor, costurilor şi exigenţelor participării cetăţeneşti se 

accentuează în principal existenţa a cel puţin trei motive importante pentru implicarea 

cetăţeanului în procesul decizional, precum: creşterea capitalului social şi 

îmbunătăţirea relaţiilor din comunitate; îmbunătăţirea calităţii deciziei şi creşterii 

potenţialului de dezvoltare, consolidarea încrederii cetăţenilor în administraţie. 

Printre avantajele pe care le prezintă participarea cetăţenească sînt apreciate 

următoarele: promovarea democraţiei, promovarea unei guvernări transparente şi 

integrate, promovarea educaţiei sociale [4, p. 8]. Într-un final, se accentuează 

valoarea deosebită a beneficiilor aduse de către participarea cetăţenilor pentru 

autorităţile publice, pentru public şi societate în ansamblu.  

Pentru obţinerea unor asemenea rezultate se subliniază necesitatea întrunirii a 

patru condiţii importante [8, p. 11]: - o administraţie deschisă spre implicarea 

cetăţenilor în activitatea complexă a procesului de guvernare; - un transfer continuu 

de informaţii de la administraţie la cetăţeni; - modalităţi eficiente prin care 

administraţia colectează informaţii de la cetăţeni; - cetăţeni informaţi care îşi 

onorează obligaţia de a participa ca parteneri egali în activităţile administraţiei, 

deoarece înţeleg esenţa problemelor. 
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În concluzie, se menţionează că participarea cetăţenilor este necesară pentru a 

construi democraţia. Politicul trebuie controlat pentru o percepere corectă a 

preferinţelor cetăţenilor, pentru prevenirea şi aplanarea conflictelor, pentru facilitarea 

consensului şi reducerea costurilor pentru procesul decizional politic. În plus, 

participarea promovează un tip de cetăţean care are un mare interes în a fi informat în 

legătură cu afacerile politice, în cooperarea cu alţii şi care denotă un nivel sporit de 

respect pentru diversitate, consolidînd astfel legăturile sociale între oameni şi 

favorizînd înţelegerea interculturală [22, p. 90; 15, p. 53]. 

Paragraful trei al capitolului este consacrat studierii nivelurilor şi instrumentelor 

participării cetăţeneşti. Respectiv, sînt abordate detaliat trei niveluri ale participării: 

informarea, consultarea şi participarea activă, delimitate în funcţie de tipul de 

interacţiune a autorităţilor cu cetăţeanul. În acelaşi timp, se concretizează că tipurile 

de gradări ale participării cetăţeneşti reflectă atît atitudinea şi acţiunile autorităţile 

publice, cît şi însăşi atitudinea şi acţiunile cetăţenilor.  

Referitor la atitudinea şi acţiunile administraţiei publice, un anumit rol îi revine 

legislaţiei în vigoare, în care sînt clar stabilite obligaţiile în acest sens ale autorităţilor 

la diferite etape ale procesului decizional. O cu totul altă problemă este realizarea 

acestor obligaţii, în condiţiile în care este slab dezvoltat mecanismul răspunderii 

pentru neonorarea lor. 

În ceea ce priveşte cetăţenii, există mai multe niveluri de interes faţă de partici-

parea la deciziile comunităţii (la nivel local sau naţional). Cu toate acestea, un rol 

decisiv revine autorităţilor care trebuie să animeze interesul cetăţenilor pentru solu-

ţionarea problemelor comunităţii, să solicite constant opinia lor şi să dezvolte dimen-

siunile democratice ale exercitării puterii atît la nivel local, cît şi naţional [18, p. 268]. 

Nu mai puţin importante, în acest sens sînt, şi instrumentele utilizate şi puse la 

dispoziţia cetăţenilor pentru asigurarea implicării în procesul decizional. În literatura 

de specialitate, acestea au fost grupate în trei categorii: - instrumentele de informare a 

cetăţenilor de către reprezentanţii puterii; - instrumentele de colectare a informaţiei 

despre opiniile, propunerile, opţiunile cetăţenilor; şi instrumentele orientate spre 

stabilirea în mod colectiv în cadrul unor dezbateri a unor poziţii comune. Atît prima 

categorie de instrumente, cît şi a doua presupun comunicarea unilaterală şi lipsa unei 

corelări dintre subiecţi (atorităţile publice şi cetăţeni). Spre deosebire de acestea, a 

treia categorie presupune o comunicare bilaterală şi interactivă, de aici derivînd şi 

semnificaţia deosebită a acesteia. Cele mai răspîndite instrumente din această 

categorie sînt: - audierile publice (public hearings), - atelierele de lucru (workshops), 

- grupurile de experţi (citizen's jury), - comitetele consultative (citizen advisory 

сommitee) [29]. 

Trasîndu-se o paralelă cu legislaţia în vigoare, se constată reglementarea unor 

asemenea instrumente (sau forme de participare a cetăţenilor), fapt ce denotă că cel 

puţin la nivel legislativ, minimul necesar pentru participarea cetăţenilor la procesul 

decizional este asigurat. În acelaşi timp, sînt apreciate şi principiile care stau la baza 

participării cetăţeneşti şi au rolul de a asigura eficienţa acesteia. 

Într-un final, se conchide că pentru o participare eficientă este necesară 

întrunirea a trei categorii de condiţii importante [30, p. 43]: normative (existenţa 
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legilor şi a actelor normative care să permită participarea); regulatorii (existenţa 

regulilor necesare care să reglementeze desfăşurarea procesului concret de partici-

pare) şi creative (sub forma dezvoltării potenţialului participativ al organizaţiilor 

societăţii civile şi a guvernanţilor). 

Capitolul 3, cu genericul Garantarea constituţională a implicării cetăţea-

nului în actul guvernării, cuprinde un studiu asupra fundamentului juridico-consti-

tuţional al participării cetăţeanului la actul guvernării reprezentat de dreptul 

constituţional la administrare şi a instrumentelor indispensabile implicării cetăţenilor 

în actul guvernării – drepturile şi libertăţile social-politice, precum: libertatea 

exprimării, dreptul la informaţie, dreptul la asociere, libertatea întrunirilor în vederea 

precizării rolului acestora în garantarea şi asigurarea implicării cetăţeanului în 

procesul decizional. O atenţie distinctă se acordă şi cadrului juridic actual ce asigură 

realizarea dreptului cetăţeanului de a participa la procesul decizional, fiind elucidate 

carenţele şi identificate soluţiile pentru înlăturarea acestora.  

Respectiv, în primul paragraf este supus cercetării dreptul la administrare prin 

prisma aspectelor sau componentelor care le implică: dreptul cetăţeanului de a 

participa la administrare prin reprezentanţii săi şi nemijlocit [17, p. 386-395].  

În esenţă, participarea poporului prin reprezentare la administrarea treburilor 

publice constituie substanţa democraţiei reprezentative. Cetăţenii dispun, în baza 

principiilor democratice, de dreptul constituţional la reprezentare, care permite 

cetăţenilor de a dispune de un sistem de organe reprezentative şi de a exprima prin 

intermediul acestora interesele proprii şi a obţine realizarea lor [31, p. 15]. 

O garanţie importantă pentru participarea cetăţenilor la administrare prin 

reprezentanţi se consideră că rezidă în reglementarea constituţională şi dezvoltarea 

legislativă a drepturilor politice ale cetăţenilor, întrucît în lipsa recunoaşterii şi 

reglementării acestora, exercitarea suveranităţii naţionale de către popor s-ar reduce 

la o simplă declaraţie formală [17, p. 394]. Respecitv, sînt elucidate în continuare 

particularităţile şi importanţa unor asemenea drepturi exclusiv-politice precum: 

dreptul de a alege, dreptul de a fi ales şi dreptul la revocare, a căror exercitare este 

percepută ca o modalitate de realizare a regimului reprezentativ. 

Al doilea component al dreptului la administrare priveşte participarea 

nemijlocită la administrare, care presupune două momente importante: activitatea în 

cadrul unei funcţii publice şi participarea cetăţenilor la luarea de decizii. În ceea ce 

priveşte ultimul aspect, se precizează că această participare nu trebuie redusă doar la 

participarea în cadrul referendumurilor, după cum susţin unii specialişti [6, p. 164], în 

acest caz fiind vorba de dreptul cetăţenilor de a participa la procesul decizional 

consacrat şi garantat de o serie de acte legislative şi normative, ce reglementează 

diferite aspecte ale implicării cetăţenilor în procesul decizional atît la nivel local, cît 

şi central (în activitatea legislativului şi a executivului). 

Paragraful doi al capitolului readuce în atenţie valoarea şi rolul drepturilor 

social-politice ale cetăţenilor ca instrumente indispensabile implicării cetăţeanului în 

actul guvernării. Respectiv, sînt studiate următoarele drepturi şi libertăţi: libertatea de 

exprimare, dreptul la informaţie, dreptul la libera asociere, libertatea întrunirilor. 

Atenţia în mare parte este axată nu doar pe esenţa şi conţinutul acestor drepturi şi 
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libertăţi, ci pe reglementarea juridică a acestora şi oportunităţile pe care le oferă 

cetăţenilor în vederea asigurării participării la procesul decizional.  

Astfel, referitor la libertatea de exprimare, văzută ca fundament al unei societăţi 

democratice [12, p. 5], se conchide asupra necesităţii consolidării garanţiilor ce ar 

asigura respectarea practică a acesteia. În concret se propune consacrarea 

constituţională a inviolabilităţii libertăţii de exprimare. La rîndul său, dreptul la 

informaţie, ca element esenţial al unei bune conduceri [5, p. 129], de asemenea, 

necesită unele garanţii suplimentare mai ales sub aspectul consolidării răspunderii 

autorităţilor publice pentru ignorarea sau realizarea necorespunzătoare a obligaţiei de 

a prezenta informaţii publicului.  

Implicaţii deosebite presupune şi dreptul la libera asociere, întrucît oferă 

posibilitatea cetăţenilor de a se asocia în partide politice, organizaţii obşteşti, 

sindicate, grupuri de interese etc., prin intermediul cărora să influenţeze mai eficient 

procesul decizional al autorităţilor publice. Este o oportunitate care compensează 

substanţial posibilitatea extrem de limitată a participării individuale a cetăţenilor la 

procesul decizional [7, p. 505]. De aceea, acest drept necesită cele mai largi garanţii 

şi o protecţie juridică pe măsură.  

Ultimul subiect abordat în cadrul capitolului trei vizează cadrul juridic actual ce 

asigură implicarea cetăţeanului în actul guvernării. În urma unei evaluări cantitative 

şi calitative, se conchide că actele legislative şi normative în vigoare, chiar dacă 

conţin şi unele lacune şi carenţe, în general, stabilesc condiţii favorabile pentru 

informarea, consultarea şi participarea publicului în procesul de luare a deciziilor. 

Altfel spus, ele creează condiţii favorabile dezvoltării democraţiei participative în 

Republica Moldova [20, p. 37-43]. În acelaşi timp însă, este tot mai resimţită 

ignorarea intenţionată sau nu în activitatea practică a autorităţilor publice a 

prevederilor normative, fapt ce îi conturează un caracter declarativ, mai ales ţinînd 

cont de lipsa sau ineficienţa mecanismului de sancţionare a încălcării acestuia. 

Capitolul 4, intitulat Rolul e-guvernării în asigurarea participării cetăţeanului 

în procesul decizional contemporan, conţine un studiu axat nemijlocit pe particula-

rităţile procesului decizional şi rolul e-guvernării în asigurarea participării cetăţeneşti. 

Paragraful întîi este consacrat dezvăluirii esenţei deciziilor, a particularităţilor 

procesului decizional şi a realizării acestuia. Referitor la decizie se precizează că 

aceasta reprezintă o hotărîre luată de autorităţile/instituţiile publice, soluţie adoptată 

(dintre mai multe posibile), materializată într-un act obligatoriu, normativ prin care se 

stabileşte direcţia unei acţiuni şi modul ei de realizare şi care urmează să fie executată 

de către organele subordonate sau de către cetăţeni. Ca atribut principal al actului de 

conducere, decizia poate fi: politică, administrativă, juridică, economică, socială, 

tehnică, militară etc. [19, p. 313]. 

Pentru ca decizia să fie în măsură să slujească interesul general al societăţii, 

conţinut în normele de drept, opţiunea care a determinat-o trebuie [2, p. 103-104]: să 

aibă un puternic temei ştiinţific; să aibă un caracter realist, să conţină cea mai 

adecvată rezolvare a problemei în cauză, pe baza unei evaluări exacte a situaţiei de 

fapt; să intervină în timp util; să urmeze alegerii între mai multe variante de acţiune 

posibile; alegerea trebuie să fie conştientă, precedată de o deliberare. Un gest 



 14 

instinctiv sau un impuls nereflectat nu constituie o decizie; alegerea urmează a fi 

orientată spre unul sau mai multe scopuri; alegerea trebuie să conducă la acţiune. 

Dacă decizia nu conduce la acţiune, ea rămîne o simplă declaraţie de intenţie, iar 

eficienţa deciziei se verifică prin rezultatele obţinute în urma aplicării sale. 

Deciziile se elaborează şi se execută în cadrul unui proces decizional complex, 

uneori de durată, care, în esenţă, reprezintă o componentă a actului de guvernare [21, 

p. 13], importantă şi indispensabil acestuia. Organele implicate în acest proces au o 

responsabilitate deosebită faţă de comunitate, urmînd să evite pe cît posibil adoptarea 

de decizii eronate. 

Referitor la eficienţa deciziilor, se precizează că aceasta depinde într-o anumită 

măsură şi de formele de participare la elaborarea ei [19, p. 314]. În acest sens, se face 

distincţie între: participarea politică (adică participarea politicienilor şi a funcţiona-

rilor publici), participarea socială (adică participarea la diferite nivele a cetăţenilor) 

şi participarea tehnică (participarea specialiştilor). Nu în ultimul rînd, eficienţa 

deciziei depinde substanţial de organizarea şi desfăşurarea judicioasă a însuşi 

procesului decizional. 

Sub aspect structural, procesul decizional este constituit din cîteva etape, strict 

determinate, precum: iniţierea procesului decizional, elaborarea proiectului de 

decizie, adoptarea deciziei şi executarea acesteia. Fiecare etapă implică responsa-

bilităţi distincte din partea atît a autorităţii emitente, cît şi executante, fiind necesară 

şi respectarea unor formalităţi procedurale în vederea asigurării valabilităţii deciziei. 

Într-un final, aprecierea eficienţei unei decizii se face în funcţie şi de atitudinea 

cetăţenilor faţă de efectele concrete pe care le produce. De cele mai multe ori, 

deciziile autorităţilor sînt susţinute doar atunci cînd ele corespund intereselor şi 

aşteptărilor cetăţenilor sau anumitor grupuri sociale. Un asemenea rezultat poate fi 

atins în condiţiile în care cetăţenii sînt implicaţi direct sau indirect în procesul 

decizional (fapt posibil la orice etapă a procesului, de la iniţiere pînă la executare, cu 

unele excepţii la faza adoptării). Important e ca acest moment să fie bine organizat 

(inclusiv reglementat juridic), desfăşurat cu o responsabilitate asumată conştient atît 

de administraţie, cît şi de cetăţeni, care astfel trebuie să dea dovadă de un nivel înalt 

de cultură politică şi juridică. 

Al doilea paragraf cuprinde un studiu asupra e-guvernării şi a e-democraţiei în 

calitatea lor de oportunităţi instimabile pentru implicarea cetăţeanului în procesul 

decizional contemporan. Pentru reliefarea particularităţilor e-guvernării se trasează o 

paralelă între aceasta şi guvernarea tradiţională. Astfel, se precizează că, tradiţional, 

procesele de luare a deciziilor se bazau pe control şi executarea ordinelor, în timp ce 

în prezent principalii parametri au devenit acordul şi înţelegerea. Conducerea 

tradiţională acorda o mare atenţie dreptului şi regulamentelor, iar guvernarea 

contemporană se axează în special pe norme permisive, recomandări colective, 

acorduri morale. Puterea tradiţională era exercitată de guverne, aparatul birocratic şi 

parlamente, guvernarea actuală în condiţiile societăţii bazate pe reţea tot mai mult 

include în puterea publică asemenea forme precum comisiile, forumurile, diferite 

grupuri organizate democratic. Dacă anterior informaţia ce ţinea de procesul 

guvernării era secretizată şi centralizată, în prezent ea a devenit deschisă şi publică, 
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iar procesele informaţionale tot mai mult implică forumuri desfăşurate pe reţelele de 

socializare etc. [3, p. 320]. 

În baza particularităţilor sale distincte, e-guvernarea este văzută ca o 

componentă de bază a societăţii informaţionale, contribuind substanţial la consolida-

rea democraţiei şi a instituţiilor statului de drept [10, p. 101]. În esenţă, e-guver-

narea presupune folosirea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale pentru 

transformarea guvernului cu scopul de a-l face mai accesibil pentru cetăţeni, mai 

eficient şi mai controlabil. Respectiv, e-guvernarea cuprinde în sine [26, p. 227]: 

asigurarea accesului liber la informaţii (legi, proiecte de legi, alte acte normative, 

date economice sau ştiinţifice) prin Internet; asigurarea participării civice în activi-

tatea statului prin crearea posibilităţilor unei interacţiuni mai comode cu funcţionarii 

prin căi electronice; sporirea nivelului de control asupra guvernului prin asigurarea 

transparenţei activităţii sale, fapt ce reduce considerabil corupţia; susţinerea în 

atingerea scopurilor dezvoltării prin reducerea timpului şi a cheltuielilor de resurse 

din partea reprezentanţilor mediului de afaceri în interacţiunea cu autorităţile publice, 

precum şi asigurarea comunităţilor rurale cu infrastructură informaţională. De aici se 

poate conchide că e-guvernarea dispune un potenţial enorm de implicare a cetăţenilor 

în actul guvernării prin asigurarea interacţiunii lor cu politicienii pe parcursul 

întregului ciclu de elaborare a politicii de stat şi la toate nivelele puterii. 

Prin urmare, e-guvernarea reprezintă o modalitate de depăşire a distanţei dintre 

stat şi cetăţean şi de trecere spre democraţia veritabilă. Ea se înscrie în tradiţia 

democratică occidentală „guvernarea creată de popor, din popor şi pentru popor” [27, 

p. 320]. Cu toate acestea, nu trebuie ignorat fapul că, în esenţa sa, guvernarea 

electronică nu este o categorie aparte a guvernării. Natura şi principiile administrării 

nu sînt afectate prin implicarea internetului în procesul de guvernare. E-guvernarea 

presupune doar schimbarea accentului în metoda de realizare a guvernării [16, p. 39]. 

Capitolul 5, cu titlul Implicarea cetăţeanului în procesul decizional al 

autorităţilor reprezentative, cuprinde o analiză în detalii a modului în care este 

posibilă şi se realizează implicarea cetăţeanului în procesul decizional al 

legislativului şi cel local. Sînt puse în discuţie aspecte ce ţin de reglementarea juridică 

a transparenţei decizionale, respectarea acestora în practică, precum şi modalitatea în 

care are loc participarea cetăţeanului la procesul decizional al autorităţilor în cauză. 

Sînt elucidate unele carenţe şi propuse măsuri şi soluţii de optimizare pentru a 

intensifica implicarea cetăţenilor în procesul decizional legislativ şi local. 

Paragraful întîi readuce în atenţie problema implicării cetăţeanului în proce-

sul decizional legislativ, altfel spus în procesul legislativ al Parlamentului. S-a 

optat pentru această autoritate publică, întrucît Parlamentul este instituţia centrală 

a democraţiei, ce întruchipează voinţa poporului şi reprezintă societatea în toată 

diversitatea sa, fapt ce presupune că trebuie să fie un model al transparenţei  

[5, p. 114], deschisă spre comunicare, spre dialog şi receptivitate cu societatea 

civilă [9, p. 16-17]. 

În general, asigurarea participării cetăţenilor la procesul legislativ este apreciată 

ca avînd o semnificaţie deosebită atît pentru dezvoltarea societăţii civile şi edificarea 

statului de drept, cît şi pentru atingerea scopurilor reale ale democraţiei. Participarea 
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cetăţenilor şi a asociaţiilor acestora la procesul legislativ asigură stabilirea echilib-

rului necesar între interesele publice şi cele obşteşti, fapt ce constituie o condiţie 

obligatorie pentru funcţionarea stabilă a oricărui organism statal. În acelaşi timp, 

participarea activă a cetăţenilor la procesul legislativ creează premisele necesare 

pentru atingerea scopurilor reale ale democraţiei, întrucît caracterul democratic al 

statului se exprimă prin aceea că însăşi organizarea sa oferă cetăţenilor şi asociaţiilor 

acestora posibilitatea de a influenţa conţinutul deciziilor puterii publice, obţinînd 

astfel satisfacerea intereselor sociale generale. 

O condiţie şi o premisă esenţială pentru asigurarea implicării cetăţeanului în 

procesul decizional legislativ serveşte transparenţa decizională a Parlamentului. În 

vederea aprecierii nivelului acesteia, este evaluat cadrul juridic în vigoare, precum şi 

modul de respectare a acestuia în activitatea practică a autorităţii. Ca rezultat, se 

constată nu doar erori, lacune şi carenţe în legislaţia din domeniu, dar şi o lipsă vădită 

de responsabilitate în respectarea practică a acesteia, moment practic incompatibil cu 

statutul autorităţii publice în cauză.  

În contextul studierii formelor participării cetăţenilor la procesul legislativ, se atrage 

atenţie la asemenea instituţii precum iniţiativa populară şi referendumul legislativ, 

argumentîndu-se necesitatea recunoaşterii cetăţenilor dreptului la iniţiativă legislativă şi 

consolidarea instituţiei referendumului legislativ prin utilizarea mai frecventă şi eficientă 

a acestuia în cazul celor mai importante decizii legislative pentru stat şi societate. 

În paragraful doi se pune accentul pe importanţa deosebită a implicării 

cetăţeanului în procesul decizional local, ca o formă distinctă de manifestare a 

democraţiei locale. În esenţă, implicarea cetăţenilor sub diferite forme la elaborarea şi 

executarea deciziilor face procesul de administrare mai transparent şi mai receptiv la 

realitatea cotidiană a colectivităţilor locale [11, p. 78]. 

Fundamentul juridic ce garantează implicarea cetăţeanului în procesul decizional 

local este reprezentat de principiul constituţional al consultării cetăţenilor în probleme 

locale de interes deosebit. În pofida faptului că adeseori acest principiu este redus la 

referendumul local [1, p. 251], totuşi se argumentează necesitatea extinderii acestuia şi la 

alte forme de exercitare a democraţiei la nivel local, precum: iniţiativa populară locală, 

dezbaterile publice locale, adunările locuitorilor, consultările publice etc.  

Referendumul local, ca un element al democraţiei semidirecte, oferă 

colectivităţilor locale posibilitatea de a interveni direct în soluţionarea unor probleme 

locale de interes deosebit. Cu toate acestea, valoarea acestuia este cu mult diminuată, 

întrucît are în cea mai mare parte un caracter consultativ. Mai mult, legea admite 

posibilitatea anulării sau modificării deciziilor luate în cadrul referendumului local, 

fapt ce practic deturnează principiul suveranităţii poporului. Aceste momente implică 

necesitatea consolidării rolului şi valorii referendumului local ca formă de exercitare 

a democraţiei la nivel local. 

O altă formă de implicare a ceăţenilor în procesul decizional local este adunarea 

locuitorilor, al căror rol în prezent este cu mult diminuat. Respectiv, în baza avanta-

jelor pe care le prezintă faţă de referendumul local, se argumentează necesitatea 

reglementării juridice corespunzătoare şi valorificarea practică frecventă a acestei 

forme de participare cetăţenească. 
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Un ultim subiect abordat în acest paragraf vizează iniţiativa populară în procesul 

normativ/decizional local, instituţie care, în pofida reglementării lapidare în legislaţia 

în vigoare, nu cunoaşte un mecanism eficient de realizare şi, prin urmare, adeseori 

rămîne a fi nevalorificată în practică.  

În final, sînt aduse argumente în vederea consolidării formelor de implicare a 

cetăţenilor în procesul decizional local, în special prin consacrarea şi dezvoltarea 

acestora în statutele unităţilor administrativ-teritoriale. Mai mult se optează pentru o 

combinare frecventă a acestora în vederea eficientizării procesului decizional în 

ansamblu. 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Studierea amplă şi aprofundată a problemei asigurării juridice a implicării 

cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor reprezentative ne-a permis conturarea 

următoarelor concluzii importante: 

Pentru edificarea statului de drept şi consolidarea societăţii este absolut necesară 

implicarea cetăţeanului în procesul decizional, ca segment central al actului de 

guvernare, deoarece doar astfel guvernarea va fi deschisă, eficientă şi de calitate, 

orientată spre necesităţile reale ale cetăţeanului şi ale societăţii. 

Participarea cetăţenească reprezintă un principiu al bunei guvernări, pilonul central 

al democraţiei participative. Participarea este importantă nu prin simplul fapt al 

implicării cetăţeanului în procesul decizional, ci prin posibilitatea oferită acestuia de a 

cunoaşte activitatea autorităţilor publice şi de a influenţa procesul decizional al acestora, 

în vederea aducerii deciziei mai aproape de interesele cetăţeanului şi ale societăţii. 

Participarea este importantă şi prin rolul său preventiv, întrucît este de natură să excludă 

coruperea procesului decizional şi aservirea acestuia unor interese particulare. Dar 

pentru a-şi realiza acest rol, participarea trebuie să fie organizată corect şi eficient.  

Pentru o participare cetăţenească eficientă la procesul decizional este necesară 

întrunirea a trei categorii de condiţii importante: normative (existenţa legilor şi a actelor 

normative care să permită participarea); regulatorii (existenţa regulilor necesare care să 

reglementeze desfăşurarea procesului concret de participare) şi creative (sub forma 

dezvoltării potenţialului participativ al organizaţiilor societăţii civile şi al guvernanţilor). 

Pentru eficienţa procesului participării ca fenomen complex este nevoie de: 

conştientizarea de către autorităţi şi cetăţeni a valorii şi a rolului participării cetăţeneşti în 

exercitarea actului guvernării; asigurarea juridică a desfăşurării procesului de participare; 

instruirea şi responsabilizarea factorilor de decizie; organizarea şi desfăşurarea corectă şi 

eficientă a consultărilor publice; valorificarea echilibrată şi oportună a unor asemenea 

instrumente precum: audierile publice, atelierele de lucru, grupurile de experţi şi 

comitetele consultative permanente; valorificarea propunerilor parvenite şi informarea 

cetăţenilor despre soluţiile adoptate, astfel consolidîndu-se încrederea şi asigurîndu-se 

implicarea ulterioară a acestora în alte procese decizionale. 

Participarea cetăţenilor se fundamentează pe trei piloni principali: - accesul la 

informaţie; - accesul la procesul decizional – proceduri transparente şi echitabile; - 

accesul la justiţie – prin care sînt apărate drepturile, libertăţile şi interesele legitime. 
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Dreptul constituţional la administrare trebuie interpretat în sens larg ca o participare 

la administrare nemijlocit şi prin reprezentanţi. Participarea nemijlocită a cetăţenilor la 

administrare implică două ipostaze: în primul rînd, accederea la o funcţie publică şi 

activitatea în calitate de funcţionar public (în oricare din variantele reglementate de 

lege); în al doilea rînd, implicarea cetăţenilor în procesul decizional.  

Constituţia Republicii Moldova nu accentuează în niciun fel dreptul cetăţenilor de a 

participa la procesul decizional (ca parte componentă a dreptului la administrare), fapt ce 

într-o anumită măsură diminuează efectul garantării juridice a dreptului în cauză. 

Principalele garanţii ale implicării cetăţenilor în procesul decizional servesc dreptul la 

informaţie şi transparenţa procesului decizional, de a căror asigurare depind calitatea şi 

eficienţa colaborării dintre stat şi cetăţean în procesul guvernării şi, implicit, realizarea 

dreptului la administrare. 

În prezent, oportunităţile pe care le oferă e-guvernarea pentru dezvoltarea 

democraţiei participative în Republica Moldova practic sînt inestimabile. Cu toate 

acestea, este important de conştientizat că, în esenţa sa, e-guvernarea nu este decît un 

instrument, o metodă de guvernare, bazată pe noile tehnologii informaţionale, a căror 

implementare în cea mai mare parte depinde de resursele financiare alocate de către 

stat. Realizarea unor obiective concrete cu ajutorul acestei metode de guvernare, cum 

ar fi, de exemplu, guvernarea democratică a societăţii, este o altă întrebare, pentru 

care doar resursele financiare sau tehnologiile informaţionale nu sînt suficiente. Rolul 

determinant în acest caz revine voinţei politice a guvernanţilor, care, profitînd de 

avantajele e-guvernării, ar putea crea cele mai bune condiţii pentru e-democraţie în 

cadrul statului şi societăţii. 

În acelaşi timp, e-democraţia poate fi realizată nu de tehnologiile informaţionale, 

care doar creează condiţii pentru concurenţa ideilor, concepţiilor şi simplificarea rolului 

cetăţeanului, dar de persoanele cu un nivel înalt de cultură, care reprezintă diverse 

grupuri sociale, care judecă raţional, capabili de a se autoorganiza şi de a acţiona în 

comun pentru realizarea unor interese comune. Evident, din acest punct de vedere, 

democraţia electronică depinde în totalitate de nivelul de cultură politică, civică şi 

juridică a populaţiei în general şi a cetăţenilor în parte, de intensitatea activismului civic 

în realizarea poziţiei civice a cetăţenilor. 

Importanţa implicării cetăţenilor în procesul decizional al Parlamentului este una 

decisivă, întrucît permite: asigurarea transparenţei procesului legislativ, sporirea 

responsabilităţii reprezentanţilor poporului pentru activitatea desfăşurată, exercitarea 

unui adevărat control social asupra funcţiei legislative a statului, prevenirea adoptării de 

acte legislative coruptibile, asigurarea reprezentării intereselor societăţii şi a cetăţenilor 

în procesul legislativ. 

În urma studierii aspectelor ce ţin de reglementarea asigurării transparenţei 

decizionale în activitatea Parlamentului şi respectarea practică a acesteia, am constatat 

atît un cadru juridic în materie incomplet, dispersat şi, ca urmare, puţin eficient, cît şi o 

lipsă de responsabilitate din partea forului legislativ în respectarea acestuia. Prin urmare, 

se resimte acut atît necesitatea perfecţionării legislaţiei în materie, cît şi asigurarea 

respectării practice a acesteia. 
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La nivel local principalele forme de implicare a cetăţenilor în procesul decizional 

sînt referendumul şi adunările generale. În viziunea noastră, adunările generale ale 

locuitorilor trebuie să devină o formă importantă de implicare a cetăţenilor în procesul 

decizional local, întrucît semnificaţia lor juridică le plasează după referendumul local. 

Mai mult, trebuie să recunoaştem avantajele adunării generale faţă de referendum, mai 

ales în ceea ce priveşte procedura simplă de organizare şi desfăşurare. Sub acest aspect, 

adunarea poate fi privită ca un mijloc accesibil colectivităţii locale, cu ajutorul căruia 

aceasta poate veni cu unele propuneri din numele locuitorilor în faţa autorităţilor locale.  

Dreptul cetăţenilor la iniţiativă decizională la nivel local are un conţinut complex şi 

cuprinde dreptul de a înainta proiectul actului normativ autorităţii locale spre examinare, 

dreptul de a cere examinarea proiectului şi emiterea unei decizii pe marginea acestuia. 

Mecanismul realizării dreptului la iniţiativă decizională trebuie privit prin prisma 

sistemului de raporturi juridice stabilite între cetăţenii care îşi realizează dreptul în cauză 

şi autoritatea administraţiei publice locale, care îşi asumă astfel un complex de obligaţii 

ce vizează primirea proiectului de act normativ, examinarea acestuia şi 

emiterea/adoptarea unei decizii pe marginea lui. O condiţie obligatorie pentru implicarea 

eficientă a populaţiei în procesul decizional al autorităţilor locale constă în combinarea 

diferitor forme de participare cetăţenească. 

Recomandări: 

1. În scopul realizării accesului real la informaţie şi extinderii transparenţei în 

procesul decizional, sînt necesare acţiuni concrete, precum:  

a) consolidarea eficienţei juridice a legislaţiei ce reglementează transparenţa 

decizională a autorităţilor publice, în principal prin stabilirea unui mecanism clar şi 

eficient al informării, consultării şi participării cetăţeneşti, stipulării exprese a sancţiu-

nilor pentru nerespectarea transparenţei în procesul decizional;  

b) asigurarea participării publicului în procesul decizional la toate etapele de infor-

mare, consultare şi participare cetăţenească; luarea în consideraţie a intereselor, nevoilor, 

sugestiilor, propunerilor şi recomandărilor tuturor factorilor interesaţi, neacceptarea 

acestora urmînd a fi obligatoriu argumentată, motivată şi adusă la cunoştinţa cetăţenilor;  

c) dezvoltarea managementului de implicare a publicului în procesul decizional, 

prin instruirea în acest scop a funcţionarilor şi efectuarea unei planificări riguroase a 

activităţii anuale şi trimestriale; reflectarea obiectivă de către autorităţile publice a 

activităţii desfăşurate în această direcţie în rapoartele şi dările de seamă întocmite şi 

diseminarea publică obligatorie a acestora. 

2. În vederea consolidării garanţiilor constituţionale ale dreptului cetăţeanului de a 

participa la procesul decizional considerăm logic, necesar şi oportun a consacra în art. 39 

sau într-un articol distinct din Constituţia Republicii Moldova un principiu fundamental 

pentru realizarea acestuia - principiul consultării cetăţenilor şi asociaţiilor reprezen-

tative de către autorităţile publice în procesul elaborării şi adoptării deciziilor. 

3. În contextul dezvoltării guvernării deschise în Republica Moldova, o atenţie 

deosebită trebuie acordată autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea asigurării 

acestora cu aceleaşi posibilităţi digitale de care dispun autorităţile administraţiei publice 

centrale (un exemplu ar fi pagina oficială (permanent actualizată) care să reflecte 
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întreaga activitate a acestor autorităţi), moment ce le va permite o interacţiune şi un 

dialog eficient cu cetăţenii (colectivitatea locală) în cadrul procesului decizional. 

4. Pentru consolidarea capacităţii şi a responsabilităţii Parlamentului pe segmentul 

transparenţei sale decizionale, propunem: 

– îmbunătăţirea cadrului legal (reglementarea clară şi completă a momentelor ce 

ţin de: formele şi procedurile consultărilor publice; recepţionarea, analiza şi sinteza 

recomandărilor; întocmirea şi publicarea rapoartelor cu privire la transparenţa în 

procesul decizional; responsabilităţile actorilor-cheie; lista exhaustivă a documentelor 

obligatorii pentru plasare web; termene concrete; mecanisme de control etc.), fie prin 

completarea Regulamentului Parlamentului cu dispoziţii ce vizează asigurarea 

transparenţei, fie prin sistematizarea tuturor normelor într-un act normativ separat (un 

eventual Regulament privind asigurarea transparenţei decizionale parlamentare); 

– sporirea transparenţei lucrărilor Parlamentului şi a structurilor acestuia 

(asigurarea disponibilităţii web a tuturor stenogramelor şedinţelor în plen, a hotărîrilor 

Biroului permanent şi a proceselor-verbale ale şedinţelor publice ale comisiilor 

parlamentare permanente; plasarea tuturor proiectelor de acte legislative pe web site-ul 

Parlamentului; asigurarea disponibilităţii tuturor materialelor conexe proiectelor etc.);  

– asigurarea respectării exigenţelor procedurii legislative, prin instituirea unor 

rigori şi măsuri de penalizare;  

– sporirea nivelului de valorificare de către Parlament a mecanismelor de 

cooperare cu societatea civilă (respectarea termenului de consultare permanentă; 

urmărirea contribuţiilor publicului; argumentarea şi motivarea neacceptării 

recomandărilor parvenite de la cetăţeni; întocmirea şi publicarea rapoartelor privind 

transparenţa în procesul decizional parlamentar); 

– încurajarea implicării cetăţenilor în procesul decizional al Parlamentului prin 

înfiinţarea şi asigurarea funcţionării consiliilor de experţi şi prin organizarea frecventă a 

consultărilor publice. 

5. Pentru consolidarea implicării cetăţenilor în procesul legislativ propunem 

recunoaşterea acestora ca subiecţi ai dreptului la iniţiativă legislativă (în art. 73 din 

Constituţia Republicii Moldova) şi reglementarea detaliată a mecanismului de realizare a 

acestuia (în cuprinsul unei Legi privind iniţiativa legislativă a cetăţenilor). 

6. Pentru consolidarea rolului referendumului local, ca formă de participare a 

cetăţenilor la procesul decizional local, considerăm necesare unele remedieri legislative 

(în Codul electoral şi Legea privind administraţia publică locală), precum:  

- consolidarea forţei juridice a deciziilor adoptate prin referendum (stabilirea 

posibilităţii anulării sau modificării acestor decizii doar prin referendum);  

- extinderii spectrului de probleme ce pot fi supuse aprobării prin referendum local 

şi consacrarea expresă a acestora în lege (în special, revocarea consiliului local, anularea 

sau modificarea deciziilor acestora etc.); 

- instituirii veto-ului popular (instituţie necesară pentru consolidarea rolului 

referendumului local ca exprimare democratică a voinţei generale a colectivităţii locale 

nu doar în scop consultativ dar şi ăn scop aprobativ şi abrogativ).  

7. Ţinînd cont de rolul dreptului cetăţenilor la iniţiativă decizională locală, 

considerăm necesar ca mecanismul de participare a cetăţenilor la procesul decizional 
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local să fie asigurat cu o reglementare concretă şi detaliată în Legea privind adminis-

traţia publică locală şi în statutele unităţilor administrativ-teritoriale.  

Prin studiul, concluziile şi recomandările expuse, considerăm că prezenta lucrare 

înregistrează un aport considerabil la cunoaşterea ştiinţifică aprofundată a fenomenului 

participării cetăţeneşti în procesul decizional şi a garanţiilor juridice ale acesteia în 

contextul democraţiei contemporane, la elucidarea carenţelor care afectează cadrul 

juridic în vigoare şi practica din domeniu şi la optimizarea asigurării şi garantării juridice 

corespunzătoare a acesteia în Republica Moldova.  
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ADNOTARE 

Pînzaru Tudor. Asigurarea juridică a implicării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor de 

guvernare şi reprezentative. Teză de doctor în drept.  

Specialitatea: 552.01 – Drept public (drept constituţional). Chişinău, 2015 
 

Structura tezei: Teza de doctor în drept cuprinde: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi 

recomandări, bibliografie din 305 titluri, 172 de pagini text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sînt publicate în 

23 de lucrări ştiinţifice. 

Cuvintele-cheie: democraţie, democraţie participativă, participare, participare politică, participare 

publică, proces decizional, actul guvernării, decizie, iniţiativă legislativă, proces decizional legislativ, proces 

decizional local. 

Domeniul de studiu: dreptul constituţional.  

Scopul lucrării rezidă în studierea unor importante aspecte ale asigurării juridice a implicării 

cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor reprezentative ale statului în vederea identificării unor 

soluţii de optimizare a cadrului juridic în vigoare pentru consolidarea participării cetăţeneşti. Obiectivele 

cercetării: elucidarea importanţei democraţiei, statului de drept şi a societăţii civile ca premise necesare 

implicării cetăţeanului în procesul decizional; dezvăluirea esenţei şi conţinutului participării cetăţeneşti, 

evaluarea costurilor şi beneficiilor acesteia; argumentarea rolului dreptului la administrare ca fundament 

constituţional al implicării cetăţeanului în actul guvernării; precizarea importanţei drepturilor social-politice 

ca instrumente indispensabile implicării cetăţeanului în procesul decizional; identificarea şi aprecierea 

cadrului juridic în vigoare ce asigură implicarea cetăţeanului în procesul decizional; elucidarea rolului e-

guvernării ca oportunitate inestimabilă pentru participarea cetăţeanului la procesul decizional contemporan; 

analiza implicării cetăţeanului în procesul decizional legislativ şi local în vederea optimizării mecanismului 

de asigurare a acesteia. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Teza conţine o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifice, care 

completează problematica implicării cetăţeanului în procesul decizional. Originalitatea ştiinţifică a studiului 

derivă din scopul şi obiectivele prestabilite, orientate la dezvoltarea teoriei participării cetăţeneşti ca instituţie 

a democraţiei contemporane şi a mecanismului de asigurare a acesteia. În acest sens este argumentată 

necesitatea consolidării constituţionale şi legislative a instituţiei participării cetăţeneşti la nivel naţional şi 

local, pentru asigurarea unei democraţii participative reale. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în relevarea importanţei asigurării juridice 

corespunzătoare a participării cetăţeanului în procesul decizional al autorităţilor publice reprezentative şi 

argumentarea teoretico-empirică necesităţii respectării legislaţiei în vigoare de către acestea ca condiţii 

indispensabile dezvoltării democraţiei participative şi consolidării statului de drept în Republica Moldova. 

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigaţiilor sînt benefice dezvoltării continue a teoriei statului de 

drept, a democraţiei reprezentative şi participative, a teoriei organizării şi funcţionării autorităţilor publice 

centrale şi locale, precum şi a dreptului constituţional. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea 

ulterioară a problemei abordate; pot fi folosite în procesul didactic ca suport teoretic în cadrul cursurilor de 

specialitate. Ele vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind fenomenul 

implicării cetăţeanului în procesul decizional şi a mecanismului de asigurare a acesteia în cadrul statului de 

drept democratic. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute pot fi transpuse în legislaţia în vigoare, 

precum şi în activitatea practică a autorităţilor reprezentative ale statului, a administraţiei publice centrale şi 

locale, în vederea consolidării rolului acestora în dezvoltarea democraţiei participative în cadrul statului.  
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АННОТАЦИЯ 

Пынзару Тудор. Правовое обеспечение участия граждан в процессе принятия решений 

представительных органов власти. Диссертация на соискание научной степени доктора права по 

специальности: 552.01 – Публичное право (конституционное право). Кишинэу, 2015 г. 
 

Структура. Диссертация включает: введение, пять глав, выводы и рекомендации, 

библиографический список из 305 названий, 172 страниц научного текста. Научные результаты 

опубликованы в 23 научных статьях.  

Ключевые слова: демократия, демократия участия, участие, политическое участие, гражданское 

участие, процесс принятия решений, управление, решение, законодательная инициатива, процесс 

принятия решений в деятельности Парламента, процесс принятия решений на местном уровне. 

Предмет исследования: конституционное право. 

Цель исследования: Цель данной работы заключается в исследовании некоторых важных аспектов 

правового обеспечения участия граждан в процессе принятия решений представительных органов власти 

для того чтобы выявить решения для оптимизации существующей нормативно-правовой базы для 

укрепления гражданского участия. Задачи исследования: выявление значимости демократии, правового 

государства и гражданского общества для обеспечения участия граждан в процессе принятия решений; 

анализ сущности и содержания, выгод и затрат гражданского участия; исследование роли права на 

управление в качестве конституционно основы участия граждан в управлении государством; 

рассмотрение ценности и значимости социальных и политических прав как необходимые инструменты 

участия граждан в процессе принятия решений; определение степени и эффективности правового 

регулирования участия граждан в процессе принятия решений; анализ электронного управления как 

неоценимая возможность для участия граждан в современном процессе принятия решений; выявление 

важных аспектов гражданского участия в процессе принятия решений в деятельности Парламента и на 

местном уровне с целью улучшения механизма ее обеспечения. 

Научная новизна и оригинальность. Диссертация содержит ряд научных заключений и 

рекомендаций, дополняющих теорию гражданского участия в процессе принятия решений. 

Оригинальность исследования определяется поставленной цели и задачами, направленными на развитие 

теории гражданского участия в качестве института современной демократии и механизма ее обеспечения. 

Аргументируется необходимость конституционно-правового укрепления гражданского участия на 

центральном и местном уровнях, для развития реальной демократии участия. 

Решенная научная проблема заключается в выявлении значимости соответствующего правового 

обеспечения участия граждан в процессе принятия решении представительных органов государственной 

власти и в аргументировании необходимости соблюдения законодательства этими органами в качестве 

неотьемлемых условий для развития и укрепления демократии участия и правового государства в 

Республике Молдова. 

Теоретическое и прикладное значение. Результаты исследования могут быть полезны дальнейшему 

развитию теории правового государства, представительной и партисипативной демократии, теории 

организации и функционирования центральных и местных органов государственной власти, а также 

конституционного права. 

Результаты могут быть использованы для дальнейшего исследования проблемы и в научно-

образовательном процессе. Они могут способствовать расширению и углублению теоретических знаний 

о гражданском участии в процессе принятия решений и о механизме его обеспечения в демократическом 

правовом государстве. 

Имплементация научных результатов. Результаты могут быть использованы для внесения 

изменений и дополнений в текущем законодательстве и в практике представительных органов власти, 

центральных и местных административных органов для укрепления их роли в развитии демократии 

участия в государстве. 
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ANNOTATION 

Pinzaru Tudor. Legal ensuring of citizen involvement in the decision-making process of representative 

authorities. PhD thesis; specialty 552.01 – Public Law (Constitutional law).  

Chisinau, 2015 

 

Structure. The thesis includes: an introduction, five chapters, conclusions and recommendations, 

bibliography of 305 titles, 172 pages of scientific text. The scientific results are published in 23 scientific 

articles. 

Key-words: democracy, participatory democracy, participation, political participation, citizen 

participation, decision making, governance, decision, legislative initiative, legislative decision making, local 

decision making. 

Field of study: constitutional law. 

Goal of the thesis: Aim of this work lies in studying the legal ensuring of citizen involvement in 

decision-making process of reprezentative authorities of the State in order to identify solutions to optimize 

the existing legal framework for strengthening citizen participation. The objectives of the thesis are: to argue 

the value of democracy, rule of law and civil society to ensure citizen involvement in decision making; to 

reveal the essence and content of citizen participation, its costs and benefits; to analyze the role of right of 

administering as the legal and constitutional basis of citizen involvement in the act of governance; to 

elucidate the value and contribution of social and political rights as indispensable tools of citizen 

involvement in decision making; to assess the degree of legal regulation of citizen involvement in decision 

making and its effectiveness; to analyze the role of e-governance as a invaluable opportunity for citizen 

participation in contemporary decision making; to elucidate some important aspects of citizen involvement 

in legislative decision making and local decision making in order to improve its insurance mechanism. 

Scientific novelty and originality. The thesis contains a number of scientific conclusions and 

recommendations that would complement the theory of citizen participation in decision making. Scientific 

originality of the study derives from predetermined goal and objectives oriented towards development of the 

theory of citizen participation as an institution of contemporary democracy and the mechanism of its 

assurance. In this regard it is argued the need of constitutional and legislative strengthening of citizen 

participation at national and local level, for ensuring a real participatory democracy. 

Important scientific problem solved is to emphasizing the importance оf legal ensuring of citizen 

involvement in the decision-making process of representative authorities and theoretical and empirical 

argumentation of the need to compliance with legislation by them as indispensable conditions of 

development and strengthening participatory democracy and rule of law in Moldova. 

Theoretical and practical importance. The results of investigation are beneficial for the ongoing 

development of the theory of rule of law, representative and participatory democracy, theory of organization 

and functioning of the central and local public authorities and constitutional law. 

The results of investigation may be useful in scientific and educational process. They will help deepen 

the theoretical knowledge on the phenomenon of citizen involvement in decision-making process and its 

mechanism of ensuring in the democratic rule of law. 

Implementation of scientific results. The results can be transposed to legislation and in the practical 

activity of representative authority of state, of central and local public administration, to strengthen their role 

in the development of participatory democracy in the state. 
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