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În acest articol puterea este prezentată ca un fenomen care exprimă obiectivitatea de a adopta legi şi de a asigura exe-

cutarea ulterioară a acestora, utilizând metode conexe de convingere şi coerciţie. În societate puterea este clasificată în: 
socială, politică şi de stat. Prin instituţiile sale, puterea asigură funcţionalitatea diferitelor tipuri de structuri sociale şi 
organisme, activităţi de coordonare care au loc în interesul său. În calitate de element de bază al sistemului politic, statul, 
prin puterea legislativă, executivă şi judecătorească, asigură organizarea vieţii sociale în Republica Moldova, moderniza-
rea conducerii şi modelarea administraţiei publice a societăţii. Resursele pentru realizarea scopurilor instituţiilor puterii 
reprezintă capacităţile sale funcţionale, prin intermediul funcţionarilor asupra cărora este exercitată puterea, evident gestio-
nată şi controlată îndeosebi prin convingere şi coerciţie. Funcţiile puterii de stat sunt atribuite simultan instituţiilor de 
stat care le realizează operaţional. În mod evident, într-un sistem democratic puterea este realizată în beneficiul societăţii. 

Cuvinte-cheie: instituţiile puterii, sistem politic, administrare publică, putere legislativă, putere executivă, putere 
judecătorească, autorităţi, funcţiile puterii, valori politice, democratice, modernizare. 

 
INSTITUTIONS OF POWER: THE FUNCTIONALITY IN THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY 
In this article, the power is presented a phenomenon, which expresses the objectivity to adopt laws and further 

execution, using related methods of the persuasion and coercion. The power in society is classified in: social, politic and 
state. Through its institutions, the power assures the functionality of different kind of social structures and organisms, 
coordination activities, which are taking place in its interest. As a basic element of the political system, the state, 
through the law-making, executive and judicial power assure the organization of the social life in the Republic of 
Moldova, government modernization and public administration field of the society. The resources for realizing the 
purposes of the power institutions are its functional capacities, by the instrumentality of, the collectivity on which is 
exercised the power is obviously managed and controlled specially through the persuasion and coercion. The functions 
of the state power are simultaneously assigned to the state institutions which are making it operationally, obviously in a 
democratic system the power is realized in the benefit of society.  

Keywords: institutions of power, political system, public administration, legislative, executive and judicial power, 
authorities, power functions, political and democratic values, modernization. 

 
 
În aspect sociopolitic, puterea prezintă un fenomen specific, care exprimă abilitarea de a adopta decizii şi 

de a asigura realizarea lor, utilizând diverse metode de persuasiune şi constrângere. În acelaşi timp, puterea 
este şi un sistem de relaţii sociopolitice, care dă unor indivizi sau grupuri posibilitatea de a influenţa asupra 
grupurilor şi claselor sociale.  

Puterea în societate se clasifică în: socială (a întregului popor), politică (a partidelor) şi puterea de stat 
(legislativă, executivă şi judecătorească). În societăţile cu sisteme politice totalitare şi autoritare, unde puterea 
de stat nu este distribuită, puterea socială nu poate să funcţioneze. În aceste sisteme politice puterea politică 
se identifică cu puterea de stat. În sistemele politice democratice puterile socială, politică şi de stat funcţio-
nează în armonie. În societăţile democratice puterea socială îşi realizează scopul prin democraţia clasică 
(directă), iar puterile politice (partidele) şi puterea de stat (statală) îşi înfăptuiesc obiectivele prin democraţia 
reprezentativă. În societăţile cu regimuri politice democratice puterea socială (populaţia) permanent este 
influenţată de puterile politice (partide), care au ca scop strategic de a poseda şi realiza puterea de stat. 

Prin instituţiile sale puterea statală asigură funcţionalitatea şi coeziunea diverselor organisme şi structuri 
ale societăţii, coordonarea activităţilor care se desfăşoară în interiorul ei, în special adoptarea deciziilor care 
sunt obligatorii pentru întreaga societate.  

Instituţia puterii reprezintă un complex de relaţii organizaţionale cu caracter relativ stabil, care facilitează 
conexiunea şi dinamica relaţiilor intercomunitare, intergrupale, interindividuale, realizarea aspiraţiilor, inte-
reselor membrilor societăţii. Fiind un ansamblu de structuri, norme şi personal selectat şi având o natură re-
lativ stabilă, instituţiile puterii îndeplinesc funcţii care satisfac necesităţile întregii societăţi (instituţia puterii 
legislative, parlamentul îndeplineşte funcţia de elaborare şi adoptare a legilor; instituţia executivă a puterii, 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2015, nr.3(83) 

 Seria “{tiin\e sociale”   ISSN 1814-3199,       ISSN online 2345-1017,      p.35-40    
 

 36

guvernul aplică în practica vieţii societăţii aceste legi). În afara instituţiilor puterii, în societate există o mare di-
versitate de alte instituţii: educaţionale, ştiinţifice, economice, sportive etc., dar deciziile instituţiilor puterii tre-
buie să fie înţelese ca obiectivare a unor idei, norme, valori sociale menite să reglementeze relaţiile interumane. 

Instituţiile puterii obiectivează, structurează acele interese, norme şi valori politice dependente de organi-
zarea şi guvernarea societăţii. Sociologul E.Durkheim a identificat instituţia puterii cu faptul social, conside-
rând-o ca impunere exterioară de ordin coercitiv (putere, drept de constrângere) asupra conştiinţei individu-
lui. Pentru alţi politologi şi sociologi, reprezentanţi ai funcţionalismului, instituţia puterii este fundamentată 
de valori care ghidează şi direcţionează acţiunea la nivel individual şi social. Exponenţii dreptului constitu-
ţional operează o reducţie a instituţiilor puterii la sfera raporturilor reglementate juridic şi a autorităţilor insti-
tuite prin articole constituţionale. 

Politologii contemporani, printre care J.W. Lapierre, consideră că instituţia puterii în esenţă corespunde 
oricărei structuri sociale ordonate, care îndeplineşte o funcţie socială. În timp ce pentru M.Duverger instituţia 
puterii este un organism politic cu caracter relativ stabil, instrumentează legăturile şi interraporturile dintre 
membrii grupului, precum şi mijloacele de acţiune specifice.  

Instituţiile specifice puterii nu trebuie să fie confundate cu instituţiile de genul: organizaţii profesionale 
(sindicate), ligi, asociaţii culturale, ştiinţifice, cluburi sportive, asociaţii religioase, de asistenţă socială etc., 
care prin natura lor n-au un caracter expres politic, dar în anumite condiţii se pot manifesta ca instituţii ale 
sistemului politic sau îşi pot structura anumite forme de organizare şi acţiune politică.  

Instituţiile statale sunt purtătoarele puterii în sistemul politic al societăţii, sunt produsul adâncirii, comple-
xităţii situaţiilor politice şi sociale, ceea ce determină creşterea capacităţii de acţiune a comunităţilor sociale, 
iar existenţa lor facilitează chiar şi implicarea relaţiilor interurmane şi modelarea comportamentului indivi-
zilor faţă de anumite norme pe care le impun. Totodată, apariţia, perfecţionarea şi diversificarea instituţiilor 
puterii înfăţişează organizarea superioară a vieţii sociale.  

Stabilitatea social-politică este dependentă de existenţa şi funcţionarea instituţiilor puterii, aşa încât absenţa 
sau influenţa scăzută a acestora ar determina o creştere entropică (gradul de organizare a sistemului) a acţiu-
nilor populaţiei, care generează puternice dezechilibre (puterea gloatei, mitinguri, demonstraţii etc.). Activi-
tatea instituţiilor puterii este centrată pe reglarea întregului sistem politic, pe coordonarea celorlalte tipuri  
de instituţii şi activităţi ale oamenilor. Instituţiile puterii în fiecare ţară sunt fixate în Legea Fundamentală, 
pentru că îndeplinesc un rol esenţial în a asigura existenţa ţării.  

Sistemul politic al societăţii democratice presupune comunicarea permanentă între instituţiile puterii şi 
societatea civilă, astfel că problema constituţională a democraţiei actuale este aprecierea echilibrului puteri-
lor în stat cu posibilitatea unor acţiuni eficiente şi continue, evitându-se orice obstrucţii artificiale. Optimismul 
democraţilor se exprimă prin susţinerea opiniei publice, potrivit căreia instituţiile puterii realizează un mediu 
de satisfacţie în societate. 

Termenul „instituţie” se utilizează în sens restrictiv (internat, azil, şcoală etc.) şi în sens cuprinzător (sistem 
politic, sistem social, parlament etc.), cu precizarea că nu orice construcţie este o veritabilă instituţie. Max 
Weber deosebeşte instituţiile de „asociaţiile cu scop determinant”, la care se aderă în mod liber, prin faptul 
că membrii le aparţin în virtutea unor situaţii pur obiective şi independente de declaraţiile participanţilor la 
acţiunile colective. În plus, în opoziţie cu „comunităţile formate prin înţelegere” lipsite de o reglementare 
raţională şi intenţională, fiind amorfe, iar sub acest aspect instituţiile presupun reglementări raţional stabilite 
de anumite organe şi un aparat de constrângere alcătuit ca un element ce contribuie la determinarea respecti-
velor acţiuni. Conform viziunii lui M.Weber, tipul de structură a comunităţii pe care îl numim „stat”, ca şi 
structurile religioase pe care le numim în mod obişnuit, într-un sens tehnic, „biserici”, se subsumează terme-
nului „instituţie”. Între o instituţie caracterizată printr-un statut raţional şi „grupare” există acelaşi raport ca şi 
între activitatea socială orientată în sensul unui acord raţional şi activitate ca urmare a unei simple înţelegeri. 
Activitatea instituţională este „activitate de grup”, fiind reglementată în mod raţional, astfel încât instituţia 
reprezintă o grupare numai parţial reglementată raţional.  

Ca element principal al sistemului politic, statul prin instituţiile puterii asigură organizarea vieţii societăţii, 
modelarea guvernării şi administrării sociale. Prin activitatea ce-i este proprie, statul (puterea) cuprinde un 
aparat politic complex în care puterea este depozitată şi administrată de un sistem de instituţii numite autorităţi 
publice, care în ordinea din Legea Fundamentală sunt: Parlamentul (puterea legislativă), Preşedintele Republicii 
Moldova (puterea prezidenţială), Guvernul (Administraţia publică – puterea executivă), Autoritatea judecă-
torească. 
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Puterea legislativă în Republica Moldova (Parlamentul), aleasă prin democraţia directă de întregul popor, 
este organul reprezentativ suprem al societăţii moldoveneşti şi unica autoritate (putere) legiuitoare a ţării, 
manifestându-se ca exponent al intereselor politice ale întregului popor. Diversitatea componenţei acestei 
instituţii politice statale este reprezentată de 101 deputaţi aleşi democratic pe 30 noiembrie 2014. 25 de depu-
taţi alcătuiesc fracţiunea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, 23 – fracţiunea Partidului Liberal-
Democrat, 20 – fracţiunea Partidului Comuniştilor, 19 – fracţiunea Partidului Democrat, 15 – fracţiunea Parti-
dului Liberal şi un deputat independent (care a părăsit fracţiunea Partidului Comuniştilor). Pe lângă faptul că 
este unica putere legiuitoare, Parlamentul are şi alte atribuţii ce decurg din natura sa de organ reprezentativ al 
poporului, atribuţii care se exercită prin adoptarea unor hotărâri, a unor moţiuni sau a unor acte cu caracter 
pur politic. Potrivit Constituţiei Republicii Moldova, puterea legiuitoare (Parlamentul) are drept de control 
asupra activităţii celorlalte autorităţi publice, este unicameral, adoptă legi, hotărâri şi moţiuni în prezenţa ma-
jorităţii membrilor. Legile adoptate de această putere (Parlament) pot fi: legi constituţionale, de revizuire a 
Constituţiei; legi organice, prin care se reglementează: sistemul electoral, organizarea şi desfăşurarea referen-
dumurilor, regimul stării de urgenţă, infracţiunile, pedepsele şi modul executării acestora, acordarea amnistiei 
sau a graţierii colective, regimul juridic general al proprietăţii şi al moştenirii, regimul general privind rapor-
turile de muncă şi protecţia socială, organizarea generală a învăţământului, regimul general al cultelor, orga-
nizarea Guvernului şi a Consiliului Suprem al Magistraturii, a instanţelor judecătoreşti, a Curţii de Conturi, 
statutul funcţionarilor publici, organizarea administraţiei publice locale şi celelalte domenii pentru care, în 
Constituţie, se prevede adoptarea de legi organice. Alte legi adoptate de instituţia parlamentară sunt cele ordi-
nare. Legile constituţionale se adoptă cu votul a nu mai puţin decât două treimi din numărul total al deputaţi-
lor (minimum 68). Legile ordinare şi hotărârile privind reglementarea activităţii Parlamentului se adoptă cu 
votul majorităţii membrilor organului legislativ (nu mai puţin de 51 deputaţi), iar cele ordinare se adoptă cu 
votul majorităţii deputaţilor prezenţi la şedinţă.  

În vederea realizării programului de activitate al Guvernului, instituţia puterii legislative poate adopta, la 
propunerea acestuia, o lege specială de abilitate a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu 
fac obiectul legilor organice. În acelaşi timp, evidenţiem că puterea executivă (Guvernul) îşi poate angaja 
responsabilitatea în faţa puterii legislative (Parlamentului) asupra unui program, unei declaraţii de politică 
generală sau asupra unui proiect de lege. 

Instituţia puterii prezidenţiale (Preşedintele Republicii Moldova) reprezintă statul moldovenesc şi este ga-
rantul suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării; veghează respectarea 
Constituţiei şi buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, instituţia prezidenţială exercită şi funcţia 
de mediere între instituţiile puterii, precum şi între stat şi societate. Drept urmare, instituţia prezidenţială nu 
face parte din niciuna din cele trei puteri statale (legislativă, executivă, judecătorească), deoarece, dacă ar 
face parte din una din ele, n-ar mai putea fi mediator între puterea publică din care face parte şi alte două 
puteri. 

Din punctul de vedere al dreptului constituţional, sunt autori care consideră că instituţia prezidenţială a 
ţării exercită o a patra putere în stat. Această a patra putere ar include în ea unele elemente ale celor trei puteri, 
şi anume: ale puterii legislative, prin dreptul Preşedintelui de a promulga legile votate de instituţia legislativă 
sau prin trimiterea lor spre reexaminare puterii legislative (Parlamentului); ale puterii executive, prin atribu-
ţiile în domeniul apărării, prin adoptarea de măsuri excepţionale etc.; ale puterii judecătoreşti, în ceea ce 
priveşte un anumit aspect al acesteia, prin funcţia de mediere. Instituţia prezidenţială (Preşedintele Republicii 
Moldova) desemnează candidatul pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de 
încredere acordat de instituţia puterii legislative (Parlament); Preşedintele, la propunerea prim-ministrului, 
numeşte şi revocă pe unii miniştrii ai Guvernului în caz de remanieri guvernamentale sau de vacanţă a postului.  

Instituţia prezidenţială (Preşedintele ţării) după consultarea fracţiunilor instituţiei puterii legislative (Parla-
mentului) poate să dizolve instituţia puterii legislative (Parlamentul), dacă nu a acordat votul de încredere 
pentru formarea Guvernului în timp de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin 
două solicitări de investitură. După consultarea instituţiei legislative (Parlamentul), poate cere poporului să-şi 
exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.  

Preşedintele Republicii Moldova este comandantul suprem al forţelor armate. Cu aprobarea prealabilă  
a Parlamentului poate declara mobilizarea parţială sau generală. În caz de agresiune armată împotriva ţării, 
Preşedintele ia măsuri pentru respingerea agresiunii, declară stare de război şi le aduce, neîntârziat, la cunoştinţa 
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Parlamentului. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea 
agresiunii. Totodată, în atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova sunt de menţionat următoarele: conferă 
decoraţii şi titluri de onoare, acordă grade militare supreme prevăzute de lege, soluţionează problemele cetă-
ţeniei Republicii Moldova şi acordă azil politic, acordă graţiere individuală, acordă ranguri diplomatice, con-
feră grade superioare de clasificare lucrătorilor din procuratură, judecătorilor şi altor categorii de funcţionari. 
Preşedintele Republicii Moldova poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale în nu-
mele Republicii Moldova şi le prezintă spre ratificare Parlamentului. La propunerea Guvernului acreditează 
şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Republicii Moldova şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimba-
rea rangului misiunilor diplomatice. Primeşte scrisorile de acreditare şi rechemare ale reprezentanţilor diplo-
matici ai altor state în Republica Moldova. Preşedinţia Republicii Moldova – instituţie a puterii, având perso-
nalitate juridică, oferă servicii publice şi se află la dispoziţia Preşedintelui Republicii Moldova pentru îndepli-
nirea atribuţiilor sale. Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret. Este ales can-
didatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi. Nicio persoană nu poate îndeplini 
funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decât două mandate consecutive. 

Instituţia puterii executive din Republica Moldova (Guvernul) asigură realizarea politicii instituţiei puterii 
legislative, atât interne, cât şi externe a ţării, dar rolul ei politic se exprimă nu doar în sfera exclusiv execu-
tivă, ci şi prin colaborare cu celelalte instituţii publice ale puterii, din care hotărâtoare este executarea iniţia-
tivei instituţiei puterii legislative şi promovarea modalităţilor şi metodelor corespunzătoare de conlucrare cu 
puterea legislativă (Parlamentul). Totodată, asigură executarea de către administraţia publică a legilor şi a 
celorlalte dispoziţii normative date în aplicarea acestora. Conduce şi controlează activitatea ministerelor şi a 
celorlalte organe centrale şi locale ale administraţiei de stat. 

În domeniul normativ, instituţia puterii legislative (Parlamentul) dezbate propunerile legislative, care pri-
vesc activitatea executivă, primite din partea instituţiei puterii executive (Guvernului). Elaborează proiectul 
bugetului de stat, precum şi contul general de închidere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare 
Parlamentului; aprobă balanţa comercială şi de plăţi externe, precum planurile de încasări şi plăţi în numerar. 
De asemenea, aprobă programele pentru modernizarea capacităţilor de producţie ce se realizează prin subvenţii 
de la stat. Elaborează sistemul de impozite şi taxe datorate bugetului centralizat al statului şi le supune spre 
adoptare Parlamentului.  

În domeniul economic, instituţia puterii executive (Guvernul) stabileşte măsuri pentru introducerea şi dez-
voltarea mecanismelor economiei de piaţă, în condiţiile prevăzute de lege. Asigură reorganizarea activităţii 
economice, potrivit cerinţelor economiei de piaţă, precum şi adoptarea măsurilor de privatizare a unor activităţi 
în condiţiile stabilite de lege. Aprobă amplasarea obiectivelor de investiţii şi scoaterea terenurilor din protecţia 
agricolă ori din fondul forestier, precum şi defrişarea unor suprafeţe împădurite în vederea realizării de obiective 
pentru investiţii.  

În domeniul social, instituţia puterii executive (Guvernul) stabileşte programul de protecţie a mediului 
înconjurător şi asigurarea echilibrului ecologic şi le supune spre aprobare Parlamentului pe cele de interes 
naţional; stabileşte programe de construire de locuinţe din fondurile de stat, de creştere a calităţii vieţii şi în 
alte domenii, în limitele bugetare aprobate în acest scop. Asigură realizarea politicilor sociale cu privire la 
utilizarea forţei de muncă, la salarii, la premii, acordarea de ajutoare materiale, precum şi adaptarea acestora 
la specificul ramurilor şi domeniilor de activitate. 

 Instituţiile puterii executive din domeniul legalităţii şi apărării ţării asigură, prin aplicarea măsurilor ne-
cesare, apărarea ordinii de drept şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevă-
zute de lege; duc la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru organizarea forţelor armate, înzestra-
rea acesteia şi fixarea contigentelor anuale de cetăţeni, care urmează să fie chemaţi la îndeplinirea serviciului 
militar; organizează desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor parlamentare şi locale. 

În domeniul relaţiilor externe, instituţia puterii executive (Guvernul) adoptă măsuri cu privire la negocie-
rea tratatelor, acordurilor şi convenţiilor internaţionale, care angajează statul Republica Moldova şi le înain-
tează, potrivit legii, Preşedintelui ţării. Aprobă acordurile interguvernamentale, care se vor semna numai din 
împuternicirea prim-ministrului.  

Din instituţia executivă a puterii fac parte prim-ministrul şi miniştrii. În sistemul politic al societăţii mol-
doveneşti, Guvernul este completat de sarcinile tehno-organizatorice, administrative, care decurg din faptul 
că răspunde de organizarea şi funcţionarea administraţiei publice. În ansamblu, rolul său se realizează potrivit 
programului de guvernare, care se aprobă de Parlament. 
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Administraţia publică în sistemul politic din Republica Moldova este alcătuită din instituţii care desfă-
şoară preponderent o activitate de natură administrativă, adică prestează servicii publice. Puterea executivă 
are instituţii ale administraţiei publice de interes naţional (Administraţia publică centrală de specialitate care 
cuprinde: autorităţi administrative guvernamentale (ministere) şi autorităţi administrative autonome faţă de 
Guvern şi ministere (Curtea de Conturi, de exemplu)) şi instituţii ale administraţiei publice locale, întemeiate pe 
principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice (Consiliul local, Consiliul raional). 
Găgăuzia este o unitate teritorială autonomă cu statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgău-
zilor, este parte integrantă şi inalienabilă a Republicii Moldova şi soluţionează de sine stătător problemele, în 
limitele competenţei sale, potrivit prevederilor Constituţiei. Caracterul politic al instituţiilor administrative 
publice locale cuprinde două aspecte: pe de o parte, autonomia locală are anumite limite stabilite şi din con-
siderente politice, nu doar luându-se în calcul aspectele economice, adică ea se exercită prin respectarea legii, 
a autorităţii executivului central; pe de altă parte, cei care formează aceste instituţii sunt rodul alegerilor poli-
tice, ei ocupă o funcţie după criteriul acceptării de către electorat. 

În ce priveşte forţele armate, acestea se subordonează exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suve-
ranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi democraţiei constituţionale. 
Structura şi sistemul naţional de apărare, organizarea armatei, pregătirea poporului, a economiei şi a teritoriu-
lui pentru apărare, precum şi statutul cadrelor militare se stabilesc prin legi organice. Aceste prevederi se 
aplică, în mod corespunzător, poliţiei şi serviciilor de informaţii ale statului.  

Autoritatea judecătorească este alcătuită din instanţe judecătoreşti (judecătorii), Consiliul Superior al 
Magistraturii şi procuratură. Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili, 
potrivit legii. Judecătorii sunt numiţi în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Con-
siliului Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din judecători şi profesori  
în domeniul dreptului, titulari. Din Consiliul Superior al Magistraturii fac parte de drept: Preşedintele Curţii 
Supreme de Justiţie, ministrul Justiţiei şi Procurorul General.  

Procuratura reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum şi drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele judecătoreşti în 
condiţiile legii. Procurorul General este numit în funcţie de către instituţia puterii legislative (Parlament). În 
exercitarea mandatului, procurorii se supun numai legii. 

Instituţiile puterii sunt o componentă determinantă a sistemului politic, cu un rol decisiv în viaţa societăţii, 
fiind alcătuite din organe şi organizaţii care răspund unor cerinţe precise, individualizate şi specifice. Prin 
instituţiile puterii, politicul este prezent în întreaga societate, cu intensităţi diferite, determinate de două prin-
cipii esenţiale ale existenţei statului: al interesului politic şi al funcţionalităţii sistemului social. Corelaţia 
acestor două principii în funcţionalitatea instituţiilor puterii a produs în timp de 24 de ani schimbarea forme-
lor şi conţinutului activităţii statului în Republica Moldova, determinând în societate imagini de la statul- 
leviathan, stat-părinte la statul-spectacol, unde fiecare instituţie a puterii, fiind actor politic, joacă rolul său 
înscenat în legislaţia ţării.  

Mijloacele de realizare a scopurilor puterilor statale (legislativă, executivă şi judecătorească) sunt capa-
cităţi (abilităţi) funcţionale ale instituţiilor, cu ajutorul cărora colectivitatea asupra căreia se exercită puterea 
este ordonată, administrată, condusă şi controlată îndeosebi prin convingere şi constrângere. Instituţiile puterii, 
ca mecanisme de semnificare, sunt prescrise în norme şi reguli de conduită, iar dacă acestea nu sunt executate, 
urmează sancţionarea conduitei deviate. 

Convingerea reprezintă mijlocul de realizare a scopurilor instituţiilor puterii prin care se obţine acceptarea 
de către colectivitate a deciziilor şi a actelor instituţiilor puterii în absenţa executării constrângerii. De regulă, 
ea există implicit şi se numeşte „influenţă politică”. Autoritatea publică şi celelalte instituţii politice deţin 
mijloace specializate de realizare a influenţei, între care cel mai important este propaganda politică. Forţa 
politică poate fi dusă atât de departe, încât să elimine chiar fizic individul cu comportament politic deviant, 
adică ea nu acţionează numai asupra conştiinţei, pe când influenţa politică îşi limitează presiunea la nivelul 
psihicului uman. În această privinţă, ceea ce se numeşte „spălarea creierilor” sau „fabricarea conştiinţei” 
semnifică acţiunea influenţei politice şi rezultatul ei, astfel că victima este doar psihic afectată.  

Constrângerea se utilizează de instituţiile puterii atunci când respectarea normelor juridice şi morale nu se 
realizează de bunăvoie. Constrângerea desemnează un ansamblu de mijloace de coerciţie, presiune, distrugere 
sau constituire, pe care voinţa politică a celor care conduc societatea le pune în acţiune pentru a asigura res-
pectarea şi promovarea ordinii şi este înfăptuită cu aportul unor organisme specializate ale instituţiilor politice.  
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Idei noi de proiectare a instituţiilor politice alternative fundamentate pe trei priorităţi: puterea minorităţii, 
democraţia semidirectă şi divizarea deciziei, care reprezintă condiţii de primă linie pentru tranziţia paşnică la 
o nouă civilizaţie marcată de un nou progres democratic, găsim în scrierile lui Alvin Toffler. La care dânsul 
adaugă: „Şi trebuie să prezentăm acest subiect nu numai experţilor, constituţionaliştilor, juriştilor şi politicie-
nilor, ci şi publicului însuşi – organizaţiilor civice, uniunilor medicale, bisericilor, grupurilor de femei, mino-
rităţilor etnice şi rasiale, savanţilor, gospodinelor şi oamenilor de faceri”. În viziunea preductivă a cunoscutu-
lui sociolog american Alvin Toffler, exigenţele civilizaţiei dintr-al Treilea Val fac necesară dezbaterea publică 
asupra necesităţii unui nou sistem politic al societăţii, prin aportul creativităţii umane, pentru a genera cea 
mai largă gamă de propuneri imaginative pentru restructurarea politică în raport cu noile cerinţe ale determi-
nismului tehnico-ştiinţific. Se impun, în viziunea lui Alvin Toffler, mii de experimente conştiente, descentra-
lizate, care să ne permită să testăm noi modele de instituţii ale puterii şi de luare a deciziilor politice la nivel 
local şi regional în avans faţă de aplicările lor pe plan naţional şi transnaţional. Pentru Alvin Toffler, dezvol-
tarea şi distribuţia informaţiilor a devenit acum activitatea de putere şi productivitate a speciei umane.  

Funcţiile puterilor de stat (legislativă, executivă şi judecătorească) sunt concomitent şi atribute ale institu-
ţiilor care le depozitează şi le fac operaţionale, înfăptuindu-se în folosul colectivităţii atunci când puterea este 
mai evoluată democratic. Conducerea politică este suverană şi cea mai importantă dintre puterile existente în 
societate. Concomitent, exercită, ca atribut al puterii, funcţia organizatorică prin mobilizarea grupurilor sociale 
pentru înfăptuirea programelor strategice. Prin funcţia de organizare instituţiile puterii împiedică dezagregarea 
procesualităţii sociale, fiind orientată spre preîntâmpinarea şi eliminarea entropiei sociale.  

Altă funcţie a instituţiilor puterii este de control şi sancţionare, astfel încât activitatea de control garantează 
obligativitatea îndeplinirii deciziilor pe care le adoptă şi le promovează. Această funcţie se realizează cu aju-
torul sistemului de norme, reguli pe care instituţiile puterii le au în competenţă. Instituţiile puterii beneficiază 
de organisme specializate pentru elaborarea normelor şi pentru sancţionarea comportamentului deviant. 

Garantarea funcţionării şi stabilităţii sistemului politic al societăţii se distinge ca o funcţie a instituţiilor 
puterii, în sensul că aceasta are şi rolul de a păstra organizarea politică, de a întemeia şi consolida situaţia 
existentă în strânsă corelaţie cu legimitatea puterii. În plan spiritual, instituţiile puterii exercită şi funcţie cul-
turală vizând schimbarea mentalităţii depăşite şi anacrotice pentru formarea conştiinţei politice a populaţiei 
în acord cu liniile programatice şi noile cerinţe ale progresului social.  
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