
 

Stimaţi cetăţeni ai raionului Hînceşti! 
Asigurarea  unui stat de drept şi respectarea necondiţionată a drepturilor constituţionale este o caracteristică 

esenţiala a unei societăţi armonioase. 

Prin urmare, Constituţia Republicii Moldova este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viaţa 

publică, politică şi socială a ţării noastre. 

Celebrarea a celor 27 ani de la adoptarea Constituţiei  ne  onorează datorită creării  bazelor democraţiei şi creării 

statului de drept în Republica Moldova.  Astfel, privind spre trecut, dar şi la prezent, se poate spune că Legea Fundamentală 

este primul simbol care ne uneşte, un simbol al poporului şi al luptei lui pentru libertate, dreptate şi onoare. 

Constituţia Republicii Moldova, reprezintă Legea noastră fundamentală care prezintă un  corp de principii şi 

norme, afirmă valori fundamentale ale statului de drept şi ale economiei de piaţă, este o garanţie a drepturilor fundamentale 

ale omului, dar şi a funcţionării instituţiilor de bază ale statului, oferă cadrul necesar instituirii unui sistem de guvernare 

bazat pe drepturile inalienabile ale umanităţii: viaţă, libertate şi căutarea fericirii. 

Adoptarea Constituţiei denotă şi o semnificaţie istorică de valoare, a fost o nouă treaptă pentru noua noastră 

republică independent, astfel a devenit simbol al luptei poporului pentru libertate, democraţie şi drepturile omului, 

Constituţia reaminteşte fiecărui cetăţean datoria sfântă de a servi cu credinţă patria, de a apăra cu orice preţ unitatea, 

suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova. 

Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 27-a aniversării a Constituţiei, Consiliul raional Hînceşti, urează tuturor cetăţenilor  

din raion prosperitate, pace şi  bună înţelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor şi normelor unanim 

recunoscute ale dreptului internaţional, aceştia fiind conştienţi de responsabilitatea şi obligaţiile faţă de generaţiile 

precedente, actuale şi viitoare. Noţiunile de Stat de Drept şi Supremaţie a Legii să contribuie la edificarea unei societăţi 

guvernate de dreptate ! 

Cu deosebit respect,  

Iurie LEVINSCHI, preşedintele Raionului Hînceşti 
 

mun. Hînceşti, 29 iulie 2021 

 


