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Constituþiile — legi fundamentale
cu conþinut doctrinar, politico-juridic ºi filosofic

Constituþia — act politico-juridic fundamental al unui stat modern — defi-
neºte ºi reglementeazã relaþiile sociale care determinã instaurarea, menþinerea ºi
exercitarea puterii. Astfel, ea precizeazã instituþiile indispensabile ale puterii —
îndeosebi ale puterii politice, mai ales de tip statal — ºi drepturile cetãþenilor,
corelate cu obligaþiile acestora, drepturi care consacrã, îndeosebi dupã al doilea
rãzboi mondial, ºi puterea socialã sau capacitatea de control a cetãþenilor asupra
autoritãþilor. Ca lege fundamentalã, constituþia determinã ordinea juridicã a
statului, statutul organelor sale care exercitã suveranitatea naþionalã, raporturile
de principiu dintre instituþiile statale ºi alte instituþii politice, dintre instituþiile
statale ºi alte categorii de instituþii din societate, relaþiile dintre instituþiile statu-
lui ºi organizaþiile cetãþenilor, fie ele profesionale, politice, culturale, religioase,
de opinie etc. În consecinþã, orice constituþie cuprinde normele politice ºi pe cele
juridice fundamentale, care consfinþesc — în lumina drepturilor cetãþenilor ºi în
baza garantãrii lor — un anumit progres politic, a cãrui expresie este materiali-
zatã — de peste douã sute de ani — în democraþia reprezentativ-parlamentarã ºi
pluralistã.
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Ansamblul de principii politico-filosofice ºi de norme juridice, care dau în-
cãrcãturã de conþinut ºi semnificaþii unei constituþii moderne, contemporane, re-
zultã, de regulã, din realizarea unei sinteze — adaptate condiþiilor istorice ºi
particularitãþilor naþionale — între: a) sursele formale ºi directe ale principalelor
constituþii ºi acte cu valoare constituþionalã în vigoare în lume care statueazã
ordinea democraticã; b) principiile ºi normele fundamentale evidenþiate de
istoria constituþionalã a Europei sau a þãrii care îºi elaboreazã o nouã constituþie;
c) unele norme — conturate chiar în forme vagi — în istoria dreptului strãvechi
de pe continent sau în izvoare de drept autohton, care privesc fie instituþii perene
de organizare, de administrare, de solidarizare a oamenilor, fie anumite drepturi
asupra anumitor bunuri, fie anumite libertãþi ale oamenilor, preexistente declara-
þiilor solemne sau unora dintre legile fundameantale; d) texte doctrinare, elabo-
rate de gânditorii care au conceput teoria democraþiei moderne, îndeosebi John
Locke, Baruch Spinoza, Charles-Louis Montesquieu, Benjamin Constant, Alexis
de Toqueville, John Adams, Benjamin Franklin º.a. În general, constiutþiile sunt
elaborate pe baza acestor tipuri de surse, de texte juridice ºi politico-filosofice,
fãrã însã — ca regulã strictã — sã fie citate. Spiritul surselor ºi al textelor pre-
existente, folosite de orice comisie de redactare a unei constituþii sau de orice
adunare constituantã, se regãseºte în constituþia nouã, care devine un document
politico-juridic de referinþã ºi intrã în istoria constituþionalismului prin câteva
contribuþii. În primul rând, ea propune un model nou pentru statul în cauzã sau
reia, în esenþã, un model aplicat într-un alt interval istoric; acest «model» se dis-
tinge de variantele de referinþã — localizate istoric, sociologico-juridic ºi geo-
grafic în Europa Occidentalã — ca urmare a amalgamului pe care îl realizeazã
din constituþiile, actele constituþionale, declaraþiile de drepturi, proclamaþiile
politice avute în vedere. Acest amalgam consemneazã întotdeauna în planurile
istoric, politic ºi doctrinar dispariþia unui sistem politic repudiat, lipsit de legiti-
mitate. În al doilea rând, orice nouã constituþie — chiar în cazurile în care îm-
prumuturile ºi preluãrile din alte texte de aceeaºi facturã sau din patrimoniul
cultural-politic public al umanitãþii ºi al epocii — se impune ca o lege funda-
mentalã cu o anumitã originalitate, ce rezultã — de obicei — dintr-un numãr de
texte, articole noi ºi din interpretãri ce se axeazã exclusiv pe istoria ºi pe expe-
rienþa politicã, pe psihologia poporului în cauzã, cãruia îi este adresatã.

Principiile esenþiale ale Constituþiei României—
între sintezã ºi originalitate

Viziunea acesteia despre sistemul politic ºi despre instituþiile puterii se mate-
rializeazã în definirea esenþei puterii, în precizarea raporturilor dintre „autoritã-
þile publice“, ca ºi dintre autoritãþi ºi cetãþeni. Aceastã viziune îmbinã concepþia
clasicã despre sistemul parlamentar — elaboratã în secolul al XIX-lea, îndeosebi
în Legea fundamentalã a Þãrilor de Jos (1815), în Charta (francezã) din 1814,
în Charta (francezã) din 1830, în Constituþia belgianã din februarie 1831—, cu
perspectiva teoretico-juridicã, politicã, filosoficã elaboratã în secolul al XX-lea,
în perioada interebelicã ºi dupã al doilea rãzboi mondial. Ca atare, perspectiva
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teoretico-doctrinarã — politicã, juridicã filosoficã, sociologicã — pe care o de-
gajeazã Constituþia României din anul 1991 exprimã o sintezã, cu note evidente
de originalitate, între viziunea clasicã ºi viziunea contemporanã despre sistemul
politic democratic-parlamentar. Astfel, ea ne oferã profilul propriu unui tip de
stat ce aparþine civilizaþiei liberale, „ordinii politice“ reprezentativ-parlamentare,
pluraliste. Constituþia României recunoaºte ºi consacrã, în esenþã, aceste prin-
cipii: a) suveranitatea puterii, deci puterea se dobândeºte ºi se exercitã legitim
cât timp ea îºi are sursa în consimþãmântul poporului; b) reprezentativitatea pu-
terii, ceea ce presupune cã interesele tuturor forþelor sociale urmeazã a se re-
flecta în deciziile autoritãþilor publice, excluzând orice discriminãri ºi orice pri-
vilegii, de orice naturã — de naºtere, de clasã, de origine etnicã, de limbã, de re-
ligie —, orice scutiri ºi orice monopol de clasã fiind incompatibile cu egalitatea
în faþa legii ºi obligativitatea tratamentului nediferenþiat din partea autoritãþilor
publice; c) separaþia puterilor în stat, principiu ce îmbinã concepþia conform cã-
reia puterea acestuia este unitarã, în esenþã, ceea ce nu împiedicã — pe fondul
dat al complexitãþii sociale, al diversitãþii relaþiilor politice ºi al sarcinilor autori-
tãþilor publice — „scindarea“ puterii ºi articularea ei în „puteri“ —, care îndepli-
nesc atribuþii distincte, dar coordonate, în conformitate cu finalitatea definitorie
a statului, a sistemului de organe statale, politice, parapolitice; d) independenþa
ºi neutralitatea justiþiei, care — prin instanþele sale ierarhice — trebuie sã deli-
bereze în ºedinþe publice, sã ia decizii pe baza conºtiinþei profesionale neinfluen-
þate a judecãtorilor ºi sã-ºi motiveze de fiecare datã atât deciziile incipiente sau
intermediare, cât ºi pe cele irevocabile, deci executorii; e) legalitatea sau supre-
maþia legii, ceea ce presupune ca orice decizie a unei instituþii statale sã aibã
suport într-un principiu (= text) de lege; f) recunoºterea cetãþeanului ca parte in-
tegrantã a societãþii politice, ceea ce presupune, pe de o parte, cã nicio instituþie
a statului nu poate funcþiona fãrã voinþa corpului social ºi cã statutul de om liber
ºi egal al oricãrui cetãþean se materializeazã în facultatea acestuia de a se bucura
de aceleaºi libertãþi (= drepturi) ca ºi ceilalþi semeni ºi de a nu fi grevat de obli-
gaþii suplimentare. Principiile enunþate sunt dublate de alte câteva, ºi anume: a)
raþionalitatea instituþiilor ºi a raporturilor dintre acestea; b) echilibrul dintre
„puteri“ sau instituþii; c) responsabilitatea politicã a miniºtrilor, deci a guver-
nului în faþa puterii legislative.
Constituþia României — ca ºi alte documente similare din ultimele patru-

cinci decenii — integreazã instituþiile fundamentale ale puterii— pe care le de-
semneazã când „autoritãþi publice“, când „funcþii ale statului“, — în mediul so-
cial, cultural ºi ideologic al þãrii noastre din debutul ultimului deceniu al secolu-
lui al XX-lea ºi din primii ani de dupã 2000. Aceastã integrare a autoritãþilor pu-
blice în mediul care le-a generat explicã ºi defineºte natura, rolul ºi atribuþiile
instituþiilor în sistemul politic în lumina expresã a textului constituþional, a expe-
rienþelor asemãnãtoare consacrate de prescripþii normative din alte constituþii
democratice, a contribuþiilor reprezentative ale doctrinarilor sistemului parla-
mentar, pe care legea noastrã fundamentalã le înglobeazã. Asemenea contribuþii
aparþin principalelor „valuri constituþionale“ din Europa, desfãºurate de la sfâr-
ºitul secolului al XVIII-lea, Constituþia francezã din anul 1791, ºi pânã la sfârºi-
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tul anilor ’70 ai secolului trecut, 1958, Constituþia Republicii a V-a Franceze,
1978, Constituþia Spaniei. Asemenea contribuþii privesc — în prelungirea princi-
piilor — ºi anatomia democraþiei moderne, instituþiile puterii, care — ca „for-
me“ ale statului — presupun ºi partea semnificativã a „fondului“, a substanþei
politicului.
Constituþia României din anul 1991 a conturat într-o formulã proprie teoria

ºi practica deþinerii puterii politice de cãtre poporul român ºi sistemul politic de
tip democratic reprezentativ-parlamentar prin combinarea prevederilor ºi a
semnificaþiilor a aproximativ 40 de articole, distribuite în titlurile I (Principii
generale), al III-lea (Autoritãþile publice) ºi al II-lea (Drepturile, libertãþile ºi
îndatoririle fundamentale).

În acest sens, din titlul I reþinem 8 articolele: 1 (alineatele 3 ºi 2 privitoare la
esenþa statului român ca stat democratic ºi la forma sa republicanã)1; 2 (alinea-
tele 1 ºi 2 privitoare la conþinutul suveranitãþii ºi la indivizibilitatea ei)2; 1
(alineatul 4, care consacrã principiul separaþiei ºi echilibrului dintre puteri)3; 4
(alineatul 1, care precizeazã cã fundamentul statului rezidã în unitatea poporului
român ºi în solidaritatea cetãþenilor sãi)4; 6 (alineatele 1 ºi 2, care prevãd cã atât
cetãþenii de origine etnicã românã, cât ºi cei de alte naþionalitãþi au aceleaºi drep-
turi ºi aceleaºi obligaþii, care garanteazã conservarea identitãþilor comunitãþilor
subnaþionale)5; 8 (alineatele 1 ºi 2, care consacrã pluralismul politic ca dimen-
siune ºi garanþie a democraþiei constituþionale, toate partidele politice, legal con-
stituite, putând sã-ºi desfãºoare în libertate activitatea)6; 9 (consacrat sindica-
telor, patronatelor ºi asociaþiilor profesionale)7; 11 (alineatele 1, 2, 3, care recu-
nosc asumarea de cãtre statul român, cu bunã credinþã, a obligaþiilor ce-i revin
din tratatele la care este parte ºi modul de corelare a normelor de drept interna-
þional cu dreptul intern)8; 13 (care recunoaºte limba românã ca limbã oficialã)9.

Din titlul al III-lea reþinem circa 25 de articole. Din capitolul I, Parlamentul,
avem în vedere articolele: 61 (alineatul 1, care stabileºte calitatea Parlamentului
de organ reprezentativ suprem ºi de unicã autoritate legiuitoare)10; 65 (alineatele
1 ºi 2, care enumerã principalele competenþe ale Parlamentului)11; 69 (alineatele
1 ºi 2, care îi definesc pe parlamentari ca pe reprezentanþi ai poporului român ºi
exclud mandatul imperativ)12; 73 (alineatele 1, 2 ºi 3, care precizeazã compe-
tenþele Parlamentului în sfera legiferãrii)13; 77 (alineatul 1, care stabileºte obli-
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gativitatea promulgãrii oricãrei legi)14. Din acelaºi titlu, capitolul al II-lea, Pre-
ºedintele României, menþionãm articolele: 80 (alineatele 1 ºi 2, care expun rolul
preºedintelui)15; 86 (care priveºte posibilitatea preºedintelui de a consulta Gu-
vernul în probleme urgente ºi de importanþã deosebitã)16; 87 (alineatul 1, care
expune posibilitatea preºedintelui de a participa la ºedinþe ale Guvernului)17; 88
(care recunoaºte preºedintelui dreptul de a adresa mesaje Parlamentului)18; 89
(alineatele 1, 2 ºi 3, care stabilesc modalitãþile în care preºedintele este chemat
sã parcurgã procedurile ºi sã elaboreze formalitãþile de dizolvare anticipatã a
Parlamentului)19; 91 (alineatele 1, 2, 3 care prevãd atribuþii ale preºedintelui în
domeniul politicii externe)20; 92 (alineatele 1, 2, 3 care prevãd atribuþii ale pre-
ºedintelui în domeniul apãrãrii României)21; 93 (alineatele 1 ºi 2, relative la mo-
dalitãþile în care — în împrejurãri excepþionale, cu respectarea legii — preºe-
dintele poate institui starea de asediu sau starea de urgenþã)22; 100 (alineatele 1
ºi 2, care prevãd actele normative emise de preºedinte)23; 77 (din capitolul I,
alineatele 2 ºi 3, care prevãd implicarea preºedintelui în promulgarea legilor ºi
dreptul acestuia de a cere reexaminarea unei legi sau de a cere verificarea consti-
tuþionalitãþii ei)24. Din acelaºi titlu, capitolul al III-lea, Guvernul, se evidenþiazã
articolele: 102 (alineatele 1 ºi 2, care determinã rolul Guvernului ºi posibilitatea
acestuia de a coopera — în vederea îndeplinirii atribuþiilor sale — cu organis-
mele sociale interesate)25; 103 (alineatul 3, care prevede cã programul ºi compo-
nenþa membrilor Guvernului se dezbat în Parlament ºi cã orice guvern are nevoie
de votul de încredere expres al Parlamentului)26; 106 (care stabileºte modali-
tãþile de încetare a funcþiei de membru al Guvernului)27; 107 (alineatele 1, 2, 3,
4, care stabilesc statutul prim-ministrului în cadrul Guvernului, relaþiile acestuia
— ca ºi ale miniºtrilor — cu Preºedintele)28; 108 (alineatele 1, 2, 3, 4, care enu-
merã actele administrative pe care le emite Guvernul)29; 109 (alineatul 1, com-
plementar articolului 103, care defineºte rãspunderea politicã exclusivã a Guver-
nului în faþa Parlamentului)30; 110 (alineatul 2, care prevede posibilitatea înce-
tãrii mandatului Guvernului prin demitere)31. În sfârºit, din acelaºi titlu, capito-
lul al IV-lea, Autoritatea judecãtoreascã, reþinem articolele: 124 (alineatele 1, 2
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ºi 3, care consacrã ca principii fundamentele cã justiþia se înfãptuieºte în numele
legii, cã justiþia trebuie sã fie unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþi, cã judecãtorii
sunt independenþi ºi se supun — în administrarea justiþiei — numai legii)32; 125
(alineatul 1, care consfinþeºte inamovibilitatea judecãtorilor, în spiritul legii)33;
126 (alineatul 5, care interzice înfiinþarea de instanþe extraordinare); 126 (ali-
neatul 6, care se referã la garantarea controlului judecãtoresc asupra actelor ad-
ministrative ale autoritãþilor publice, pe calea contenciosului administrativ)34.

În sfârºit, din titlul al II-lea, Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle fundamen-
tale, reþinem cu deosebire 10 articole ce privesc legãturile directe dintre cetãþeni
ºi exercitarea puterii ºi/sau controlul cetãþenilor asupra autoritãþilor publice.
Acestea sunt: 16 (alineatele 1, 2, 3, 4, care recunosc egalitatea în drepturi, în faþa
legii ºi a autoritãþilor publice)35, 21 (care consfinþeºte accesul liber la justiþie al
oricãrui cetãþean)36, 29 (relativ la libertatea de gândire, de opinie, de conºtiin-
þã)37; 30 (ce recunoaºte libertatea exprimãrii)38; 36 (alineatele 1, 2 care consacrã
dreptul de vot al cetãþenilor)39; 37 (alineatele 1, 2, ce asigurã dreptul de a fi aleºi
al cetãþenilor români, în condiþiile detaliate ºi prin legi)40; 39 (referitor la liber-
tatea întrunirilor ºi la caracterul lor paºnic)41; 40 (alineatele 1, 2, 4, care atestã
dreptul de asociere în partide, în organizaþii profesionale, în organizaþii patronale
ºi în alte asociaþii libere)42; 51 (alineatele 1, 3, 4, care recunosc dreptul cetãþe-
nilor de a adresa autoritãþilor publice petiþii)43; 53 (care exprimã posibilitatea
restrângerii exerciþiului unor drepturi sau libertãþi, restrângere admisã doar în
scopul consolidãrii democraþiei parlamentare ºi prin mãsuri strict proporþionale
cu situaþia care o determinã temporar)44.

Aceastã listã de aproximativ 40 articole este extensivã, din conþinutul lor des-
prinzându-se nu numai esenþa sistemului politic din România, ci ºi competenþele
principalelor instituþii, raporturile dintre ele, intrarea în funcþiune a instituþiilor,
durata mandatelor, rolul cetãþenilor º.a.

— Principiile ºi prevederile-cheie ale Constituþiei României. Concepþia Con-
stituþiei despre sistemul reprezentativ-pluralist din þara noastrã rezultã din com-
binarea a cel mult zece articole, care consacrã: a) naþiunea ca sursã unicã a pu-
terii politice (articolul 2); b) separaþia puterilor în stat (articolul 1, alineatul 4);
c) materializãrile efective ale suveranitãþii ºi ale separaþiei, ºi anume: parla-
mentarii reprezintã naþiunea în întregul ei, nu circumscripþia electoralã sau co-
legiul, mandatul imperativ fiind exclus în România (articolul 61, alineatul 1,
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completat — ca sens ºi semnificaþii — de articolul 69, ambele alineate); orice
guvern trebuie învestit de Parlament, care îi poate înceta anticipat mandatul
prin votul de cenzurã (articolul 103, alineatul 3, corelat cu articolele 109 ºi 113);
orice guvern poate contracara eventuale abuzuri ale Parlamentului prin proce-
dura angajãrii rãspunderii sale (articolul 114); d) justiþia se manifestã ca putere
egalã, deoarece trebuie sã fie unicã, imparþialã ºi egalã pentru toþi, iar judecãtorii
sunt independenþi (articolul 124); e) concepþia despre rolul preºedintelui Româ-
niei în stat, despre raporturile acestuia cu autoritãþile publice, despre funcþia sa
de mediere între puterile de stat, între autoritãþile politice ºi societate (aceastã
concepþie rezultã din conþinutul articolului 80 corelat, în funcþie de situaþie, cu
articolele 87, 88, 93, 100)45; f) cetãþenii se manifestã — în principiu — continuu
ca o contraputere sau ca o „putere socialã“, deoarece au dreptul la întruniri paº-
nice ºi autorizate — vezi articolul 39 —, drept ce se completeazã cu inviola-
bilitatea domiciliului, cu drepturile eminamente politice de a se asocia, de a vota,
de a candida în alegeri ºi de a fi aleºi.
Aceste principii-cheie ale sistemului politic al României se transpun în suve-

ranitatea parlamentarã, în reprezentativitatea puterilor ºi puterea limitatã a
fiecãrei puteri, în controlul reciproc al instituþiilor, în primatul/supremaþia legii,
în consfinþirea „puterii sociale“. Acestea sunt completate de echilibrul dintre
puteri, revocabilitate, asumarea fiecãrei puteri de cãtre douã sau mai multe in-
stituþii, deþinerea puterii de cãtre o autoritate — exceptând justiþia — doar cât
timp aceasta se bucurã de încrederea cetãþenilor. „Cheia de boltã“ a acestora
constã în imposibilitatea ca o persoanã politicã sã mai acapareze sine die o in-
stituþie ºi sã încerce sã se confunde cu ea, în imposibilitatea confuziei dintre pu-
teri ºi, mai ales, în asumarea tuturor puterilor de cãtre o singurã persoanã sau
chiar de cãtre un singur partid politic.
„Puterile“ ºi raporturile dintre acestea, reflectate de Constituþie, se înfãþi-

ºeazã astfel:
— Puterea legislativã se exercitã, în principal, de cãtre Parlament — unica

autoritate legiuitoare —, instituþie cu structurã bicameralã. Camera Deputaþilor
ºi Senatul — fiecare în parte ºi/sau împreunã, precum ºi membrii lor — repre-
zintã interesele întregului popor ºi se aflã în serviciul poporului. Mandatul este
reprezentativ, deoarece puterea autoritãþii legiuitoare — ca ºi puterea statului, în
ansamblul sãu — constituie voinþa impersonalã, ce îºi asumã misiunea de a
elabora legislaþia, care este menitã sã creeze dreptul ºi sã asigure ordinea publicã
pentru întreaga comunitate naþionalã. Statul este „personificarea juridicã“ a
naþiunii, nicidecum a unui grup ad hoc sau al unei comunitãþi profesionale. În
consecinþã, statul se impune — prin „puterile“ sale — ca subiectul ºi suportul
autoritãþii publice — ºi este recunoscut în mãsura în care ia decizii pe baza legii.
Totodatã, mandatul imperativ este exclus, întrucât ideea de bazã a reprezentãrii
politice moderne este tocmai de a promova legile ca expresie a voinþei generale,
voinþã a cãrei finalitate trebuie sã fie „binele comun“, spiritul politic, juridic ºi
filosofic al ultimelor douã secole fiind acela cã legea nu poate emite norme în
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numele fiecãrei grupãri sociale. Aleºii nu mai reprezintã corpuri constituite, pre-
cum stãri, ordine, caste, clase sau provincii istorice ori aºezãri importante —
cum se întâmpla în adunãrile parþial reprezentative premoderne, din România
sau din Europa —, când votarea în instituþiile preparlamentare se efectua sepa-
rat, pe stãri, când nu se concepea ideea de a contura o majoritate politicã ºi
când importanþa fiecãrui vot era „dozatã“ diferit, fiind ierarhizatã în funcþie de
drepturile — de fapt, de privilegiile — unei stãri anume. De aceea, suverani-
tatea naþionalã — materializatã în suveranitatea parlamentarã — nu poate fi
asumatã de nimeni — nici de cei aleºi în Parlament, nici de o anumitã parte a
corpului social — în nume propriu. Ca atare, toþi parlamentarii sunt reprezen-
tanþii întregului popor ºi îi reprezintã în mod egal pe toþi cetãþenii. Parlamentarii
— ca parte a clasei politice, deci ca profesioniºti — trebuie sã aibã grijã sã nu
acþioneze — în exercitarea mandatului lor contra intereselor de bazã ale po-
porului, constituit în corp electoral, nici sã facã abstracþie de starea de spirit in-
fluentã la un moment dat, de argumentele expuse de lideri ai „societãþii civile“.
Mandatul imperativ nu se camufleazã nici în cazul disciplinei în vot, în opþiuni,
pe care le presupune existenþa grupurilor parlamentare ale partidelor.Membrii
acestor grupãri rãmân fideli corpului electoral, direct ºi semnificativ, ºi partidu-
lui din care fac parte, în mod indirect, prin susþinerea programului de guvernare,
care este propus ºi se adreseazã naþiunii. În concluzie, statul modern — ºi treptat
democratic — a apãrut ºi se menþine ca titularul ideal al suveranitãþii. Statul
personificã ºi astãzi naþiunea ca persoanã moralã. Statul se confundã — deºi a
cunoscut în ultimele cinci decenii profunde mutaþii — cu suveranitatea, aceasta
fiind calitatea lui esenþialã. Suveranitatea — abstracþie densã ºi fecundã, rezul-
tat al civilizaþiei moderne— aparþine de drept ºi absolut poporului, care o exer-
citã prin parlament, la nivel suprem.

În exercitarea autoritãþii legiuitoare se mai implicã Guvernul, prin iniþiativa
legislativã ºi prin delegarea legislativã, cetãþenii (dacã elaboreazã un proiect de
lege pe care îl susþin cel puþin 100.000 de cetãþeni cu drept de vot) ºi Preºedin-
tele (prin procedura de promulgare a oricãrei legi, prin dreptul de a cere reexami-
narea legii o singurã datã ºi prin dreptul de a cere verificarea constituþionalitãþii
ei). Aceste instituþii acþioneazã, însã, în baza principiului interdicþiei de a suspen-
da legile ori executarea lor, de a dispensa de cerinþele legii sau de executarea lor
pe unii cetãþeni sau anumite instituþii.
Parlamentul— prin funcþia legislativã, ca ºi prin funcþia de control politic ºi

prin funcþia financiarã — este instituþia fundamentalã a sistemului politic al
României. Parlamentul — ca instituþie — are, însã, puþine pârghii de a se apãra
de acþiunile opiniei publice, aceasta tinzând sã intre sub monopolul partidelor, al
organizaþiilor civice, al mass-media ºi sã izoleze organul reprezentativ suprem.

— Puterea executivã aparþine, în esenþã, Guvernului, care o transpune prin
acþiunile iniþiate în întregul sãu, cât ºi prin administraþia publicã centralã de spe-
cialitate. Un guvern se naºte, în general, din acordul realizat asupra unui pro-
gram politic determinat între partide care dispun de majoritate parlamentarã sau
asupra programului unui partid parlamentar minoritar, ce beneficiazã de susþi-
nere din partea altor formaþiuni. Misiunea formãrii acestuia îi revine unui candi-
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dat la funcþia de prim-ministru care, dacã nu are prin partidul sãu o majoritate
absolutã în Parlament, trebuie sã negocieze o asemenea majoritate, iar în zece
zile de la desemnare va cere votul de încredere asupra programului ºi asupra
listei tuturor membrilor Guvernului46. Prim-ministrul ocupã locul întâi în struc-
tura guvernamentalã ºi în determinarea modalitãþilor de realizare a politicii in-
terne ºi externe a României47. Miniºtrii sunt aleºi de aceasta ºi recomandaþi pen-
tru aceste funcþii prin îmbinarea criteriilor politice cu acelea profesionale, ei tre-
buind sã fie personalitãþi în domeniile în care ar urma sã lucreze.
Guvernul — ca emanaþie a majoritãþii parlamentare — se întemeiazã pe res-

ponsabilitatea colectivã ºi pe solidaritatea miniºtrilor în faþa Parlamentului.
Prin forþa lucrurilor un asemenea sistem ar trebui sã accentueze importanþa cabi-
netului— deºi termenul nu este folosit în Constituþie —, ca organ de conducere
ºi de coordonare, a cãrui intervenþie este tot mai necesarã pentru a face faþã soli-
citãrilor. De asemenea, ar trebui sã se consacre explicit preeminenþa prim-mi-
nistrului, evoluþie consacratã pe cale cutumiarã în þãrile cu stabilitate politicã ºi
îndelung exerciþiu democratic bazat pe separaþie.
Puterea executivã — rezervatã mai ales Guvernului — nu echivaleazã nici

prin conþinut, nici prin implicaþii cu un ansamblu de activitãþi deduse din simpla
preluare a „spiritului legilor“ ºi transpunerea acestuia. Funcþiile Guvernului —
circumscrise «puterii executive» — se insereazã în esenþa legislaþiei ºi în acþiu-
nea propriu-zisã de guvernare. Funcþiile Guvernului — expuse în Constituþie, ce
revin mai ales administraþiei publice centrale de specialitate — se concretizeazã
în sarcini ce pot fi asumate prin raportare la realitãþi, prin asimilarea de cu-
noºtinþe profunde, juridice, politice, de altã facturã. Prin urmare, „funcþia exe-
cutivã“ a Guvernului excede execuþia propriu-zisã a actelor normative emise de
Parlament. Ca atare, ea trebuie — ar trebui — inclusã ºi printre funcþiile proprii
puterii legislative ºi puterii judecãtoreºti, deºi o asemenea reinterpretare este re-
fuzatã de specialiºti pe motivul cã ea ar pune în discuþie locul central al „puterii
legislative“ în clasificarea ºi evaluarea activitãþilor statale. Totuºi, delegarea
legislativã constituie un reper, care va facilita aceastã regândire, reper ce îºi
întãreºte influenþa pe mãsurã ce tot mai mulþi autori de referinþã acceptã ideea
unitãþii dintre „puteri“ ºi dintre „funcþiile“ statului. „Puterea executivã“ a Gu-
vernului nu se poate dispensa de o activitate normativã tot mai amplã — reflec-
tatã de delegarea legislativã, de hotãrârile, ordonanþele ºi ordonanþele de ur-
genþã pe care le adoptã — ºi prin care reglementeazã raporturi între autoritãþile
publice. Guvernul tinde sã-ºi rezerve o putere proprie de a elabora legea, adicã
de a edicta reguli generale ºi obligatorii pentru cetãþeni, instituþii, pentru întregul
personal politic. Guvernul nu ºi-ar putea asuma rolul rezervat de Constituþie,
dacã s-ar cantona în statutul unui organ care ar trebui doar sã asculte de celelalte
puteri, de cea legislativã ºi mai ales de autoritatea judecãtoreascã. „Puterea exe-
cutivã“ guverneazã pe mãsurã ce ea îmbinã activitãþile specifice de a transpune
legile cu sarcina de a legifera alãturi de Parlament.
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Constituþia României recunoaºte unele dintre noile realitãþi ºi tendinþe ºi, de
aceea, ea nu reproduce cunoscuta formulã a separaþiei dintre „puterea legisla-
tivã“ ºi „puterea executivã“. Separaþia — formulatã expres prin revizuirea din
2003 — se bazeazã mult mai puþin pe distincþia „materialã“ (= instituþionalã)
dintre „puteri“ (= „funcþii“) ºi porneºte substanþial de la o anumitã diviziune a
funcþiei de guvernare, funcþie unicã, axându-se pe „acomodarea“ raporturilor
dintre autoritãþile publice specializate.

— Puterea judiciarã— componentã indispensabilã a statului de drept — re-
zervã instanþelor dreptul de sine stãtãtor — în spiritul articolului 12448— de a
judeca toate contestaþiile care au ca obiect drepturile civile, drepturile politice ºi
de a face ca legea — prin normele sale generale — sã fie respectatã ºi sã excludã
orice excepþii, fie cã ar fi vorba ca aceia care nu au încãlcat legea sã fie sancþio-
naþi, fie cã aceia care le-au încãlcat sã rãmânã nesancþionaþi. Orice excepþii sunt
excluse, în principiu — în baza articolului 2149 —, deoarece orice persoanã
beneficazã de accesul liber la justiþie ºi nimeni nu poate fi oprit — contrar voin-
þei sale — sã deschidã acþiuni de judecatã pe care legea i le permite ºi, tot fãrã
excepþie, pãrþile au dreptul la un proces echitabil.
Constituþia României — redactatã ºi revizuitã în contextul istoric ºi cultural

dominat de cerinþele statelor democratice de a fi respectate drepturile omului —
a oferit cetãþenilor români maximum de garanþii în privinþa drepturilor lor, în
sancþionarea acelora care le-ar încãlca, garanþii reflectate mai ales de publici-
tatea ºedinþelor, de existenþa probelor concludente, de obligativitatea motivãrii
oricãrei decizii, ca ºi de pronunþarea soluþiilor în prezenþa publicului.

Contextul spiritual ºi practicile constituþionale de la sfârºitul secolului al XX-
lea au permis extinderea garanþiilor prin recunoaºterea ºi asigurarea dreptului
generalizat la apãrare de specialitate, înfãptuitã fie în baza opþiunilor pãrþilor, fie
prin delegarea din oficiu — în cauzele penale — a unui apãrãtor. De altfel, drep-
tul de apãrare este considerat frecvent ca un principiu general de drept, care ar
trebui aplicat cu stricteþe pentru toate jurisdicþiile, fãrã excepþie. În schimb —
tot în favoarea omului, a demnitãþii sale — publicitatea ºedinþelor de judecatã —
garantatã de Constituþie — poate fi suspendatã — cu acordul instanþei — cel pu-
þin în materie de probaþiune, ca ºi în situaþii în care sunt judecaþi copii.

— „Puterea socialã“, o componentã nouã, dar semnificativã a sistemului
nostru politic, îºi aflã sediul materiei în titlul al II-lea al Constituþiei, intitulat
Drepturile, libertãþile ºi îndatoririle fundamentale50. Adunarea Constituantã a
fost deplin conºtientã de importanþa acestei problematici ºi a plasat acest titlu în
partea din faþã a legii fundamentale — imediat dupã principiile generale —,
consacrându-i articolele 15-6051. Dreptul de petiþie — recunoscut pentru orice
cetãþean care se adreseazã autoritãþilor publice cu memorii pe care le semneazã
— se completeazã cu dreptul de asociere politicã, profesionalã ori pe alt temei,
cu libertatea întrunirilor (ºi a protestelor), cu libertatea de gândire ºi de opinii,
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cu libertatea de exprimare, cu dreptul de acces la orice informaþie de interes pu-
blic, cu dreptul de vot, cu dreptul de a fi ales. Drepturile politice enumerate se-
lectiv — alcãtuind o adevãratã contrapondere faþã de puterea statalã — sunt
„consolidate“ de dreptul referitor la inviolabilitatea domiciliului— vezi artico-
lul 2752 —, de garantarea dreptului de proprietate, de interdicþia pedepsei con-
fiscãrii bunurilor, de posibilitatea exproprierii doar pentru cauzã de utilitate pu-
blicã, urmând cazurile ºi maniera prevãzute de lege ºi forma pe care ea o prescrie.
Aceleaºi mobiluri sunt proprii ºi prevederii cã nimeni nu poate fi urmãrit, reþinut
sau arestat decât în cazurile stipulate de lege ºi în forma pe care ea o prescrie,
adicã pe baza unei ordonanþe de reþinere, emise de procuror, ºi a mandatului de
arestare, emis de judecãtor.
Problematica drepturilor ºi a libertãþilor cetãþeneºti— capitol constituþional

necesar în legea fundamentalã a statelor democratice dintr-o bunã parte a secolu-
lui al XX-lea ºi din debutul secolului în care abia am intrat — s-a aflat ºi în aten-
þia constituþionaliºtilor români, a Adunãrii Constituante, care i-au adãugat câteva
completãri ºi nuanþãri, care contureazã ºi statueazã în România statul social,
democraþia socialã. Viziunea constituþionalã despre «statul social» în þara noas-
trã — implicit despre «puterea socialã», ca ramurã distinctã a puterilor funda-
mentale — rezultã din: implicarea cvasicontinuã a poporului în sfera politicã
prin instituþii extrastatale — îndeosebi prin organizaþiile nonguvernamentale;
cenzurarea autoritãþilor publice prin instituþii care nu se circumscriu „puterilor
clasice“, precum avocatul poporului, instituþie preluatã din tradiþia ºi experienþa
vest-europeanã; înfiinþarea Consiliului Economic ºi Social, organ consultativ al
Parlamentului ºi al Guvernului, de facturã parapoliticã ºi parastatalã, care se
manifestã ca „parlament economic“, în problemele economiei, ºi ca „parlament
al solidaritãþii ºi al demnitãþii sociale“, în sfera calitãþii vieþii, a nivelului de trai
al populaþiei. „Puterea socialã“ a dobândit profil constituþional ca rezultat al
operei constituþionaliºtilor ºi al Adunãrii Constituante, care au adãugat proble-
maticii drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti câteva completãri ºi nuanþãri privi-
toare la: egalitatea în faþa legii— indiferent de sex, origine etnicã, opþiuni laice
sau religioase —, principiu care, regândit în a doua parte a secolului al XX-lea
în Europa, a fost completat în România în anii 1990-1991 ºi în anii 2002-2003
în aºa fel încât precizãrile au revãzut radical perspectiva originarã ºi pe aceea din
perioada interbelicã. Astfel, egalitatea în faþa legii— articol, în general, lapidar
în constituþiile anterioare ale României dintre anii 1858 ºi 1938 — a fost com-
pletatã cu aspecte care au importanþã atât în sensul interdicþiei oricãror discrimi-
nãri pe considerente de sex, credinþã religioasã, avuþie º.a., cât ºi în privinþa
interdicþiei oricãror altor forme de discriminãri, cum ar fi cele întemeiate pe rasã,
culoare, limbã, origine naþionalã, origine socialã, profesie sau orice altã situaþie
particularã, care individualizeazã pe un cetãþean sau pe un grup uman. În aceastã
problematicã, apropierea de substanþa Declaraþiei universale a drepturilor omu-
lui, adoptatã de Organizaþia Naþiunilor Unite, de aceea a Convenþiei europene
pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor sale fundamentale, de expe-
rienþa Uniunii Europene este transparentã, indiscutabilã.
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Secretul comunicaþiilor reclamã astãzi o mult mai bunã garanþie, încât cetãþe-
nii sã corespondeze, pe cât posibil, în siguranþã, dupã cum tot astfel ar trebui sã
poatã folosi telefonia, internetul º.a. În acest sens, se cere insistent de douãzeci
de ani sã se þinã seama de incidenþa mijloacelor tehnice moderne, sofisticate,
chiar „inteligente“, asupra valorii unui principiu constituþional fundamental ºi
imperisabil — acela al libertãþilor cetãþeneºti — formulat fãrã rezervã din des-
chiderea secolului al XIX-lea —, care se referã la discreþia vieþii publice a oa-
menilor ºi la intimitatea vieþii lor private.
În sfârºit, Constituþia recunoaºte o categorie nouã de drepturi ºi de garanþii

în privinþa lor, drepturile economice ºi sociale ale cetãþenilor României. Aceastã
categorie de drepturi a fost admisã de cele mai multe constituþii, care au fost
revizuite ºi/sau adoptate în þãrile „capitalismului matur“ atât dupã primul rãzboi
mondial, cât ºi — evident, cu deosebire — dupã anii 1945-1950. Ca atare, în
aceastã materie, sarcina constituþionaliºtilor români de a formula dispoziþii noi
de drept pozitiv a fost dificilã, dar ei au avut posibilitatea sã consacre în textul
legii fundamentale principiile cele mai importante ale legislaþiei sociale, atât din
þãri vest-europene ºi din Uniunea Europeanã ca entitate, cât ºi din alte spaþii geo-
politice. Astfel, componentele statale ale sistemului politic au fost completate cu
puterea socialã, care desemneazã voinþa popularã sau „energia“ corpului so-
cial formulatã prin instituþii nestatale, prevãzute ºi protejate de Constituþie, de
legislaþie.

Aprecieri finale ºi concluzii

În comunicarea noastrã am folosit expresia instituþiile fundamentale ale pu-
terii, deºi Constituþia modificatã a României consacrã formula autoritãþile publi-
ce. Puterea (politicã) este subînþeleasã în definirea suveranitãþii — vezi îndeo-
sebi articolul 2, alineatele 1 ºi 2 —, iar în contexte strict determinate ºi motivate
constituantul a recurs la terminologia puterile statului. Aceste douã noþiuni —
fiecare având semnificaþii conceptuale — aparþin patrimoniului teoretic al con-
stituþiilor statelor occidentale, ca ºi al ºtiinþelor politice, teoriei generale a statu-
lui, sociologiei politice ºi dreptului constituþional. Noþiunile menþionate — pre-
zente ºi în Constituþia României — au sensuri complementare ºi sunt circum-
scrise democraþiei reprezentativ-parlamentare, pluraliste. Constituantul român a
þinut sã sublinieze — ºi prin aceastã opþiune — reintegrarea þãrii noastre în cul-
tura politico-socialã a Occidentului. De asemenea, evidenþia ºi ruptura radicalã
de terminologia constituþiilor ºi a elaborãrilor ºtiinþelor politice ºi dreptului con-
stituþional specifice fostei zone geopolitice a „socialismului real“. Dupã cum se
ºtie, cultura politico-civicã a Estului s-a sprijinit pe douã noþiuni-concepte: pu-
terea politicã— utilizarea singularului urmãrind sã sublinieze unitatea ºi unici-
tate puterii— ºi organele puterii de stat sau organele de stat ale puterii.

În ceea ce ne priveºte, considerãm cã formula instituþiile fundamentale ale
puterii este potrivitã ºi relevantã din mai multe motive. Pe de o parte, instituþiile
sunt, în substanþa lor, relativa permanentizare a relaþiilor politice — acestea
gravitând în jurul puterii — prin organizaþii politice, bazate pe reguli generale,
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ferme, independente de voinþa indivizilor izolaþi ºi de aceea a grupurilor sociale.
Pe de altã parte, instituþiile nu contravin — nici prin finalitate, nici prin sens —
expresiei autoritãþile publice. În sfârºit, astfel subliniem cã aprecierile unor stu-
dii de specialitate, elaborate pe parcursul a aproape douãzeci de ani — care
înclinã sã constate o anume varietate a limbajului Constituþiei ºi, implicit, o anu-
mitã imprecizie a termenilor în cauzã — nu se susþin, deoarece ar pune în cauzã
achiziþiile culturii politice moderne, consemnate de peste douã sute de ani, ceea
ce nu este cazul.

Puterea politicã — putere suveranã — desemneazã, în sens modern, voinþa
generalã a poporului, materializatã în capacitatea generalizatã a instituþiilor po-
litice, mai ales a acelora statale, de a adopta decizii obligatorii, care privesc
acþiunile indivizilor, ale grupurilor umane, ale societãþii în întregul ei. Deciziile
— concretizãri ale puterii, deci ale instituþiilor statale — sunt transpuse în viaþã
— fiind respectate — ºi prin folosirea legitimã a coerciþiei, a forþei publice, a
oricãror forme de constrângere pe care le considerã necesare autorii deciziilor.
Puterea — ce-ºi are ca izvor ºi titular poporul — presupune dreptul de a se face
ascultatã ºi dreptul de a obþine efectiv supunerea, ea asigurând coordonarea ºi
corelarea acelor acþiuni ale oamenilor ºi ale organizaþiilor ce sunt indispensabile
atât echilibrului social global, cât ºi existenþei ca atare a societãþii date. Aceste
drepturi — astfel legitimate — se realizeazã, pe de o parte, prin comprimarea
anumitor libertãþi ale unora dintre oameni pentru a asigura libertatea la nivel
macrosocial, împlinirea libertãþii ca valoare politicã ºi general-umanã. Pe de altã
parte, aceste drepturi garanteazã ordinea socialã, securitatea vieþii oamenilor ºi a
bunurilor acestoa fie prin acceptarea tacitã, fie prin consimþãmântul celor guver-
naþi a deciziilor puterii. Totodatã, respectivele drepturi genereazã, întreþin ºi
perpetueazã o tensiune inevitabilã între forþele sociale — care insistã pe liber-
tãþile lor — ºi instituþiile puterii: în numele libertãþilor sale, omul pretinde sã
participe la misiunea ce-i revine prin excelenþã puterii, anume de a menþine or-
dinea socialã. În consecinþã, puterea politicã — având în societatea democraticã
modernã calitatea de a fi supremã ºi suveranã — nu este, totuºi, o putere absolu-
tã. Ca atare, ei nu îi corespunde obligativitatea absolutã a supunerii ºi execu-
tarea necondiþionatã a deciziilor sale: ea este supremã în raport cu grupurile
sociale concrete ºi este independentã faþã de forþe sociale ºi instituþii ce fac
parte din alte sisteme politice. Astfel, nimeni nu poate combate deciziile sale în
faþa unei alte instanþe, ce s-ar afla pe un alt nivel ierarhic. Realitãþile din socie-
tãþile democratice contemporane — inclusiv din România — aratã cã dispo-
ziþiile puterii nu sunt urmate nici fãrã ºovãire, nici fãrã discernãmânt de cãtre
forþele sociale, care urmãresc ca acestea sã fie conforme aspiraþiilor lor legi-
time, realizabile.

Noþiunea de puteri a fost consacratã în sintagma teoretico-principialã «sepa-
raþia puterilor» ºi în elaborãrile constituþionale, care au precizat locul ºi rolul
principalelor instituþii ale statului în sistemele politice moderne, reprezentative
ºi pluraliste. Astfel, dacã în Constituþia S.U.A. (1787) ºi în Declaraþia (francezã
a) drepturilor omului ºi ale cetãþeanului (1789) expresia puteri este folositã doar
din perspectiva segmentãrii puterii în ramuri specializate, în Constituþia Franþei
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din 3 septembrie 1791 apar formulãrile, des utilizate, „puteri publice“, „puteri“
— legislativã, executivã ºi judecãtoreascã— ºi „funcþii“ ale puterilor, toate aces-
tea alcãtuind componente indispensabile ale structurii de rezistenþã a sistemului
reprezentativ-democratic. Ulterior, aceste noþiuni sunt reluate — într-un stadiu
istoric distinct — în Charta francezã, din 1814, în Legea fundamentalã a Þãrilor
de Jos, din 1815, în Charta francezã, din 1830, în Constituþia Belgiei, din 1831.
Formularea constituþionalã de puteri— alternând cu instituþii— sublinia ideea
încetãrii fenomenului de concentrare a puterii, de monopol, de personificare
ºi/sau de personalizare a puterii, fenomen pe care teoria politicã modernã l-a
combãtut înaintea declanºãrii revoluþiilor politice, iar sistemele politice de tip re-
prezentativ l-au înlãturat prin impunerea instituþiilor ºi a mecanismelor plura-
liste. Astfel, noþiunea de puteri sugereazã mult mai bine decât singularul putere
conþinutul principiului politic ºi constituþional al democraþiei moderne, acela al
exercitãrii funcþiilor definitorii ale puterii în conformitate cu voinþa majoritarã
ºi decisivã a celor guvernaþi, încât puterea sã nu mai fie concentratã sau mo-
nopolizatã nici de un om, nici de o instituþie. Ca atare, de peste douã sute de ani,
puterile sau separaþia puterilor — principiu indispensabil tuturor sistemelor
politice moderne de facturã democraticã — semnificã: a) fragmentarea sau divi-
zarea puterii în trei tipuri de instituþii: legislative, executive ºi judiciare; b) atri-
buirea câte unei funcþii distincte ºi precumpãnitoare fiecãreia din aceste „puteri“
— puterea legislativã, deci de a elabora regulile de importanþã generalã ºi imper-
sonalã, este conferitã parlamentului, ca adunare naþionalã reprezentativã; pu-
terea executivã este atribuitã guvernului, care administreazã þara în cadrul trasat
de legislativ, în faþa cãruia este rãspunzãtor; puterea judiciarã rezolvã indepen-
dent — prin magistraþi inamovibili — conflictele de înþelegere ºi de aplicare a
legilor, ca ºi abaterile de la normele legale.
Autoritãþile publice — formula pe care o consacrã Constituþia României —

subliniazã acea ipostazã a puterii care este doritã ºi spre care se tinde în orice
democraþie modernã, consolidatã ºi stabilã: anume puterea politicã întemeiatã pe
prestigiu ºi pe consimþãmânt. Autoritãþile publice desemneazã acea formã de
manifestare a instituþiilor politice fundamentale care, pe de o parte, slãbesc re-
zistenþa faþã de decizii a celor guvernaþi, iar, pe de altã parte, recurg nesemni-
ficativ la instrumentele proprii forþei sau coerciþiei. În consecinþã, autoritãþile
publice, instituþii de tip democratic, în consolidare, fac apel sistematic la convin-
gere, la adeziune, la persuasiune, la forþa argumentelor existente în Constituþie,
în legislaþie, în normele politice ºi morale.

Raporturile dintre preºedintele României ºi guvern ºi alte instituþii sunt clar
expuse în legea fundamentalã a þãrii: „Preºedintele — prevede Constituþia —
exercitã funcþia de mediere între puterile statului, precum ºi între stat ºi socie-
tate“. Aceastã funcþie este proiectatã din logica funcþionãrii normale a autoritã-
þilor publice, fãrã imixtiuni, suprapuneri ori tentative de tutelã. „Guvernul (...)
asigurã— potrivit aceluiaºi act — realizarea politicii interne ºi externe a þãrii
ºi exercitã conducerea generalã a administraþiei publice“. Acest tablou conden-
sat ne aratã cã preºedintele are puterea de a solicita o altã putere — Parla-
mentul, Guvernul, corpul electoral, Curtea Constituþionalã —, putere ce se dez-
vãluie semnificativã, dar ºi limitativã, ca în orice stat de drept.
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Constituþia — lege fundamentalã a statului nostru — sintetizeazã norme
perene care privesc, îndeosebi, instituþiile fundamentale ale puterii. De aceea,
aceasta trebuie schimbatã — urmând experienþa vest-europeanã sau nord-ame-
ricanã — dupã intervale lungi de timp, încât atâta vreme cât un tip istoric de
sistem politic se menþine sã se pãstreze ºi Constituþia. Principiile constituþionale
se pot dezvolta ºi nuanþa — în funcþie de cerinþe sociale motivate — prin cutume,
prin legi organice, prin acte cu valoare constituþionalã, prin asimilãri: proce-
dând astfel, oamenii politici vor consolida rolul ºi statutul instituþiilor funda-
mentale, renunþând la tentaþia de a le modela ºi remodela dupã interesele lor,
dar invocând „presiuni“, „modele”, „disfuncþii“ sau formulãri „depãºite“ ori
„insuficient de precise“. În acest sens, ni se pare relevantã ºi instructivã — dem-
nã de urmat — experienþa Belgiei, a cãrei Constituþie a fost adoptatã de Con-
gresul Naþional la 7 februarie 1831, a fost revizuitã în 1892-1893, între 1919 ºi
1921 ºi între 1971 ºi 1976, dar a rãmas în vigoare, în esenþã, ºi în prezent, deoa-
rece cuprinde principiile fundamentale de organizare ºi de funcþionare a institu-
þiilor politice, precum ºi drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti, ca ºi garantarea
acestora. Aceastã Constituþie a fost redactatã în termeni generali ºi permite o
interpretare suplã: ea pãstreazã ºi astãzi acelaºi numãr de titluri, aceleaºi denu-
miri ale acestora ºi ale capitolelor, aceeaºi numerotaþie a articolelor. Titlurile,
capitolele, articolele noi sunt evidenþiate folosindu-se cifre romane sau arabe
însoþite de bis sau tertium, º.a.m.d., iar în cazul articolelor abrogate textul res-
pectiv a fost înlocuit de noþiunea abrogat (Abrogé).

Principiul constituþional fundamental — propriu, ca tendinþã, sistemelor
politice occidentale din ultimele douã secole — acela de a nu admite roluri
(competenþe), funcþii („puteri“) excesive în favoarea unei instituþii sau a unui om
politic, mai ales de stat — îl gãsim materializat substanþial ºi în Constituþia
României. Acest principiu — ce reflectã o tendinþã definitorie a progresului
politic — îºi pãstreazã întreaga valabilitate ºi în debutul secolului al XXI-lea ºi
poate asigura legii noastre fundamentale forþã de acþiune, de modelare ºi de
acomodare a raporturilor instituþii — cetãþeni pe termen lung. Acest principiu —
prin modernitatea, prin deschiderile ºi actualitatea lui — a integrat, în mai puþin
de douã decenii, sistemul politic al României în ansamblul democraþiilor euro-
pene ºi în sistemul de valori circumscrise ºi specifice acestora.
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