
cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

CONSTITUŢIA REPUBLICII MOLDOVA
(extras)

Articolul 2 
Suveranitatea şi puterea de stat 

(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod 
direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie. 

(2) Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid 
politic  sau  o  altă  formaţiune  obştească  nu  poate  exercita  puterea  de  stat  în  nume  propriu. 
Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

Articolul 38 
Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales 

(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri 
libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. 

(2) Cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, împliniţi pînă în 
ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege. 

(3) Dreptul de a fi aleşi le este garantat cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, în 
condiţiile legii. 

 
Articolul 39 

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.

Articolul 75 
Referendumul

(1) Cele mai importante probleme ale societăţii şi ale statului sînt supuse referendumului.
(2) Hotărîrile adoptate potrivit rezultatelor referendumului republican au putere juridică 

supremă.

Articolul 66 
Atribuţiile de bază 

Parlamentul are următoarele atribuţii de bază: 
a) adoptă legi, hotărîri şi moţiuni; 
b) declară referendumuri; 
c) interpretează legile şi asigură unitatea reglementărilor legislative pe întreg teritoriul ţării; 
d) aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului; 
e) aprobă doctrina militară a statului; 
f)  exercită  controlul  parlamentar  asupra  puterii  executive,  sub  formele  şi  în  limitele 

prevăzute de Constituţie; 
g)  ratifică,  denunţă,  suspendă şi  anulează acţiunea tratatelor  internaţionale  încheiate  de 

Republica Moldova; 
h) aprobă bugetul statului şi exercită controlul asupra lui; 
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i) exercită controlul asupra acordării împrumuturilor de stat, asupra ajutorului economic şi 
de altă natură acordat unor state străine, asupra încheierii acordurilor privind împrumuturile şi 
creditele de stat din surse străine; 

j) alege şi numeşte persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege; 
k) aprobă ordinele şi medaliile Republicii Moldova; 
l) declară mobilizarea parţială sau generală; 
m) declară starea de urgenţă, de asediu şi de război; 
n) iniţiază cercetarea şi audierea oricăror chestiuni ce se referă la interesele societăţii; 
o)  suspendă activitatea organelor administraţiei  publice locale,  în cazurile prevăzute de 

lege; 
p) adoptă acte privind amnistia; 
r) îndeplineşte alte atribuţii, stabilite prin Constituţie şi legi.

Articolul 78 
Alegerea Preşedintelui 

(1) Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. 
(2) Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova cetăţeanul cu drept de vot care are 40 de 

ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 
10 ani şi posedă limba de stat. 

(3) Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. 
Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul necesar de voturi, se organizează al doilea tur de 
scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului descrescător de voturi obţinute în 
primul tur. 

(4) Dacă şi în turul al doilea nici un candidat nu va întruni numărul necesar de voturi, se 
organizează alegeri repetate. 

(5)  Dacă  şi  după  alegerile  repetate  Preşedintele  Republicii  Moldova  nu  va  fi  ales, 
Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament. 

(6)  Procedura  de  alegere  a  Preşedintelui  Republicii  Moldova  este  stabilită  prin  lege 
organică. 

[Art.78 în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000]

Titlul V 
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 

 
Articolul 134 

Statutul 
(1) Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în Republica 

Moldova. 
(2) Curtea Constituţională este independentă de orice altă autoritate publică şi se supune 

numai Constituţiei. 
(3)  Curtea  Constituţională  garantează  supremaţia  Constituţiei,  asigură  realizarea 

principiului  separării  puterii  de  stat  în  putere  legislativă,  putere  executivă  şi  putere 
judecătorească şi garantează responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de 
stat. 

 
Articolul 135 

Atribuţiile 
(1) Curtea Constituţională: 
a) exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii legilor şi hotărîrilor Parlamentului, a 

decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului, precum şi 
a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte; 



[Lit.a) modificată prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
b) interpretează Constituţia; 
c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei; 
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane; 
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova; 
f) constată circumstanţele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea Preşedintelui 

Republicii  Moldova  sau  interimatul  funcţiei  de  Preşedinte,  precum  şi  imposibilitatea 
Preşedintelui Republicii Moldova de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 60 de zile; 

[Lit.f) în redacţia Legii nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
g)  rezolvă  cazurile  excepţionale  de  neconstituţionalitate  a  actelor  juridice,  sesizate  de 

Curtea Supremă de Justiţie; 
h) hotărăşte asupra chestiunilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid. 
(2) Curtea Constituţională îşi desfăşoară activitatea din iniţiativa subiecţilor prevăzuţi de 

Legea cu privire la Curtea Constituţională.

Articolul 141 
Iniţiativa revizuirii 

(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de: 
a)  un  număr  de  cel  puţin  200000 de  cetăţeni  ai  Republicii  Moldova  cu  drept  de  vot. 

Cetăţenii  care  iniţiază  revizuirea  Constituţiei  trebuie  să  provină  din  cel  puţin  jumătate  din 
unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate cel 
puţin 20000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative; 

b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament; 
c) Guvern. 
[Alin.1 art.141 modificat prin Legea nr.1115-XIV din 05.07.2000] 
 (2) Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu 

avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători. 

Articolul 142 
Limitele revizuirii 

(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele 
referitoare la neutralitatea permanentă a statului,  pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin 
referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale. 

(2)  Nici  o  revizuire  nu  poate  fi  făcută  dacă  are  ca  rezultat  suprimarea  drepturilor  şi 
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora. 

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război.


