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Abstract. The presence of some norms or basic principles of political
organization is testifyed still from Antiquity. But only from Modernity there
are the institutional procedures of juridical resolution of the conflicts
between public powers for preservation of the constitutional rights and
liberties of citizens. The Constitutional Court of Romania is an indepen-
dent institution, at constitutional level, which role is that of organization
and preservation of political democratic system, against some political
behaviors of public authorities that demonstrate sometimes a deficiency of
institutional democratic culture.

Prezenþa unor norme sau principii fundamentale care ghideazã organizarea
politicã, raporturile de putere sau competenþele decizionale în cadrul sistemelor
de guvernãmânt a fost atestatã încã din antichitate. Constituþiile regimurilor poli-
tice ilustrate de cãtre polis-urile greceºti, analizate comparativ de cãtre Aristotel
cu patru secole înainte de era creºtinã, îndeosebi în Politica, evocã între altele
importanþa instituirii unor asemenea reguli, înainte chiar de a cãuta o combinare
optimã a acestora în forma unui guvernãmânt ideal. Dar numai odatã cu constitu-
þionalismul modern apar, treptat, ºi mecanismele procedural-instituþionale de
soluþionare juridicã a conflictelor de competenþe dintre puterile publice. ªi legat
de aceasta, preocupãrile de prezervare a drepturilor ºi libertãþilor garantate
cetãþenilor de cãtre constituþie. Procesul s-a revendicat din natura ºi forma spe-
cificã, de document formal ºi rigid, pe care le-au îmbrãcat constituþiile moderne,
care nu puteau fi revizuite decât prin parcurgerea etapelor sau cãilor procedurale
special prevãzute. Între altele, ºi pentru a descuraja posibila punere în cauzã sau
alterarea principiilor ºi valorilor sistemului politic, de cãtre orice majoritate par-
lamentarã conjuncturalã, prin votarea unor legi ordinare.

Jurisdicþia constituþionalã în context istoric-comparativ

Deºi primele constituþii scrise ale statelor-naþiuni n-au prevãzut un organism
distinct, împuternicit sã vegheze la respectarea normelor constituþionale de cãtre
toþi actorii procesului decizional de guvernãmânt, necesitatea tranºãrii con-
flictelor dintre puterile publice, dintre deciziile legislative ºi administrative, pe
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de o parte, principiile fundamentale ale organizãrii ºi funcþionãrii regimului po-
litic, pe de altã parte, s-a pus în mod natural puterii judecãtoreºti. Aceasta era
autorizatã, prin specificul competenþelor sale, sã interpreteze ºi sã aplice legea în
conflictele ce-i erau supuse spre judecare. Nu întâmplãtor precedentul a fost
creat chiar în þara cu cea mai veche constituþie scrisã, care consacra o separaþie
rigidã a puterilor în cadrul regimului politic: S.U.A.

ªi chiar în legãturã cu o cauzã în care se întâlneau respectarea dreptului legi-
tim al unui cetãþean, atribuit printr-o decizie a unui organ administrativ compe-
tent, cu confruntarea atribuþiilor de putere dintre instituþiile constituþionale ale
statului — executive, legislative ºi judecãtoreºti. Plecând, în aparenþã, de la un
fapt minor — procesul Marburry v. Madison* din 1803 — Curtea Supremã a
SUA, prin preºedintele sãu John Marshall, a statuat prin decizia sa trei principii
de importanþã crucialã pentru controlul constituþionalitãþii legilor ºi al actelor
administrative. Primul — aserþiunea potrivit cãreia în sistemul de drept consti-
tuþia scrisã este legea fundamentalã, superioarã legii comune ºi celei pozitive
adoptate de cãtre Congres sau de legislaturile statelor federate, iar modificarea
sa nu poate fi fãcutã oricum, ci printr-un proces special de amendare. Al doilea
— faptul cã puterile diferitelor ramuri ale guvernãmântului sunt limitate de ter-
menii constituþiei, iar acþiunile lor sunt valide numai atunci când se încadreazã
în acele limite. Al treilea— concluzia potrivit cãreia întrucât judecãtorii s-au an-
gajat prin jurãmânt sã aplice prevederile constituþiei, care reprezintã legea supe-
rioarã, ei sunt obligaþi sã refuze aplicarea oricãrui act legislativ sau ordin
executiv care ar intra în conflict cu constituþia1.
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* William Marburry — unul dintre cei 42 de judecãtori de pace numiþi de preºedintele (federalist) John

Adams în 1801 cu puþin înainte de expirarea mandatului sãu, care nu mai apucaserã sã fie învestiþi în funcþie
pânã la instalarea noului preºedinte, Th. Jefferson — a reclamat justiþiei refuzul noului secretar de stat, James
Madison (democrat), de a-l instala în postul pentru care fusese numit. Cazul a ajuns în 1803 în dezbaterea
Curþii Supreme de Justiþie, prezidatã atunci chiar de cãtre fostul secretar de stat al preºedintelui Adams, John
Marshall. Adicã cel care nu reuºise sã mai punã în executare deciziile de numire a magistraþilor între care se
numãra ºi W. Marburry, înainte de schimbarea administraþiei în 1801. John Marshall a fost pus într-o situaþie
complicatã: ori sã-i dea câºtig de cauzã lui Marburry, înfruntând noua administraþie republican-democratã, dar
fãrã a dispune de mijloacele prin care sã-i impunã executarea deciziei, ori sã admitã oficial lipsa puterii de
control asupra executivului, prin respingerea petiþiei lui Marburry, ceea ce ar fi riscat sã prejudicieze statutul
justiþiei în balanþa puterilor constituþionale. Decizia pronunþatã de Marshall ºi Curtea Supremã a fost conside-
ratã de juriºti ºi politologi drept o loviturã de maestru. Prin raþionamentul adoptat, Marshall afirma autoritatea
justiþiei, ºi implicit a sa, în calitate de ºef al acesteia, fãrã a-i nemulþumi pe adversarii politici (democraþi) aflaþi
la cârma puterii executive. În rezumat, Curtea Supremã recunoaºtea cã Legea de organizare judecãtoreascã
(Judiciary Act of 1789) o împuterniceºte, în calitate de primã instanþã, sã dea ordonanþe de punere în executare
administraþiei (prin writ de mandamus). Dar aceastã procedurã legalã este neconstituþionalã, întrucât extinde
puterea Curþii dincolo de prevederile Constituþiei, care-i conferã, în principiu, o competenþã de apel, sub re-
zerva câtorva cazuri limitativ enumerate în care are competenþã de primã instanþã; dar între acestea nu se
înscrie cazul (Marburry v. Madison) cu care a fost sesizatã. Curtea constata, deci, neconstituþionalitatea Legii
de organizare judecãtoreascã din 1789 în privinþa competenþei sale în speþe de felul celei menþionate, trimiþând
cazul cãtre o jurisdicþie competentã de primã instanþã. Refuzul de a emite ordonanþa de punere în executare în
favoarea lui Marburry n-a fost motivat prin lipsa de autoritate a Curþii în faþa executivului, ci din cauzã cã,
procedând altfel, Curtea ar fi trebuit sã pretindã ºi sã exercite prea multã putere, pe baza unei legi votate de
Congres ºi pe care o gãseºte neconstituþionalã (William Ebenstein º.a., American Democracy in world perspec-
tive, third edition, N.Y., Evanston, San Francisco, London, Harper & Row Publishers, 1973, p. 122–123; vezi
ºi Pierre Pactet, Institutions politiques et droit constitutionnel, 15e edition, Paris, A. Colin, 1996, p. 231–232).

1 Vezi William Ebenstein, C. Herman Pritchett, Henry A. Turner, Dean Mann, American Democracy in
world perspective, third edition, New York, Evenston, San Francisco, London, Harper & Row Publishers,
1973, p. 124–125.



Curtea Supremã a SUA a extins ulterior domeniul controlului constituþiona-
litãþii legilor ºi propria sa competenþã în aceastã materie la raporturile dintre
state ºi federaþie ºi la garantarea interpretãrii Constituþiei de cãtre curþile supre-
me statale ºi de instanþele judecãtoreºti federale inferioare. Modelul propus de
SUA a fost adoptat în a doua jumãtate a secolului XIX de cãtre câteva state la-
tino-americane (Argentina, Bolivia, Brazilia ºi Mexic)2 cu sisteme constituþio-
nale de inspiraþie nord-americanã. Þãrile europene au rãmas în expectativã în
cursul secolului XIX, sau chiar s-au arãtat ostile ideii erijãrii în supervizor al
legii a unui organ nereprezentativ, câtã vreme predomina prezumþia potrivit
cãreia legea votatã de parlament — ca putere reprezentativã — exprima însãºi
voinþa generalã a poporului. ªi, drept urmare, doar parlamentului (puterea legis-
lativã) îi revine sã stabileascã ce este sau ce nu este conform cu constituþia.

Dupã primul rãzboi mondial a apãrut ºi primul organism constituþional înves-
tit în mod special cu competenþa rezolvãrii conflictelor de ordin constituþional,
inspirat de teoreticianul Hans Kelsen*, în noul stat republican al Austriei rezultat
din destrãmarea Imperiului Habsburgic. În perioada interbelicã ºi alte state
europene au adoptat controlul constituþionalitãþii legilor, fie sub forma celui ju-
decãtoresc, fie a celui exercitat de un organ distinct, de tipul Curþilor Constituþio-
nale specializate: Cehoslovacia (1920), România (1923), Grecia (1927), Spania
(1931), Portugalia (1933), Ungaria (1937).

Extensia la scarã europeanã ºi internaþionalã a funcþiei de control al constitu-
þionalitãþii a survenit dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, în efortul de întãrire
a garanþiilor stabilitãþii regimurilor democratice. Aceasta s-a impus, pe de o
parte, datoritã slãbiciunii, probate anterior de cãtre parlamentele multor þãri, în
privinþa capacitãþii de prezervare a regulilor fundamentale în cazul regimurilor
democratice propriu-zise; iar pe de altã parte, datoritã încãlcãrii flagrante a
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale de cãtre regimurile fasciste, naziste ºi co-
muniste totalitare, sau de dictaturile autoritariste în general, în cazul noilor
democraþii posttotalitare (autoritare). Italia (1946), Germania (1949), Spania
(1978), Portugalia (1976; 1982), Grecia (1975) au creat instituþii speciale de re-
zolvare a conflictelor de ordin constituþional: Curþi sau Tribunale Constituþio-
nale. În Franþa, prin crearea Consiliului Constituþional, în baza Constituþiei Re-
publicii a V-a (1958), se urmãrea în primul rând o funcþie de veghe la respectarea
de cãtre parlament a limitelor puterii legislative stabilite de constituþie, dupã o
lungã tradiþie de suveranitate parlamentarã nelimitatã. Fenomenul a cunoscut o
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2 Loic Philip, Les Cours Constitutionneles, în Madeleine Grawitz, Jean Lecca eds. Traité de science

politique, vol. II., Les Regimes politiques, Paris, P.U.F., 1985, p. 407.
* Concepþia lui Hans Kelsen despre construcþia în trepte piramidale a ordinii de drept, care avea sã capete

în perioada interbelicã o dezvoltare în lucrarea sa despre Teoria purã a dreptului (Reine Rechtslehre, 1934),
punea Constituþia pe treapta cea mai înaltã, în ceea ce priveºte dreptul pozitiv. Aceasta constituia norma
pozitivã care regleazã producerea unor norme de drept general sub forma legiferãrii de cãtre un organ special
împuternicit de cãtre Constituþie. ªi tot Constituþia, împreunã cu legile care stabilesc norme de drept generale
în cadrul fixat de Constituþie, trebuiau sã ghideze tribunalele în producerea unor norme de drept individuale
(prin hotãrârile care soluþionau litigiile ºi sancþionau excepþia în materie civilã sau pedeapsa în cele penale).
(Vezi H. Kelsen, Doctrina purã a dreptului, trad. din germ. de Ioana Constantin, Bucureºti, Humanitas, 2000,
passim, cap. V — Dinamica dreptului.)



nouã resuscitare dupã prãbuºirea regimurilor totalitare comuniste în þãrile din
Europa Centralã ºi de Est, survenitã la sfârºitul anilor ’80 ai secolului trecut.3

În România, o primã tentativã — efemerã — de supunere a legilor unui con-
trol de ordin constituþional a fost concretizatã de cãtre Statutul dezvoltãtor al
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în 1864. Era însã vorba de un control politic
al proiectelor de lege exercitat chiar de domnitor ºi de Senat, inspirat de practi-
cile regimului autoritar al împãratului francez Napoleon al III-lea. Constituþia
adoptatã în România în 1866 nu prevedea nici un fel de control al constituþiona-
litãþii, deºi era o constituþie care stabilea criterii rigide de revizuire. Cu toate
acestea, controlul jurisdicþional al constituþionalitãþii legilor a fost invocat ºi
admis în cele din urmã de jurisprudenþã, îndeosebi prin decizia Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie datã în 1912 în procesul Societãþii Tramvaielor din Bucureºti
contra statului. S-a recunoscut, prin aceasta, dreptul judecãtorului de a examina
pe cale de excepþie, ºi aplica legea în soluþionarea litigiului dintre pãrþi, numai
dacã aceasta nu contravine Constituþiei. Constituþia din 1923 a prevãzut în mod
expres controlul constituþionalitãþii, exercitat pe cale de excepþie de neconstitu-
þionalitate de cãtre Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, prin introducerea unui
recurs special în faþa Secþiilor unite în vederea casãrii hotãrârilor instanþelor in-
ferioare în faþa cãrora a fost ridicatã, de cãtre una dintre pãrþi, problema necon-
stituþionalitãþii legii aplicabile cazului în speþã. Suspendarea Constituþiei din
1938 (în care se menþinuse controlul constituþionalitãþii), în septembrie 1940, de
cãtre generalul Ion Antonescu, ºeful noului regim militar, a lãsat Curtea de Ca-
saþie doar cu dreptul de a judeca neconformitatea legilor cu Constituþia, în cazul
unor procese începute înainte de suspendare. Iar prin legea din 23 septembrie
1942 i s-a retras Curþii dreptul de a exercita controlul de constituþionalitate pen-
tru legile adoptate dupã suspendarea Constituþiei4. Sub regimul comunist s-a pre-
vãzut formal un aparent control al constituþionalitãþii, exercitat de cãtre Marea
Adunare Naþionalã printr-una din comisiile sale de specialitate. Dar respectarea
sau eludarea Constituþiei regimului dictaturii totalitare comuniste se rezuma în
fapt la voinþa arbitrarã a instanþei politice conducãtoare — partidul comunist ºi
mai ales liderul suprem.

În noul regim postcomunist, instaurat dupã revoluþia din decembrie 1989 ºi
configurat de Constituþia din 1991, s-a atribuit rolul de control al constituþiona-
litãþii legilor, ordonanþelor, regulamentelor camerelor parlamentare, unui orga-
nism jurisdicþional special — Curtea Constituþionalã a României.

Statutul ºi modul de recrutare

Curtea Constituþionalã a României are statut de instituþie independentã, de
ordin constituþional, cu rol de garant al supremaþiei Constituþiei în organizarea,
funcþionarea ºi prezervarea regimului politic democratic, a sistemului autori-
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73–75; Vezi ºi Legea pentru Curtea de Casaþie ºi Justiþie, promulgatã prin decret Regal nr. 3750/19 dec. 1925,
în „Monitorul Oficial“ nr. 282/20 dec. 1925, art. 29.



tãþilor publice. Acest statut corespunde întrutotul definiþiei strict aplicabile insti-
tuþiei special autorizate sã exercite controlul respectãrii prevederilor ºi princi-
piilor Constituþiei, în activitatea decizionalã a autoritãþilor legislative ºi execu-
tive ale statului, precum ºi în raporturile juridice-instituþionale dintre ele. O atare
definiþie, adecvatã Curþilor Constituþionale separate instituþional ºi funcþional de
alte autoritãþi publice, a propus, între alþii, juristul francez Louis Favoreau într-
o lucrare de acum douã decenii: „O curte constituþionalã — susþinea autorul —
este o jurisdicþie creatã în scopul soluþionãrii (cunoaºterii) în mod special ºi ex-
clusiv a conflictelor (contenciosului) constituþionale, situatã în afara aparatului
jurisdicþional ordinar ºi independentã faþã de acesta, ca ºi faþã de puterile pu-
blice“5. Funcþia jurisdicþionalã constituþionalã poate aparþine însã ºi unor in-
stanþe pur judiciare, care exercitã atribuþii specifice puterii judecãtoreºti în sens
generic, precum Curtea Supremã din SUA sau Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
în România interbelicã. Definitorii pentru Curþile Constituþionale speciale sunt,
însã, natura lor mixtã — de instituþii juridico-politice, deopotrivã cu statuarea,
chiar în legea fundamentalã, a statutului, rolului ºi atribuþiilor proprii. Aceasta
spre a le conferi independenþa necesarã faþã de oricare altã autoritate publicã, de
care pot fi asociate recrutarea membrilor Curþii sau exercitarea controlului con-
stituþionalitãþii actelor legislative. Natura specificã a Curþii Constituþionale re-
zultã ºi din modul de recrutare a judecãtorilor constituþionali, din prezenþa sau
absenþa unor criterii de competenþã jurisdicþionalã, durata mandatului sau din
calitatea autoritãþilor ori persoanelor cãrora li se rezervã dreptul de sesizare a
Curþii.

Constituþia României din decembrie 1991, bunãoarã, statueazã în tilul IV
crearea unei Curþi Constituþionale ºi enumerã atribuþiile (art. 144), lãsând legii
organice definirea modului de organizare, procedura judiciarã ºi alte dispoziþii
legate de funcþionarea, statutul ºi condiþiile de eligibilitate a judecãtorilor Curþii.
Legea nr. 47/18 mai 1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþio-
nale precizeazã în articolul 1 exclusivitatea rolului de jurisdicþie constituþionalã
atribuit acesteia: „Curtea Constituþionalã este unica autoritate de jurisdicþie con-
stituþionalã din România“, având scopul de a garanta „supremaþia Constituþiei“.
În forma amendatã a Legii 47/1992, dupã revizuirea în 2003 a Constituþiei, arti-
colul 1 a cãpãtat un enunþ ºi mai succint, reproducând de fapt textul constituþio-
nal revizuit, ºi anume: „Curtea Constituþionalã este garantul supremaþiei Consti-
tuþiei“. Ca autoritate unicã de jurisdicþie constituþionalã, Curtea Constituþionalã
a României este învestitã cu independenþã faþã de orice altã autoritate publicã,
supunându-se numai faþã de Constituþie ºi de dispoziþiile propriei legi de organi-
zare ºi funcþionare (art. 1 alin. (2), respectiv alin. (3) al Legii 47/1992 republicate
în 2004). În virtutea acestui statut, Curtea Constituþionalã este îndrituitã sã hotã-
reascã singurã asupra competenþei sale, în cadrul atribuþiilor expres ºi limitativ
prevãzute de Constituþie ºi de propria sa lege de organizare. Nici o altã autoritate
publicã nu poate contesta competenþa Curþii în exercitarea atribuþiilor proprii,
deciziile sale fiind general obligatorii ºi având putere numai pentru viitor.
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Cu toate acestea, independenþa sau autoritatea deciziilor Curþii Constituþio-
nale au fost deseori puse sub semnul întrebãrii. Ele au fost contestate chiar de
cãtre forþe politice ori de cãtre guvern, atunci când acte sau dispoziþii legislative
au fost invalidate de cãtre Curte. Cu deosebire în situaþiile în care componenþa
acesteia fusese stabilitã sub preºedinþia ºi majoritatea parlamentarã anterioare
autoritãþilor guvernamentale în funcþiune. Posibilitatea ca judecãtorii Curþii sã
coexiste cu preºedinþi ºi majoritãþi legislative din tabãra adversã acelora care
i-au numit este inevitabilã, date fiind durata mandatului judecãtorilor (9 ani) ºi
alternanþa relativ regulatã a guvernãrilor (la fiecare 4 ani) dupã 1996, precum ºi
modul de numire a judecãtorilor. Potrivit Constituþiei, Curtea Constituþionalã a
României se compune din 9 judecãtori numiþi pentru un mandat de 9 ani, care
nu poate fi reînnoit sau prelungit, de cãtre Camera Deputaþilor, Senat ºi Preºe-
dintele României, în numãr de câte trei. La fiecare 3 ani, componenþa Curþii se
înnoieºte cu o treime din judecãtorii ei6.

Doar în componenþa iniþialã a Curþii Constituþionale, cea din 1992, Camerele
Parlamentului ºi Preºedintele României au avut de numit câte un judecãtor pen-
tru un mandat de 9, 6 ºi, respectiv 3 ani. Depunerea candidaturilor pentru numi-
rea judecãtorilor Curþii, în cazul celor numiþi de Camerele Parlamentului, se face
de cãtre grupurile politice sau de cãtre deputaþi ºi senatori. Comisia juridicã a
fiecãrei Camere întocmeºte un raport, dupã audierea candidaþilor, iar plenul Ca-
merelor numeºte cu votul majoritãþii membrilor, judecãtorii Curþii7. Preºedintele
Curþii Constituþionale este ales cu majoritatea membrilor acesteia, pentru un
mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Procedura de numire a judecãtorilor Curþii Constituþionale asigurã oportu-
nitãþi majoritãþii politice parlamentare din momentul numirii sau reînnoirii mem-
brilor ei, de a numi persoane agreate. Totuºi, încã de la constituirea în 1992 a
Curþii Constituþionale, s-a þinut cont nu numai de orientarea politicã a majoritãþii
din Camere, ci ºi de structura etnicã sau politicã din þarã, îndeosebi în cazul
numirilor fãcute de cãtre preºedintele României. Ion Iliescu a numit, astfel, în
1992 un judecãtor de orientare þãrãnistã creºtin-democratã — Vasile Gionea —,
care a fost ºi primul preºedinte al Curþii, iar Camera Deputaþilor, un judecãtor de
etnie maghiarã propus de UDMR. Actuala componenþã a Curþii Constituþionale
ilustreazã, încã, predominanþa majoritãþii politice ºi prezidenþiale deþinutã de
PSD ºi preºedintele Ion Iliescu la începutul anilor 2001, deºi înnoirea operatã la
jumãtatea lui 2007 a înlocuit trei dintre judecãtori cu alþii numiþi de preºedintele
Traian Bãsescu ºi de cãtre majoritatea proliberalã din cele douã Camere.

Formal, judecãtorii Curþii Constituþionale sunt independenþi ºi inamovibili pe
durata exercitãrii mandatului. Cu toate acestea, datoritã numirii lor de cãtre ma-
joritãþi parlamentare ºi de cãtre preºedinte, opoziþia politicã sau, dupã caz,
majoritatea parlamentarã care n-a fãcut încã numiri de noi judecãtori, vor sus-
pecta întotdeauna Curtea de afinitãþi ºi parti-pris-uri politice, dacã vreuna din
deciziile sau hotãrârile acesteia nu corespunde aºteptãrilor lor.
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Aceasta a impus, practic, Curþii Constituþionale sã adopte o poziþie aparent
echidistantã, ºi sã încerce o echilibristicã dificilã dând, pe rând, satisfacþie, prin
unele decizii, celor douã tabere aflate în confruntare. Totodatã, a evitat antrena-
rea sa în conflictele de naturã politicã, mai ales în ultimii 3 ani. Suspiciunea faþã
de lipsa de obiectivitate a judecãtorilor Curþii, pe motiv cã numirea lor s-ar
datora unor forþe politice, n-a fost, în realitate, confirmatã de decizii cu conse-
cinþe politico-juridice vãdit pãrtinitoare. Aceasta ºi datoritã orientãrii constante
a Curþii de a evita sã-ºi extindã competenþa dincolo de problemele de drept puse
de cãtre confruntarea legilor ºi ordonanþelor cu textul formal al Constituþiei. O
timidã tendinþã de a se raporta nu numai la litera, ci ºi la spiritul principiilor Con-
stituþiei, manifestatã sub primul preºedinte al Curþii, judecãtorul Ion Gionea
(1992–1995) a fost practic stopatã de alþi judecãtori precum ºi de modificarea
legii Curþii în 1997, în care s-a precizat expres cã în exercitarea controlului
Curtea Constituþionalã nu poate modifica sau completa prevederea legalã supusã
controlului, ºi nici nu se poate pronunþa asupra modului de interpretare ºi apli-
care a legii, ci numai asupra înþelesului sãu contrar Constituþiei8.

Atribuþiile Curþii ºi modalitãþile controlului

Natura politico-juridicã a Curþii Constituþionale este pusã în evidenþã nu nu-
mai de modalitatea numirii judecãtorilor, ci ºi de instituþiile sau autoritãþile în-
dreptãþite sã solicite exercitarea controlului privind constituþionalitatea legilor
sau soluþionarea conflictelor juridice dintre autoritãþile decizionale ale statului.

Întrucât legile adoptate în parlament sunt cele mai importante decizii norma-
tive care emanã de la sistemul politic ºi constituie temeiul celorlalte acte decizio-
nale adoptate în procesul implementãrii politicilor publice de cãtre autoritãþile
executive ºi administrative, centrale ºi locale, acest tip de acte (sau output-uri ale
sistemului politic) alcãtuieºte obiectul principal al controlului constituþionalitãþii
înainte de promulgare (sau controlul a priori). Factori autorizaþi sã elaboreze, sã
adopte, sã interpreteze ºi sã aplice legile sunt cei care pot sesiza Curtea Consti-
tuþionalã cu controlul constituþionalitãþii înainte de promulgare, respectiv: Pre-
ºedintele României, preºedinþii Senatului ºi Camerei Deputaþilor, Guvernul,
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Avocatul poporului, precum ºi un numãr de cel
puþin 50 de deputaþi sau 25 de senatori. Totodatã, fiecãruia dintre preºedinþii
Camerei Deputaþilor ºi Senatului, precum ºi un grup de 50 de deputaþi sau 25 de
senatori li se atribuie dreptul de sesizare a Curþii Constituþionale în legãturã cu
controlul constituþionalitãþii tratatelor sau altor acorduri internaþionale, înainte
de ratificarea lor. Aceiaºi subiecþi politici, plus oricare grup parlamentar pot
sesiza Curtea sã verifice constituþionalitatea regulamentelor de organizare ºi
funcþionare a Camerelor parlamentare ºi a Regulamentului ºedinþelor comune,
atât înainte cât ºi dupã adoptarea acestor regulamente.
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Modalitãþile sesizãrii ºi formele exercitãrii controlului Curþii Constituþionale
rezultã din atribuþiile conferite de Constituþie ºi din procedura legal stabilitã prin
Legea de organizare ºi funcþionare a Curþii.

Atribuþiile Curþii Constituþionale, enumerate în art. 144 (lit. a-i) al Consti-
tuþiei din 1991 au fost, dupã revizuirea acesteia în 2003, extinse aºa cum sunt
actualmente precizate de art. 146, lit. a-l al Constituþiei republicate (2003). Se
statueazã, în primul rând, funcþia de jurisdicþie constituþionalã a Curþii, care se
exercitã sub forma controlului constituþionalitãþii legilor, înainte de promulgare
[(art. 144, lit. a (1991), respectiv 146 lit. a (2003)], la sesizarea factorilor politici
angajaþi în elaborarea, adoptarea, promulgarea sau interpretarea legilor. Curtea
se pronunþã (la sesizarea preºedinþilor Camerelor parlamentare sau a unui numãr
de 50 de deputaþi sau 25 de senatori) asupra constituþionalitãþii tratatelor ºi altor
acorduri internaþionale (art. 146 lit. b, adãugat, la revizuirea Constituþiei în 2003).

Controlului constituþionalitãþii a posteriori, pe cale de excepþie de necon-
stituþionalitate ridicatã de oricare dintre pãrþile aflate într-un litigiu în faþa instan-
þelor judecãtoreºti, ori din oficiu de cãtre oricare instanþe, le pot fi supuse ºi
legile sau dispoziþiile din legi ºi ordonanþe ale Guvernului, care au contingenþã
cu soluþionarea litigiilor [(art. 144, lit. c (1991), art. 146 lit. d (2003)]. În urma
revizuirii Constituþiei (2003), Avocatul poporului a dobândit competenþa de a
formula ºi în mod direct excepþii de neconstituþionalitate privind legile ºi ordo-
nanþele guvernamentale, adicã fãrã a fi intervenit un proces între pãrþi, dedus
unei instanþe spre soluþionare. Supuse controlului de constituþionalitate sunt ºi
Regulamentele Parlamentului sau ale Camerelor acestuia [(art. 144, lit. b (1991),
respectiv 146 lit. d (2003)] la sesizarea subiecþilor deja menþionaþi anterior.

În al doilea rând, atribuþiile Curþii Constituþionale vizeazã soluþionarea con-
flictelor juridice de naturã constituþionalã dintre autoritãþile publice, la cererea
reprezentanþilor celor 3 puteri în stat: Preºedintele României, a unuia dintre pre-
ºedinþii Camerelor parlamentare, Primul-ministru al Guvernului sau a preºedin-
telui Consiliului Superior al Magistraturii (art. 146 lit. 6 (2003).Aceastã atribuþie
i-a fost conferitã prin Constituþia revizuitã (2003).

În îndeplinirea acestor atribuþii Curtea Constituþionalã emite decizii de admi-
tere (admitere parþialã) sau de respingere a obiecþiei de neconstituþionalitate sau,
dupã caz, a excepþiei de neconstituþionalitate a legilor, ordonanþelor, regulamen-
telor Camerelor parlamentare. Legile, ordonanþele, regulamentele Camerelor,
respectiv dispoziþiile acestora aflate în vigoare ºi a cãror neconstituþionalitate a
fost admisã total sau parþial de cãtre Curtea Constituþionalã, sunt suspendate de
drept ºi îºi înceteazã efectele juridice dupã 45 de zile de la publicarea deciziei
Curþii, dacã în acest interval nu sunt puse de acord cu dispoziþiile Constituþiei.
În cazurile de constatare a neconstituþionalitãþii legilor înainte de promulgare,
pânã la revizuirea Constituþiei în 2003 Parlamentul putea înfrânge decizia Curþii,
dacã adopta legea ºi dispoziþiile respective cu un vot calificat de 2/3 din numãrul
deputaþilor ºi senatorilor, adicã un raport de 2/1 din voturi, echivalent cu majori-
tatea necesarã în procedura de revizuire a Constituþiei. Dupã 2003, deciziile
Curþii sunt definitive ºi general obligatorii, parlamentul fiind obligat sã reexami-
neze dispoziþiile constatate ca fiind neconstituþionale pentru a le pune de acord
cu obiecþiile sau excepþia admise de cãtre Curte.
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Tratatele internaþionale declarate neconstituþionale, în cazul supunerii aces-
tora controlului Curþii, nu pot fi ratificate. Invers, dacã s-a stabilit conformitatea
lor cu Constituþia, nu mai pot face obiectul unei excepþii de neconstituþiona-
litate.

În sfârºit, o a treia categorie de atribuþii se referã la supravegherea ºi avizarea
de cãtre Curtea Constituþionalã a desfãºurãrii unor procese politice constitu-
þionale, precum: respectarea procedurilor de alegere a Preºedintelui României;
confirmarea rezultatelor scrutinului [(art. 144, lit. d (1991), art. 146 lit. f (2003)];
avizul consultativ asupra propunerii de suspendare a Preºedintelui; constatarea
întrunirii condiþiilor care justificã interimatul în exercitarea funcþiei de Preºe-
dinte al României ºi avizarea Parlamentului ºi Guvernului asupra celor consta-
tate; respectarea procedurilor privind organizarea, desfãºurarea ºi confirmarea
rezultatelor referendumului, verificarea îndeplinirii condiþiilor pentru exercita-
rea de cãtre cetãþeni a iniþiativei legislative; soluþionarea contestaþiilor care au ca
obiect constituþionalitatea unui partid politic, formulate de preºedinþii uneia din
Camere sau de cãtre Guvern, în virtutea interdicþiei statuate de art. 37 (1991)/(40
— 2003) privind organizaþiile ºi partidele care militeazã împotriva valorilor ºi
principiilor Constituþiei ºi statului de drept.

În exercitarea acestor atribuþii Curtea Constituþionalã emite, în numele legii,
hotãrâri, avize ºi comunicate, iar în cazul contestãrii constituþionalitãþii unui par-
tid politic — decizii.

Exercitarea funcþiei de jurisdicþie constituþionalã în materiile menþionate,
precum ºi din oficiu, în legãturã cu iniþialele de revizuire a Constituþiei, conferã
Curþii Constituþionale, cel puþin formal, rolul de garant al supremaþiei Constitu-
þiei. Acesta se realizeazã în formele ºi pe cãile procedurale deja consacrate de
mult timp de cãtre practica similarã din regimurile democratice constituþionale.
Sunt practicate atât controlul a priori — adicã anterior promulgãrii legii sau ra-
tificãrii tratatelor, cât ºi controlul a posteriori, sau dupã adoptarea legilor ºi or-
donanþelor guvernamentale, în condiþiile aplicãrii ºi producerii efectelor juridice
de cãtre acestea. Constituanþii români s-au inspirat, sub acest aspect, din expe-
rienþa þãrilor europene care au instituit, în perioada postbelicã, Curþi sau Tribu-
nale constituþionale distincte ºi independente de activitatea jurisdicþionalã obiº-
nuitã, pentru a veghea la respectarea ºi asigurarea supremaþiei constituþiei în ca-
drul sistemului politic: Germania Federalã, Austria, Spania ºi Portugalia, Italia
ºi, în unele privinþe, Franþa sub regimul republicii a V-a. Din experienþa francezã
derivã în mod evident controlul constituþionalitãþii legilor înainte de promulgare,
echivalent cu controlul abstract, teoretico-juridic, în vreme ce experienþa ger-
manã ºi italianã este în mod evident preluatã în forma controlului a posteriori,
în urma invocãrii excepþiilor de neconstituþionalitate în faþa instanþelor judecã-
toreºti, cu ocazia aplicãrii legilor ºi ordonanþelor în soluþionarea litigiilor între
particulari sau între aceºtia ºi stat (instituþii ºi autoritãþi publice). Controlul ab-
stract privind constituþionalitatea este practicat ºi de cãtre Curþile Constituþionale
din Germania ºi Italia, însã nu în mod direct ºi anterior promulgãrii unei legi.
Dupã promulgarea acestora de cãtre autoritãþile federale ºi/sau regionale/de
land, în vederea asigurãrii respectãrii sferelor de competenþe, la cererea guverne-
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lor federale ºi regionale care pot invoca, dacã este cazul, obiecþii de neconstitu-
þionalitate.

Curtea Constituþionalã a României exercitã, în ambele ipostaze ale contro-
lului, un control intrinsec — asupra dispoziþiilor sau prevederilor substanþiale
din cuprinsul legii, asupra cãrora a fost sesizatã, cât ºi extrinsec —, adicã refe-
ritor la respectarea procedurilor ºi competenþelor atribuite de Constituþie autori-
tãþilor emitente, în cazul legilor înainte de promulgare ºi tratatelor înainte de
ratificare sau al iniþiativelor de revizuire a Constituþiei. Controlul intrinsec ºi
extrinsec se aplicã ºi examinãrii constituþionalitãþii Regulamentelor Camerelor
Parlamentului, dupã cum o atestã jurisprudenþa Curþii Constituþionale a Româ-
niei. Încãlcarea condiþiilor procedurale de adoptare a unor legi, sau a competen-
þelor guvernului în materie de ordonanþe ºi ordonanþe de urgenþã, pot constitui
motive suficiente de admitere a obiecþiilor de neconstituþionalitate fãrã a mai fi
necesarã examinarea conþinutului legii contestate. Controlul constituþionalitãþii
legilor se opreºte însã la examinarea conformitãþii sau a dezacordului dintre a-
cestea ºi textele constituþionale cu care intrã în incidenþã, fãrã a merge, ca în
cazul Curþii Constituþionale germane, de exemplu, pânã la controlul interpretãrii
ºi aplicãrii concrete a dispoziþiilor invocate, în cazul sesizãrii de cãtre cetãþeni a
încãlcãrii drepturilor lor constituþionale printr-o lege sau chiar hotãrâre judecãto-
reascã. (Cetãþenii particulari sunt abilitaþi în Germania sã cearã direct controlul
respectãrii drepturilor lor fundamentale, afectate de o lege sau act de aplicare a
legilor, inclusiv judecãtoresc, dupã ce au fost epuizate toate cãile de atac.)9

Sfera relativ extinsã a competenþelor în cadrul cãreia se exercitã funcþia de ju-
risdicþie constituþionalã precum ºi categoriile de subiecþi îndrituiþi sã adreseze
sesizãri Curþii Constituþionale a României explicã activismul manifestat de a-
ceasta pânã în prezent. Dacã numãrul sesizãrilor anuale pentru exercitarea con-
trolului a priori s-a menþinut în limite rezonabile începând din 1992, variind
între 3 sesizãri (în 2000) ºi 19 (în 1995), cu o medie de 7 sesizãri anuale, numã-
rul sesizãrilor având ca obiect invocarea excepþiei de neconstituþionalitate a
crescut spectaculos de la 24 sesizãri în 1992, la un total de 2458 la sfârºitul
anului 2006, cu un vârf intermediar de 570 sesizãri în 1997, o depãºire constantã
a acestuia începând cu 2003 — 573 de sesizãri — ºi transgresarea pragului de
1000 în anul 2005 (1039 sesizãri)10. În cadrul controlului constituþionalitãþii le-
gilor, tratatelor ºi acordurilor internaþionale (începând din 2003 pentru cele din
urmã), înainte de promulgare sau ratificare, marea majoritate a sesizãrilor — 108
din 138, adicã 78,26% — au venit din partea deputaþilor sau senatorilor opozi-
þiei. În ordinea frecvenþei sesizãrilor, Curtea Supremã de Justiþie (actualmente
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie), ocupã locul al doilea, cu 14 sesizãri, dintre
care 10 adresate în anii 1992–1996 ºi doar una dupã 2001 (în anul 2005). Ultima
sesizare cu obiecþia de neconstituþionalitate dintre cele 5 înaintate de Guvernul
României, dateazã din anul 2000, iar preºedinþii Camerelor parlamentare n-au
exercitat încã atribuþiile de care dispun în materie de sesizare a Curþii înainte de
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promulgarea legilor. În schimb, aceºtia au uzat de dreptul de a sesiza Curtea asu-
pra unor probleme de constituþionalitate a regulamentelor celor douã Camere: 5
sesizãri în total, din care 4 în 1994 ºi una în 2005.

Preºedinþii României au invocat obiecþii de neconstituþionalitate în 9 cazuri,
dintre care 6 sesizãri aparþin actualului preºedinte Traian Bãsescu (4 în anul
2005 ºi 2 în 2006).

La rândul lor, grupurile parlamentare au adresat, între 1993 ºi decembrie
2006, 13 din cele 23 de sesizãri privind controlul constituþionalitãþii regulamen-
telor Camerelor ºi ale ºedinþelor comune, urmate de 5 sesizãri ale grupurilor de
senatori sau de deputaþi.

Numãrul, respectiv ponderea deciziilor Curþii de admitere, în tot sau în parte,
a obiecþiilor ºi excepþiilor de neconstituþionalitate, rãmân relativ modeste, îndeo-
sebi în cazul controlului a posteriori privind excepþiile de neconstituþionalitate,
în pofida creºterii continue a sesizãrilor în aceastã materie. Doar 38 de decizii de
admitere (35,51%) dintr-un total de 107 pronunþate în cadrul controlului înainte
de promulgare, sunt de consemnat în perioada 1992–2006 inclusiv, în timp ce
dintr-un total de 5730 de decizii pronunþate în urma sesizãrii de cãtre cetãþeni sau
de instanþele de judecatã privind excepþii de neconstituþionalitate, doar 175
(respectiv 3,04%) au admis total sau parþial excepþiile invocate. O pondere mai
ridicatã au deciziile de admitere a obiecþiilor de neconstituþionalitate referitoare
la regulamentele Camerelor parlamentare sau ale ºedinþelor comune: 10 (respec-
tiv 45,45%) din 22 de decizii, în cadrul aceleiaºi perioade.

Din oficiu, Curtea Constituþionalã s-a pronunþat asupra a 5 iniþiative legisla-
tive de revizuire a Constituþiei, înainte de prezentarea lor Parlamentului ºi dupã
adoptare, o singurã iniþiativã fiind admisã, în mai, respectiv septembrie 2003 —
prin care s-a realizat prima revizuire a Constituþiei din 1991.

Atribuþiile ºi activitatea jurisdicþional-decizionalã a Curþii Constituþionale îi
conferã rolul de garant al respectãrii regulilor ºi principiilor fundamentale care
prezideazã cadrul constitutiv ºi mecanismul de funcþionare ale autoritãþilor
publice ºi sistemului politic general. Prin deciziile ºi hotãrârile adoptate sau avi-
zele emise, Curtea Constituþionalã îndeplineºte funcþii inerente promovãrii filo-
sofiei politice ºi practicii decizionale ale statului de drept democratic. Asigurând,
prin toate acestea, supremaþia constituþiei în procesele funcþionale ºi decizionale
ale sistemului politic, sau ale structurilor instituþionale componente, Curtea Con-
stituþionalã contribuie deja în mod efectiv ºi (chiar) eficient la protecþia dreptu-
rilor ºi libertãþilor constituþionale ºi fundamentale ale omului ºi ale cetãþenilor.
În virtutea rolului de garant al supremaþiei Constituþiei, Curtea garanteazã menþi-
nerea ºi intervine pentru a restabili echilibrul funcþional dintre autoritãþile pu-
blice, atunci când acesta a fost afectat de crize politice.

Protecþia drepturilor ºi libertãþilor fundamentale

Eficacitatea rolului Curþii Constituþionale în respectarea drepturilor funda-
mentale trebuie examinatã dintr-o dublã perspectivã.

În primul rând, din perspectiva rolului pasiv pe care ordinea constituþionalã
în general îl conferã judecãtorului în sens generic, deci ºi celui constituþional,
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autorizat „sã spunã dreptul“ nu din propria iniþiativã, ci doar la sesizarea pãrþilor
direct ºi concret interesate în soluþionarea unui contencios clar ºi strict delimitat.
Sub acest aspect, Curtea Constituþionalã a României este accesibilã input-urilor
(respectiv sesizãrilor) venite din sfera factorilor politici instituþionali cât ºi din
cea a membrilor individuali (respectiv, cetãþenilor) ai sistemului politic. Desigur,
în cazul în care aceºtia din urmã considerã, motivat, cã legea sau ordonanþa care
urmeazã sã se aplice în soluþionarea conflictelor juridice care-i opun, conþin
dispoziþii de naturã sã afecteze drepturile fundamentale. (Ne-am referit deja la
subiecþii care sunt îndreptãþiþi sã sesizeze Curtea cu obiecþii sau excepþii de ne-
constituþionalitate, care privesc domeniul drepturilor sau libertãþilor cetãþeneºti.)

În al doilea rând, din perspectiva limitelor competenþei decizionale a Curþii
în raport cu principiul suveranitãþii parlamentare ºi al oportunitãþilor exercitãrii
voinþei legiferante a parlamentului. Pânã la revizuirea Constituþiei din 2003,
deciziile Curþii Constituþionale a României puteau fi anulate de cãtre Parlament
dacã dispoziþiile legale declarate de cãtre Curte ca fiind neconstituþionale erau
aprobate din nou, printr-o majoritate de 2/3 din numãrul deputaþilor ºi senato-
rilor. În plus, legile adoptate prin aceastã procedurã nu mai puteau face obiectul
invocãrii în faþa instanþelor judecãtoreºti a excepþiilor de neconstituþionalitate.
Tot astfel, între 1992 ºi 1997, înainte de modificarea Legii 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, deciziile adoptate în com-
pletele de 3 judecãtori constituþionali, dupã examinarea în fond a excepþiilor de
neconstituþionalitate, puteau fi atacate cu recurs de cãtre pãrþile interesate sau de
cãtre Ministerul Public, ºi deci puteau fi modificate, reconfirmate sau respinse
de cãtre completele formate din 5 judecãtori. Chiar ºi dupã acest parcurs proce-
sual, eliminarea din legi ºi ordonanþe a dispoziþiilor declarate neconstituþionale
prin decizie definitivã, rãmânea la latitudinea Parlamentului, fãrã a exista un
termen în limitele cãruia sã fie operate modificãrile cerute de punerea legii în
acord cu Constituþia. Efectul întârzierilor, uneori de ani de zile, în reexaminarea
ºi eliminarea dispoziþiilor legale neconstituþionale sau în umplerea vidului
legislativ, s-a reflectat în multiplicarea sesizãrilor de cãtre cetãþenii lezaþi sau de
cãtre instanþele care urmau sã soluþioneze litigii pe baza unor legi aflate în
contradicþie cu prevederile constituþionale. O modificare importantã adusã în
1997 Legii 47/1992 a Curþii Constituþionale stabilea, în acest sens, cã legile sau
dispoziþiile legale constatate ca fiind neconstituþionale, printr-o decizie ante-
rioarã a Curþii Constituþionale, sã nu mai poatã face obiectul unor noi excepþii
ridicate în instanþe judecãtoreºti11. Cu aceeaºi ocazie s-a renunþat la cele douã
grade de jurisdicþie, toate sesizãrile urmând a fi judecate de cãtre plenul Curþii
Constituþionale, iar deciziile pronunþate cu votul majoritãþii membrilor ei. Deci-
ziile prin care se admit excepþiile de neconstituþionalitate devin astfel definitive
ºi general obligatorii, având puterea numai pentru viitor, din momentul publi-
cãrii lor în „Monitorul Oficial al României“. Abia dupã revizuirea Constituþiei în
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2003 au fost eliminate inconvenientele care limitau, în bunã mãsurã, impactul
asupra autoritãþilor publice al deciziilor Curþii Constituþionale de admitere a
neconstituþionalitãþii în ceea ce priveºte drepturile cetãþeneºti, ºi punerea legilor
ºi ordonanþelor în acord cu prevederile constituþionale. Potrivit noilor prevederi
constituþionale, Parlamentul nu mai poate respinge, printr-un vot calificat de 2/3
din totalul membrilor sãi, deciziile Curþii Constituþionale care admit obiecþiile de
neconstituþionalitate semnalate. Este obligat sã le reexamineze ºi sã punã legea
în acord cu Constituþia, aºa cum rezultã din decizia Curþii. Dacã Parlamentul sau,
dupã caz, Guvernul nu opereazã modificãrile necesare în legile sau ordonanþele
aflate în vigoare, în termen de 45 de zile de la publicarea deciziei Curþii Consti-
tuþionale, acestea înceteazã sã mai producã efecte juridice, în intervalul menþio-
nat ele fiind suspendate de drept12.

Reglementând modalitãþile de aplicare a politicilor publice, ca rãspuns la pro-
blemele controversate ºi presiunile exercitate din mediul societal, actele legisla-
tive pot afecta în variate feluri drepturi cetãþeneºti recunoscute ºi garantate de
Constituþie, interese legitime ale unor grupuri ºi categorii sau pot pune la înde-
mâna guvernanþilor pârghii de exercitare arbitrarã, ilegitimã a puterii. Una dintre
raþiunile înfiinþãrii Curþii Constituþionale ºi a rolului atribuit acesteia în sistemul
politic constã, astfel, în sancþionarea deciziilor puterii legislative ºi guvernamen-
tale care lezeazã drepturi ºi libertãþi fundamentale, asigurând valorificarea efec-
tivã a garanþiilor respectãrii lor în viaþa socialã. Aceasta derivã din aspiraþiile
democratice ale revoluþiei din decembrie 1989 care a rãsturnat regimul dictaturii
totalitare comuniste, ºi din voinþa Constituanþilor din 1991 de a stopa tentaþiile
viitoare care ar atenta la drepturile ºi libertãþile democratice recucerite. Sistemul
de valori din care se revendicã drepturile ºi libertãþile fundamentale înscrise în
Constituþia din 1991, consolidat prin revizuirea din 2003, este succint ºi clar de-
finit în chiar art. 1 (alin. 3) al acesteia, care proclamã: „România este stat de
drept, democratic ºi social, în care demnitatea omului, drepturile ºi libertãþile ce-
tãþenilor, libera dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea ºi pluralismul poli-
tic, reprezintã valori supreme, în spiritul tradiþiilor democratice ale poporului ro-
mân ºi idealurilor Revoluþiei din decembrie 1989, ºi sunt garantate“13.

Asigurarea protecþiei drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti, ca efect al funcþiei
de jurisdicþie constituþionalã, a confruntat Curtea Constituþionalã a României cu
probleme deosebit de dificile, încã din start, datoritã conflictului de legi în timp
ºi a amploarei reparaþiilor ce ar fi trebuit sã fie fãcute pentru nesocotirea dreptu-
rilor sub regimul dictaturii totalitare comuniste. Constituþia din 1991 ºi legile
adoptate în virtutea acesteia statueazã doar pentru viitor, în timp ce problemele
cele mai grave îºi aveau originile în regimul dictatorial înlocuit dupã revoluþie ºi
în multe dintre legile adoptate de acel regim. În virtutea atribuþiilor sale jurisdic-
þionale, cu care Constituþia ºi legea de organizare ºi funcþionare o învestesc,
Curtea s-a limitat în mod riguros la constatarea încãlcãrii principiilor ºi dispozi-
þiilor consfinþite de Constituþie, fãrã a putea modifica sau completa ori mãcar a
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sugera mãsuri legislative care sã repare încãlcãrile flagrante comise de fostul
regim totalitar la adresa drepturilor unor categorii de cetãþeni, sau în favoarea
altor categorii.

Curtea Constituþionalã a României a manifestat o prudenþã excesivã în ceea
ce priveºte relaþiile sale cu puterea politicã majoritarã în parlament. Nu a îndrãz-
nit decât sub primul sãu preºedinte, Vasile Gionea (1992–1995), sã pronunþe
câteva decizii de interpretare asupra filosofiei ºi valorilor constituþionale în ma-
terie de drepturi ale omului, precum ºi asupra respectãrii deciziilor sale, de cãtre
toate subiectele de drept14. În rest, Curtea a rãmas consecventã unui formalism
juridic restrictiv ºi unei atitudini respectuoase faþã de voinþa legislatorului pozi-
tiv (parlament ºi guvern). Comportament încurajat îndeosebi de judecãtori pre-
cum Ioan Muraru (preºedinte al Curþii în douã mandate, dupã 1995), Florin
Bucur Vasilescu ºi Mihai Constantinescu, cei care, de altfel, au opus opinii sepa-
rate „deciziilor de interpretare“ acuzate de cãtre aceºtia de neconstituþionalitate,
de adãugare la lege ºi, deci, contrare intenþiilor Constituantei „feseniste“ din
septembrie 1991. Considerentele lor au fost preluate de parlament în Legea nr.
138/27 iulie 1997 de modificare ºi completare a Legii nr. 47/1992 privind orga-
nizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, care statueazã cã: „În executarea
controlului sãu, Curtea Constituþionalã se pronunþã numai (subl. ns., A.C.) asu-
pra problemelor de drept, fãrã a putea modifica sau completa prevederea legalã
supusã controlului“15. ªi, de asemenea, „Curtea Constituþionalã nu se poate pro-
nunþa asupra modului de interpretare ºi de aplicare a legii, ci numai asupra înþe-
lesului sãu contrar Constituþiei“. În esenþã, aceste restricþii sunt valabile ºi în
prezent, dupã modificarea din 2004 a Legii nr. 47/1992 republicatã, în art. 2,
alin. (3) statuându-se: „Curtea Constituþionalã se pronunþã numai asupra consti-
tuþionalitãþii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau
completa prevederile supuse controlului“16.

În mod cert, dacã competenþa de a interpreta legea revine, dupã caz, puterilor
legislative ºi judecãtoreºti, interpretarea Constituþiei este atributul exclusiv al
Curþii Constituþionale, care vegheazã ca principiile ºi prevederile sale sã nu
poatã fi încãlcate de cãtre dispoziþii din legi ºi ordonanþe ale Guvernului. Pro-
tecþia asiguratã astfel drepturilor ºi libertãþilor fundamentale garantate de Consti-
tuþie vizeazã prevenirea încãlcãrii de cãtre legi — prin controlul abstract al
constituþionalitãþii înainte de promulgare —, sau corectarea dispoziþiilor din legi
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Codului penal referitoare la „avutul obºtesc“ în contextul prevederilor constituþionale despre proprietate, în
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sale pronunþate în cadrul controlului de constituþionalitate, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr.
16/26 ianuarie 1995.

15 Vezi Legea nr. 138/24 iulie 1997 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 47/1992 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii Constituþionale, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 170/25
iulie 1997, art. I, alin. (1).

16 Legea nr. 232/3 iunie 2004 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii Constituþionale, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 502/3 iunie 2004, Art. I,
(3).



ºi ordonanþe aflate în vigoare, prin dreptul celor interesaþi de a invoca excepþii
de neconstituþionalitate în cauze aflate pe rolul instanþelor judecãtoreºti.

Justiþiei îi incumbã însã atributul esenþial în protecþia drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale în procesul de aplicare a legii ºi în soluþionarea litigiilor, prin
stabilirea rãspunderilor penale ºi materiale a celor vinovaþi de încãlcarea legii în
raporturile dintre particulari ºi dintre aceºtia ºi alte subiecte de drept, inclusiv
autoritãþi ale statului.

Faptul cã parlamentul este unica autoritate legiuitoare nu interzice Curþii
Constituþionale sã verifice, de pildã, constituþionalitatea dispoziþiilor propuse
într-o lege, precum cea de reparare a injustiþiei ºi restituire a proprietãþii private
naþionalizate sub comunism, nu doar sub aspecte strict formal-juridice — cum
s-a complãcut în anii ’90 —, ci ºi din perspectiva valorilor supreme pe care chiar
actuala Constituþie le consacrã în art. 1, alin. (3). Curtea Constituþionalã s-a es-
chivat însã, preferând sã se prevaleze de prevederea legalã potrivit cãreia com-
petenþa constatãrii constituþionalitãþii legii se referã doar la raporturile juridice
stabilite dupã adoptarea Constituþiei din 1991. Drepturile subiective ale statului,
precum cele de proprietate asupra imobilelor trecute în proprietatea sa prin
Decrete ale regimului comunist, precum ºi alte prevederi legislative dinainte de
prãbuºirea comunismului în 1989, fiind considerate „legale“, Curtea Constitu-
þionalã a recunoscut expres statului dreptul de a hotãrî în chip neîngrãdit asupra
regimului juridic al acestora, prin Legea nr. 112/mai 1995, pretins reparatorie
faþã de foºtii proprietari sau moºtenitorii acestora. Dacã legea era reparatorie,
este de neînþeles de ce Curtea Constituþionalã nu a constatat cã prevederile
legislative adoptate de Parlament, stabileau practic restricþii ilegitime în privinþa
restituirii în naturã cãtre foºtii proprietari a imobilelor cu destinaþii de locuinþe,
confiscate abuziv de la începuturile regimului comunist ºi pânã în 1989. Foºtii
proprietari puteau redobândi dreptul de proprietate doar „asupra apartamentelor,
în care aceºtia locuiesc în calitate de chiriaºi, sau asupra celor care sub libere“.
În situaþiile reþinute de lege se mai aflau extrem de puþini dintre foºtii proprietari
legitimi. Proprietãþile imobiliare cu destinaþia de locuinþe confiscate între 1945
ºi 1989, de regulã mai confortabile decât locuinþele de bloc construite sub comu-
nism pentru „oamenii muncii“, se aflau ºi dupã 1989 în posesia chiriaºilor de lux
recrutaþi din mediile nomenclaturii comuniste. Pentru astfel de apartamente se
prevedea posibilitatea solicitãrii de despãgubiri de cãtre cei îndreptãþiþi. În
schimb, chiriaºilor aflaþi în imobilele „naþionalizate“ li se acorda dreptul de a
deveni proprietari prin cumpãrarea apartamentelor (imensa majoritate) care nu
se restituiau în naturã foºtilor proprietari.

Fiind vorba de o mãsurã legislativã reparatorie a dreptului de proprietate pri-
vatã încãlcat sub comunism, Curtea Constituþionalã ar fi fost, chiar formal-legal,
obligatã sã constate, în virtutea competenþei sale ºi a spiritului dreptãþii ca va-
loare constituþionalã, cã dreptatea este mai bine garantatã de o dispoziþie legalã
de restituire în naturã, ca regulã, ºi de despãgubire, ca excepþie. Adicã dând foºti-
lor proprietari dreptul la opþiune în ceea ce priveºte forma reparaþiei încãlcãrii
sãvârºite de regimul comunist a drepturilor de proprietate privatã asupra imobi-
lelor cu destinaþia de locuinþe. Soluþia datã de Curtea Constituþionalã în Decizia
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nr. 73/1995 cu privire la obiecþiile de neconstituþionalitate a unor prevederi ale
legii 112/1995 pentru reglementarea situaþiei juridice a unor imobile cu destina-
þia de locuinþe trecute în proprietatea statului a fost un compromis conjuncturist.
Recunoscând statului (ºi deci Parlamentului-legiuitor) dreptul de a dispune
conform propriei voinþe de „proprietatea sa“, Curtea a declarat drept neconstitu-
þionalã prevederea care se referea la locuinþele trecute „fãrã titlu“ (prin acte
administrative ilegale sau pur ºi simplu în fapt) în proprietatea statului ºi care,
drept urmare, nu puteau face obiectul legii de restituire întrucât nu-i aparþinuserã
legal nici înainte de adoptarea Constituþiei din 1991. Lãsând deci foºtilor pro-
prietari posibilitatea de a-ºi revendica imobilele confiscate în justiþie17. Admitea,
totodatã, obiecþia de neconstituþionalitate împotriva dispoziþiei legale care-i
excludea de la despãgubirile reparatorii pe foºtii proprietari ºi moºtenitorii lor,
cu domiciliul în strãinãtate ºi care nu-ºi stabilesc în termen de 6 luni de la in-
trarea în vigoare a Legii, domiciliul în þarã, ca aducând atingere principiului con-
stituþional al egalitãþii în faþa legii ºi dreptului la libera circulaþie în þarã ºi în
strãinãtate, ºi de a-ºi stabili domiciliul oriunde, în România sau în afara ei.

De altfel, chiar în favoarea restituirilor în naturã a imobilelor naþionalizate de
statul comunist în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 au fost adoptate
acte legislative ulterioare, însã dupã o tergiversare (de 10 ani), la care, practic, a
contribuit ºi Curtea Constituþionalã prin unele dintre deciziile sale*.

Curtea Constituþionalã a respins atât în 2001 (prin Decizia nr. 43/7 februarie
2001) cât ºi în 2005 (prin Decizia nr. 375/6 iulie 2005) sesizãrile de neconstitu-
þionalitate privind Legile nr. 10/2001 ºi 247/2005 (Titlul I privind modificãrile
aduse Legii nr. 10/2001) în privinþa restituirii în naturã a proprietãþilor preluate
abuziv de cãtre statul comunist ºi al extinderii sferei proprietãþilor care urmau sã
fie restituite, constatând, de aceastã datã, conformitatea lor cu dreptul constitu-
þional de proprietate privatã al cetãþenilor.

Jurisprudenþa Curþii Constituþionale a rãmas consecventã orientãrii conturate
încã de la primele Decizii, de a se pronunþa doar asupra concordanþei reglemen-
tãrilor legale supuse controlului înainte de promulgare, cu dispoziþiile ºi princi-
piile Constituþiei, fãrã a se interfera în modul de elaborare tehnicã a legii de cãtre
parlament sau în probleme de oportunitate politicã ºi în opþiunea fãcutã de le-
giuitor. Prin Decizia nr. 203/29 noiembrie 1992 („M. Of. al României“, nr. 603/9
dec. 1999), Curtea îºi reitera orientarea de principiu potrivit cãreia „nu decide
dacã o lege este sau nu bunã, dacã este sau nu este eficientã sau dacã este ori nu
este oportunã. Numai Parlamentul poate hotãrî, în limitele prevãzute de Consti-
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deri ale Legii pentru reglementarea situaþiei juridice a unor imobile cu destinaþia de locuinþe, trecute în pro-
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iar Legea nr. 247/19 iulie 2005, Titlul I, modificã între altele acest articol, citat mai sus, în sensul restituirii de
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tuþie, asupra conþinutului reglementãrilor legale ºi a oportunitãþii acestora. Iar
statul de drept, a cãrui existenþã este reglementatã prin art. 1, alin. (3) din legea
fundamentalã, impune recunoaºterea de cãtre orice putere a actelor ºi mãsurilor
luate de celelalte puteri în limitele prevãzute de Constituþie“18.

Majoritatea deciziilor prin care Curtea Constituþionalã a admis prezenþa unor
incompatibilitãþi cu principiile ºi dispoziþiile constituþionale în materie de drep-
turi ºi libertãþi fundamentale sunt rezultatul controlului concret, declanºat de in-
vocarea excepþiilor de neconstituþionalitate de cãtre cetãþeni ºi persoane juridice,
în litigiile aflate în faþa instanþelor de judecatã. Jurisprudenþa Curþii Constituþio-
nale distinge, în acest plan, între excepþiile având ca obiect legi ºi dispoziþii cu
putere de lege anterioare Constituþiei din 1991, ºi cele referitoare la legi ºi ordo-
nanþe ale Guvernului adoptate în temeiul acestei Constituþii. Legile ºi actele nor-
mative cu putere de lege (decrete) adoptate sub fostul regim comunist, care în-
grãdeau drepturi fundamentale recunoscute constituþional sub regimul postco-
munist, au fost considerate ca abrogate în mãsura în care contravin noii Consti-
tuþii. Deºi acest lucru putea fi constatat chiar de cãtre instanþele judecãtoreºti, cu
ocazia soluþionãrii diferitelor litigii, Curtea Constituþionalã a considerat ca fiind
de competenþa sa sã se pronunþe ori de câte ori instanþele au sesizat-o în legãturã
cu invocarea unor excepþii de neconstituþionalitate vizând chiar legi anterioare
adoptãrii Constituþiei în vigoare, stabilind, dupã caz, dacã ºi în ce mãsurã acestea
sunt abrogate. Aceasta întrucât dupã intrarea în vigoare a Constituþiei din 1991
(2003) au rãmas o serie de legi ºi coduri de legi importante care, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, alcãtuiesc temeiul soluþionãrii a tot felul de infracþiuni
ºi litigii: Codul penal, Codul de procedurã penalã, Codul civil, Codul de proce-
durã civilã, Codul muncii, Codul familiei etc. Principiul adoptat în jurisprudenþa
Curþii Constituþionale în legãturã cu excepþiile de neconstituþionalitate — cele
mai numeroase — vizând aceste legi este acela cã ea nu are competenþa de a ve-
rifica constituþionalitatea legilor anterioare actualei Constituþii, ci doar de a con-
stata dacã excepþiile ridicate se referã la legi sau dispoziþii din astfel de legi care
sunt abrogate, ca fiind contrare noii Constituþii — dupã cum statueazã art. 150,
alin. 1. „În cazul legilor anterioare Constituþiei — se preciza în Decizia nr. 11/8
martie 1994 a Curþii Constituþionale, neconstituþionalitatea are un caracter speci-
fic, întrucât cauza sa este posterioarã legii, constând în schimbarea temeiului
legitimitãþii sale constituþionale. În aceste condiþii, controlul constituþionalitãþii
unei legi preconstituþionale, care are ca rezultat constatarea contrarietãþii aces-
teia cu prevederile Constituþiei, nu duce la declararea legii ca neconstituþionalã
— o lege putând fi apreciatã numai în funcþie de regimul constituþional sub
imperiul cãruia a fost adoptatã —, ci la constatarea abrogãrii, soluþie ce consti-
tuie consecinþa constituþionalitãþii prevãzutã de art. 150 alin. (1) a unei asemenea
contrarietãþi“19.
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Constatarea abrogãrii unor legi sau unor dispoziþii din legi de cãtre Curtea
Constituþionalã are ca efect imediat faptul cã ele nu se mai aplicã, ºi poate sluji
protejãrii drepturilor fundamentale sau procedurale, sau la formularea cerinþei ca
autoritãþile legislative ºi executive legitime sã adopte noi reglementãri, în con-
cordanþã cu garantarea constituþionalã a acestor drepturi.

Concertarea rolurilor autoritãþilor publice cu cel al Curþii Constituþionale este
esenþialã în domeniul protecþiei drepturilor ºi libertãþilor fundamentale într-un
regim democratic. Numai cu aceastã condiþie se poate asigura eficacitatea funcþiei
îndeplinite de Curtea Constituþionalã de garant al supremaþiei Constituþiei în ca-
drul sistermului politic, implicit al protecþiei drepturilor fundamentale. Corelarea
suboptimalã a rolului Curþii Constituþionale de garant al Constituþiei cu activita-
tea de legiferare a Parlamentului, mai cu seamã în primii 5–6 ani de la adoptarea
Constituþiei din 1991, când au fost declarate abrogate o serie de legi vechi, a ac-
centuat ºi perpetuat un vid legislativ cu consecinþe negative asupra oportunitãþii
ºi eficacitãþii reglementãrii relaþiilor sociale în raport cu condiþiile noi ale tranzi-
þiei postcomuniste. Exemplul oferit de numeroase prevederi din vechile coduri
penale ºi de procedurã penalã adoptate sub regimul comunist este cât se poate de
sugestiv. Curtea Constituþionalã a admis prin deciziile sale cã foarte multe din
articolele Codului de procedurã penalã sau ale Codului penal sunt abrogate, în
virtutea supremaþiei noii Constituþii. Dar înlocuirea lor de cãtre Parlament cu re-
glementãri noi a întârziat uneori ani de zile. Este, de exemplu, ºi cazul constatãrii
de cãtre mai multe Decizii ale Curþii Constituþionale, pronunþate în 1993 în
soluþionarea excepþiilor de neconstituþionalitate ridicate în instanþe judecãtoreºti,
a abrogãrii unui întreg capitol din Codul penal referitor la „infracþiunile contra
avutului obºtesc“20, în legãturã cu înþelesul conceptului de „avut obºtesc“ rapor-
tat la prevederile Constituþiei în vigoare. Acestea stabilesc cã proprietatea este
publicã sau privatã, cea publicã aparþinând statului sau unitãþilor administra-
tiv-teritoriale. Prin urmare, Curtea Constituþionalã constata cã „dispoziþiile din
Codul Penal referitoare la infracþiunile contra avutului obºtesc sunt abrogate par-
þial potrivit articolului 150 alin. (1) din Constituþie ºi, în consecinþã, acestea ur-
meazã a se aplica numai cu privire la bunurile prevãzute de art. 135, alin. (4) din
Constituþie*, bunuri ce formeazã obiectul exclusiv al proprietãþii publice“21.
Celelalte bunuri aflate în proprietatea statului, precum patrimoniul întreprin-
derilor economice, devenite „regii autonome“ ºi „societãþi comerciale“ potrivit
Legii nr. 15/7 august 1990 pentru reorganizarea unitãþilor economice de stat ºi
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nr. 176/26 iulie 1993, pp. 4–7; Decizia Plenului Curþii Constituþionale nr. 1/7 septembrie 1993 privind
dispoziþiile din Codul Penal referitoare la avutul obºtesc în contextul prevederilor constituþionale despre
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21 Decizia Plenului Curþii Constituþionale nr. 1/7 septembrie 1993, în „Monitorul Oficial al României“,
Partea I, nr. 232/27 septembrie 1993, p. 6.

* „Bogãþiile de orice naturã ale subsolului, cãile de comunicaþie, spaþiul aerian, apele cu potenþial
energetic valorificabil ºi acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorialã, resursele naturale
ale zonei economice ºi ale platoului continental, precum ºi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv
al proprietãþii publice“ (Constituþia României, 1991, art. 135, alin. (4)).



Legii nr. 31/16 noiembrie 1991 privind societãþile comerciale, nu mai fac parte,
conform interpretãrii date de Curtea Constituþionalã, din proprietatea publicã, ci
din proprietatea privatã a statului. Noua Constituþie nu admitea nici o diferenþã
de tratament între titularii proprietãþii private (particulari sau alte subiecte de
drept, inclusiv statul). Aºa încât proprietãþii private a statului asupra regiilor au-
tonome ºi societãþilor comerciale urma sã i se aplice acelaºi regim de protecþie
penalã ca ºi „proprietãþii personale“ sub regimul comunist, adicã o blândã pena-
lizare a infracþiunilor contra acestei forme de proprietate, câtã vreme rãmâneau
în vigoare prevederile din Codul penal care reglementau „infracþiunile contra
avutului personal sau particular“. Curtea Constituþionalã s-a declarat necompe-
tentã sã impunã Guvernului ºi Parlamentului un termen de intervenþie legislativã
pentru reglementarea domeniilor în care vechile dispoziþii legale nu mai sunt în
vigoare, sau sã reconsidere eficacitatea protecþiei penale a proprietãþii private din
vechiul Cod penal, prin înãsprirea pedepselor contra infracþiunilor, considerând
cã aceste atribuþii aparþin Parlamentului.

Guvernul pedeserist Nicolae Vãcãroiu n-a reuºit însã sã modifice regimul
protecþiei patrimoniului (proprietãþii private a persoanelor fizice ºi juridice, in-
clusiv a statului) decât dupã 3 ani de întârziere, prin Legea nr. 140/5 noiembrie
1996 pentru modificarea ºi completarea Codului penal, înãsprind pedepsele pânã
la 12, 15 sau 20 de ani de închisoare. Întârziere suficientã pentru ca multe dintre
societãþile comerciale cu capital de stat sã fie practic falimentate, prin infracþiuni
de furt, abuz de încredere, gestiune frauduloasã, înºelãciune, delapidare etc.,
chiar de cãtre cei numiþi sã administreze proprietatea privatã a statului, infrac-
þiuni pentru care Codul Penal comunist, neactualizat, prevedea sancþiuni de 2, 3,
5 sau cel mult 7 ani închisoare. „Privatizarea“ unor societãþi comerciale cu capi-
tal majoritar de stat la preþuri derizorii sau simbolice, de 1 dolar, a putut fi astfel
justificatã, ca ºi falimentarea altora, prin invocarea „vidului legislativ“.

Un activism remarcabil denotã jurisdicþia constituþionalã în soluþionarea ex-
cepþiilor de neconstituþionalitate privind protecþia drepturilor ºi libertãþilor fun-
damentale invocate de cetãþeni, în litigiile aflate în atenþia instanþelor judecã-
toreºti. Curtea Constituþionalã contribuie, astfel, la corectarea sau, dupã caz, la
confirmarea unor dispoziþii ale autoritãþilor, în cadrul feed-back-ului neîntrerupt
dintre cetãþeni ºi centrele decizionale ale sistemului politic. Ea conferã ºi prin
aceasta credibilitate ºi sprijinã consolidarea legitimitãþii sistemului politic bazat
pe statul de drept democratic ºi social.

Autoritatea de garant al Constituþiei se reflectã ºi în creºterea an de an a sesi-
zãrilor adresate de cãtre cetãþeni Curþii, cu excepþii de neconstituþionalitate în
respectarea drepturilor lor. Curtea Constituþionalã a admis, în cei 15 ani de la în-
fiinþarea sa, peste 170 de excepþii de neconstituþionalitate vizând drepturi ºi
libertãþi cetãþeneºti sau interese legitime lezate de legi ºi ordonanþe în vigoare.
Majoritatea acestor decizii privesc domenii legate de Dreptul penal ºi procesual
penal, Drept civil ºi Dreptul muncii. Curtea a reþinut ºi corectat prin jurispru-
denþa sa excepþii de neconstituþionalitate ale unor dispoziþii din legi ºi din or-
donanþe cu incidenþã asupra drepturilor de proprietate privatã, garantarea ºi ocro-

19 CURTEA CONSTITUÞIONALÃ A ROMÂNIEI 23



tirea proprietãþii private în mod egal ºi indiferent de titular22; dreptul la libera
circulaþie ºi la stabilirea domiciliului oriunde în þarã sau în strãinãtate, de a
emigra ºi de a reveni în þarã23; liberul acces la justiþie ºi egalitatea cetãþenilor în
faþa legii ºi a autoritãþilor publice, fãrã privilegii ºi discrimãri24; libertatea indi-
vidualã ºi siguranþa persoanei25; aºezarea justã a sarcinilor fiscale26 etc.

Eficacitatea protecþiei drepturilor fundamentale de cãtre Curtea Constituþio-
nalã, îndeosebi prin admiterea excepþiilor de neconstituþionalitate privind dispo-
ziþii din legi ºi ordonanþe în vigoare a sporit dupã statuarea în Constituþia revi-
zuitã (2003) a încetãrii efectelor juridice ale respectivelor dispoziþii legale la 45
de zile de la publicarea Deciziei Curþii Constituþionale, dacã în acel interval Par-
lamentul sau Guvernul, dupã caz, nu le pun în acord cu prevederile Constituþiei.

Menþinerea ºi adaptarea echilibrelor funcþionale
în cadrul regimului politic

În prima fazã de tranziþie democraticã atribuþiile Curþii Constituþionale vizau
controlul direct asupra actelor Parlamentului ºi indirect celor emise de Guvern
(O.G. ºi O.U.G.). Adicã factorii prezumtivi de tulburare a echilibrelor puterilor
constituþionale în regimul democratic, date fiind, în primul rând atribuþiile aces-
tora de iniþiativã ºi decizie legislativã, de reglementare a organizãrii ºi funcþio-
nãrii tuturor celorlalte instituþii. Controlul constituþionalitãþii legilor înainte de
promulgare urmãreºte în principal prevenirea depãºirii limitelor constituþionale
în care Parlamentul este abilitat sã legifereze, în raport cu sfera de acþiune ºi
competenþele rezervate, tot de Constituþie, celorlalte puteri ºi autoritãþi. Ace-
luiaºi scop îi rãspunde controlul constituþionalitãþii Regulamentelor Camerelor
parlamentare, spre a se evita încãlcarea normelor procedurale, de dezbatere ºi
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I, nr. 286/4 august 1998; DCC nr. 408/7 octombrie 2004, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr.
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23 DCC nr. 139/14 decembrie 1944 privind constituþionalitatea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 50 (12
august 1994 privind instituirea unei taxe de trecere a frontierei în vederea constituirii unor resurse destinate
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în „Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95/5 martie 1999.

24 DCC nr. 66/28 iunie 1995, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 210/13 septembrie 1995;
DCC nr. 43/1994 privind constituþionalitatea Legii privind veteranii de rãzboi precum ºi unele drepturi ale
invalizilor ºi vãduvelor de rãzboi, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 139/2 iunie 1994; DCC nr.
35/1 iulie 1993, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 218/1993; Decizia Plenului Curþii
Constituþionale nr. 1/8 februarie 1994 privind liberul acces la justiþie al persoanelor în apãrarea drepturilor,
libertãþilor ºi intereselor lor legitime, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 69/16 martie1994.

25 DCC nr. 106/14 iulie 1998 privind excepþia de neconstituþionalitate a art. 146 ºi 149 din Condul de
Procedurã Penalã referitoare la condiþiile pentru arestarea învinuitului ºi art. 149 referitor la durata arestãrii
inculpatului, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 287/5 aprilie 1998; DCC nr. 107; 108; 110;
111/iulie 1998 (Ibidem).

26 DCC nr. 176/6 martie 2003 referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 1 din
O.U.G. nr. 174/2001 privind unele mãsuri pentru îmbunãtãþirea finanþãrii învãþãmântului superior, în
„Monitorul Oficial al României“, Partea I, Nr. 400/9 iunie 2003.27.



adoptarea legilor, sau a drepturilor deputaþilor ºi senatorilor ºi îndeosebi ale opo-
ziþiei în procesul legislativ.

Dupã revizuirea Constituþiei, Curtea Constituþionalã a fost abilitatã sã solu-
þioneze conflictele juridice de naturã constituþionalã dintre autoritãþile publice,
determinate de eventuala încãlcare a atribuþiilor unei puteri, de cãtre oricare din-
tre celelalte autoritãþi constituþionale. Curtea Constituþionalã a fost sesizatã cu
cereri de soluþionare a unor astfel de conflicte în mai multe rânduri.

Încãlcãri ale principiului separaþiei puterilor au fost admise în decizii ale
Curþii privind neconstituþionalitatea unor prevederi legislative. O primã ocazie a
oferit-o sesizarea preºedintelui Emil Constantinescu asupra neconstituþionalitãþii
unor prevederi din Legea privind organizarea ºi defãºurarea referendumului,
adoptatã în februarie 1999, care restrângea competenþele constituþionale ale pre-
ºedintelui în ceea ce priveºte iniþierea ºi organizarea referendumului în probleme
de interes naþional. Prin Decizia nr. 70/5 mai 1999 Curtea a constatat cã o dispo-
ziþie din Legea referendumului (care stabilea cã referendumul în probleme de
interes naþional — una din atribuþiile personale ale preºedintelui, conform art. 90
din Constituþie —, se poate organiza anterior luãrii unor mãsuri, inclusiv de or-
din legislativ, din textul art. 11, alin. (2) al respectivei legi), este neconstituþio-
nalã întrucât îngrãdeºte exercitarea de cãtre preºedinte a dreptului sãu consti-
tuþional, de a cere poporului sã-ºi exprime voinþa, indiferent de momentul decis
de el însuºi. ªi, de asemenea, pentru cã preºedintele nu poate legifera prin refe-
rendum, întrucât, „în conformitate cu voinþa constituantului român, preºedintele
nu poate iniþia un referendum legislativ, ci numai un referendum consultativ, aºa
cum rezultã cu claritate din prevederile art. 58, alin. (1) din Constituþie, în con-
formitate cu care Parlamentul este unica autoritate legislativã“27. Curtea consi-
dera de asemenea îndreptãþitã ºi o altã obiecþie de neconstituþionalitate invocatã
de Preºedinte, referitoare la enumerarea problemelor de interes naþional asupra
cãrora poate fi iniþiatã consultarea prin referendum, statuând, indirect, cã între-
gul articol 12, alin. (1), lit. B al Legii nr. 3/1999 privind referendumul contravin
Constituþiei, întrucât îngrãdeºte dreptul preºedintelui prin obligarea acestuia „de
a propune parlamentului“ ce probleme urmeazã sã facã obiectul referendumului.
„În realitate, conchidea Curtea, Preºedintele este singurul îndreptãþit sã stabi-
leascã «problemele de interes naþional» asupra cãrora poate cere poporului sã îºi
exprime voinþa prin referendum“28. Parlamentul a menþinut însã enumerarea
limitativã a „problemelor de interes naþional“ ºi dupã eliminarea dispoziþiilor de-
clarate neconstituþionale de cãtre Curte. Ceea ce a determinat reluarea obiecþiei
din partea preºedintelui Traian Bãsescu. Dar, de aceastã datã, în legãturã cu con-
testarea constituþionalitãþii unei legi de respingere a O.U.G. nr. 99/2005 care
completa ºi modifica, sub alte aspecte, Legea nr. 3/2000 privind organizarea ºi
defãºurarea referendumului. Obiecþia preºedintelui a fost respinsã însã de cãtre
Curtea Constituþionalã pe motiv cã dispoziþiile unei legi sau ordonanþe intrate ºi
rãmase în vigoare — datã fiind respingerea de cãtre parlament a Ordonanþei de
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modificare a ei — nu pot fi supuse controlului decât dupã procedura invocãrii
unei excepþii de neconstituþionalitate în instanþele judecãtoreºti, ºi nu prin con-
trolul anterior promulgãrii Legii de respingere a O.U.G. solicitat de preºedinte.

Soluþionarea acestui contencios constituþional a fãcut obiectul Deciziei Curþii
Constituþionale nr. 567/11 iulie 2006, referitoare la excepþia de neconstituþiona-
litate a dispoziþiilor art. 12, alin. (1) din Legea nr. 3/2000, ridicatã direct de cãtre
Avocatul poporului, în virtutea atribuþiilor conferite acestuia prin Constituþia
revizuitã în anul 2003. Curtea statueazã cã „stabilirea prin lege a problemelor de
interes naþional reprezintã un amestec al Parlamentului în exercitarea atribuþiilor
ce-i sunt conferite prin Constituþie Preºedintelui ºi, ca atare, o nesocotire a prin-
cipiului separaþiei ºi echilibrului puterilor în cadrul democraþiei constituþio-
nale“29. În consecinþã, dispoziþiile legale care enumerau limitativ „problemele de
interes naþional“ au fost declarate neconstituþionale restabilindu-se dreptul ex-
clusiv al preºedintelui de a le preciza ºi de a convoca poporul la referendum
atunci când considerã necesarã cunoaºterea voinþei sale asupra unor astfel de
probleme.

Menþinerea echilibrului funcþional s-a pus ºi în cadrul legislativului, între
grupurile parlamentare. Curtea Constituþionalã a dat o soluþie controversatã, ina-
bil ºi slab argumentatã, conflictului generat de încercarea de înlocuire în 2005, a
preºedinþilor Camerei Deputaþilor ºi Senatului, cu reprezentzanþi ai noii majo-
ritãþi guvernamentale constituite în parlament la scurtã vreme dupã alegerea pre-
ºedinþilor în decembrie 2005, pe durata legislaturii potrivit prevederilor Consti-
tuþiei. Noua majoritate de atunci — PNL-PD, UDMR ºi PC — a recurs la modi-
ficarea Regulamentelor celor douã Camere pentru a simplifica revocarea preºe-
dinþilor ºi a membrilor birourilor, potrivit criteriului „schimbãrii majoritãþii po-
litice“ din Camerã, ºi „la cererea a minimum o treime din numãrul deputaþilor ºi
senatorilor, în cazul încãlcãrii grave a Constituþiei, a prevederilor Regulamen-
telor Camerelor“. Sesizatã de grupurile parlamentare ale opoziþiei de atunci —
PSD ºi PRM —, care susþinuserã alegerea preºedinþilor în funcþiune, aparþinând
PSD ºi aliaþilor sãi majoritari dar nedoriþi de preºedintele Bãsescu la guvernare,
Curtea Constituþionalã a statuat prin Deciziile nr. 602/14 noiembrie 2005 ºi
601/14 noiembrie 2005 referitoare la constituþionalitatea dispoziþiilor din Regu-
lamentele Camerei Deputaþilor ºi Senatului30 privind revocarea preºedinþilor ºi
membrilor birourilor executive, în vãditã contradicþie cu principiul constituþio-
nal al eligibilitãþii preºedinþilor, cã în caz de revocare, propunerea nu poate veni
de la alt grup parlamentar decât cel cãruia i-a aparþinut preºedintele revocabil.
Înlocuirea acestuia — ar rezulta — obligã Camera respectivã sã aleagã tot un
candidat propus de grupul parlamentar cãruia i-a aparþinut cel revocat, pentru a
se respecta configuraþia politicã a fiecãrei Camere rezultatã din alegerile parla-
mentare. Principiu interpretat de Curte ca fiind decisiv în alegerea preºedinþilor
ºi birourilor executive ale Camerelor, indiferent de momentul în care intervine
revocarea unui membru al birourilor, deci ºi a preºedinþilor acestora.
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„Revocarea din funcþie înainte de expirarea mandatului, susþine Curtea
Constituþionalã, produce efecte numai asupra mandatului celui înlocuit, iar nu ºi
asupra dreptului grupului parlamentar care l-a propus ca reprezentant în Biroul
permanent ºi, în consecinþã, de a propune ºi obþine alegerea unui alt reprezentat
în locul devenit vacant. Nerespectarea principiului menþionat ºi instituirea
alegerii unui alt preºedinte al Camerei, dintr-un alt grup parlamentar, ar avea
drept consecinþã aplicarea unei sancþiuni împotriva grupului parlamentar care
i-a propus alegerea în momentul constituirii organelor conducãtoare ale Came-
relor, subsecvente alegerilor generale. Or, Constituþia nu permite aplicarea unei
asemenea sancþiuni cu caracter colectiv“31.

Motivaþia majoritãþii judecãtorilor Curþii care au adoptat Deciziile menþio-
nate omite, cu lejeritate, ceea ce argumenteazã opiniile separate ale altor judecã-
tori. ªi anume, cã proporþia reprezentãrii grupurilor parlamentare, conform
configuraþiei politice rezultate din alegerile generale, nu se încalcã dacã, de
pildã, preºedintele revocat al unei camere nu se mai bucurã de sprijinul celor
care au contribuit iniþial la alegerea sa, ºi nici noul candidat propus de acelaºi
grup sã-l substituie. Grupul în cauzã poate obþine o reprezentare proporþional co-
respunzãtoare configuraþiei existente, prin membrii la care are dreptul în compo-
nenþa birourilor permanente. Argumentele Curþii, în virtutea cãrora revocarea
sau schimbarea din alte motive a preºedinþilor Camerelor parlamentare trebuie
sã respecte principiul configuraþiei politice rezultate din alegeri, iar sancþiunea
(revocãrii) sã nu afecteze grupul parlamentar ci doar persoana preºedintelui în
cauzã, apar stângace ºi insuficient coroborate cu principiul alegerii libere a
preºedintelui fiecãrei Camere, dintre mai mulþi posibili candidaþi propuºi de
grupurile parlamentare. În orice alegere a preºedintelui este necesarã mãcar o
pluralitate, dacã nu majoritatea voturilor membrilor Camerei respective. Se ºtie,
pe de altã parte, cã pe parcursul unei legislaturi configuraþia iniþialã a grupurilor
parlamentare se poate schimba uneori în mod substanþial, iar o alegere a preºe-
dintelui, dupã o revocare, demisie, deces etc. a celui precedent, nu mai poate
invoca configuraþia politicã rezultatã din alegeri, ci are loc în condiþiile ºi în
funcþie de structura grupurilor care existã în momentul respectiv. De altfel, la
scurt timp dupã pronunþarea Deciziilor menþionate, care vãdeau o transparentã
dar insuficientã argumentare în favoarea preºedinþilor pesediºti ai Camerelor,
Adrian Nãstase, preºedintele Camerei Deputaþilor a fost constrâns de chiar parti-
dul sãu (PSD) sã demisioneze. Iar pe locul vacant a fost ales de cãtre majoritatea
guvernamentalã din Camerã un candidat propus de aceasta, candidatul PSD pier-
zând la vot funcþia de preºedinte deþinutã anterior de acest partid.

Invocarea criteriului configuraþiei politice se cuvine, dupã o logicã elemen-
tarã, corelatã cu menþinerea solidarã a majoritãþii (politice) care a susþinut alege-
rea preºedintelui dinainte de revocare ºi/sau situarea grupului cãruia i-a aparþinut
preºedintele revocat sau demisionar în componenþa unei noi majoritãþi guverna-
mentale din Camerã, în momentul în care survine o asemenea înlocuire a preºe-
dintelui respectiv.
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Menþinerea echilibrului de competenþe dintre guvern ºi parlament a constituit
un alt domeniu în care Curtea Constituþionalã a fost sesizatã pentru a decide mo-
dul de interperetare ºi asigurarea respectãrii prevederilor Constituþiei. Obiecþiile
de neconstituþionalitate în aceastã privinþã au vizat Ordonanþa de urgenþã prin
care Guvernul a încercat sã reglementeze raporturi instituþionale sau schimbarea
statutului constituþional al unor instituþii, cum a fost cazul raporturilor dintre Par-
chetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi nou creatul Parchet
Naþional Anticorupþie (P.N.A.). Acestuia i se atribuia competenþa instrumentãrii
dosarelor de urmãrire penalã a deputaþilor ºi senatorilor pentru fapte de mare
corupþie32, deºi potrivit Constituþiei competenþa aparþinea Parchetului General.
Soluþia datã de Curtea Constituþionalã a impus reconsiderarea reglementãrii de-
clarate neconstituþionale ºi organizarea P.N.A. ca Direcþie Naþionalã Anticorup-
þie în cadrul Parchetului General, pentru a-ºi menþine atribuþia de urmãrire pe-
nalã a membrilor Parlamentului.

O altã Decizie a constatat neconstituþionalitatea OUG nr. 43/2006 privind
organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, întrucât schimbarea de rol ºi
funcþii a acestei instituþii, prin ordonanþã de urgenþã, excede limitele constitu-
þionale ale competenþei guvernului, ce nu poate afecta, prin Ordonanþe, regimul
instituþiilor fundamentale ale statului33, competenþã atribuitã doar parlamentului,
în calitate de putere constituantã ºi unica autoritate legiuitoare a þãrii.

Deºi de datã mai recentã, învestirea Curþii Constituþionale, dupã revizuirea
Constituþiei în 2003, cu dreptul de a soluþiona conflictele juridice de naturã con-
stituþionalã dintre autoritãþile publice a format obiectul mai multor decizii care
statueazã deja o jurisprudenþã în aceastã materie. Curtea poate fi sesizatã pentru
a tranºa astfel de conflicte de cãtre Preºedintele României, preºedinþii Camerelor
parlamentare, Primul-ministru ºi Preºedintele Consiliului Superior al Magistra-
turii. Douã cereri de soluþionare a conflictelor juridice dintre Parlament, pe de o
parte, Preºedinte ºi Primul ministru, pe de altã parte, au fost formulate în 2005
de cãtre Preºedinþii Senatului ºi Camerei Deputaþilor, iar una în 2006 de cãtre
Preºedintele Consiliului Superior al Magistraturii. Primele incriminau declara-
þiile ºi intenþiile preºedintelui Traian Bãsescu de a impune, la nici o lunã de la
alegerile generale, alegeri parlamentare anticipate pentru a obþine o eventualã
majoritate parlamentarã a Alianþei PNL–PD care l-a susþinut în alegerile
prezidenþiale, ºi presiunile fãcute pentru schimbarea Preºedinþilor Camerelor cu
reprezentanþi ai coaliþiei guvernamentale impuse de Traian Bãsescu, dupã
refuzul numirii unui candidat la funcþia de prim-ministru al P.S.D. ºi aliaþilor sãi
P.U.R. ºi U.D.M.R., care câºtigaserã alegerile parlamentare din noiembrie 2004.
Preºedintele CSM a reclamat, de asemenea, amestecul preºedintelui României
Traian Bãsescu în atribuþiile justiþiei ºi declaraþiile ireverenþioase la adresa acestei
autoritãþi („incompetenþã“, „independenþã faþã de lege“, „corupþie generalizatã“).

Ca ºi în alte speþe, Curtea a evitat implicarea în disputele de naturã politicã,
aºa cum a calificat ea conflictele reclamate de autoritãþile menþionate mai sus.
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Deºi trebuie sã amintim cã prin natura sa Curtea Constituþionalã nu este o purã
instanþã judecãtoreascã, iar Constituþia este pânã la urmã un pact fundamental
politico-juridic, iar conflictele de naturã constituþionalã sunt ele însele de naturã
juridico-politicã. În DCC nr. 148/16 aprilie 2003 privind constituþionalitatea pro-
punerii legislative de revizuire a Constituþiei, Curtea reþinuse, cu titlu preventiv
ºi pentru circumscrierea rolului sãu în soluþionarea conflictelor juridice dintre
autoritãþi, cã: prin soluþionarea acestui gen de conflicte se urmãreºte înlãturarea
unor blocaje instituþionale, datorate depãºirii în sens pozitiv sau negativ a com-
petenþelor acestor autoritãþi, iar nu soluþionarea unor divergenþe de ordin politic.
În cazurile menþionate anterior, Curtea a constatat cã atât Preºedintele cât ºi
Primul-ministru n-au generat prin declaraþiile lor cu caracter politic, la care sunt
îndreptãþiþi prin imunitatea de care se bucurã, un conflict juridic care sã afecteze
competenþele constituþionale ale autoritãþilor publice, sau sã producã un blocaj
instituþional, ceea ce nu înseamnã cã astfel de declaraþii publice ale reprezentan-
þilor autoritãþilor nu pot crea stãri de incertitudine sau tensiuni, cu posibile con-
secinþe conflictuale de naturã constituþional-juridicã între acestea.

Referitor la justiþie, „întrucât independenþa autoritãþii judecãtoreºti este ga-
rantatã de Constituþie, Curtea considerã cã este imperioasã o protejare efectivã,
în sens constituþional, a magistraþilor împotriva atacurilor ºi denigrãrilor de orice
naturã ar fi ele, aceasta cu atât mai mult cu cât magistraþii, care sunt lipsiþi de
orice drept de replicã în legãturã cu activitatea lor de restabilire a ordinii juridice,
ar trebui sã poatã conta pe sprijinul celorlalte puteri ale statului, cea legislativã
ºi cea executivã“34.

Înþelesul strict juridic dat de cãtre Curtea Constituþionalã conflictului dintre
autoritãþile publice constituþionale ºi eschivarea de la considerarea efectelor blo-
cante ale atitudinilor declarative repetate sau faptele perturbatoare ale unei insti-
tuþii (ºefului acesteia), precum Preºedintele României Traian Bãsecu, a încurajat,
practic, tentaþia acestuia de a încãlca atribuþiile constituþionale ale Guvernului,
îndeosebi, ale Parlamentului ºi chiar ale Consiliului Superior al Magistraturii —
garantul constituþional al independenþei justiþiei, — culminând în 19 aprilie 2007
cu suspendarea Preºedintelui de cãtre Parlament cu un vot zdrobitor: 322 (aprox.
3/4 din numãrul deputaþilor ºi senatorilor) contra 108. Cu ocazia emiterii avizu-
lui consultativ al Curþii Constituþionale la cererea de suspendare a Preºedintelui
s-a evitat o atitudine tranºantã, preferându-se o apreciere benevolentã a faptelor
pentru care se cerea suspendarea. Motivarea: „nu orice faptã de încãlcare a Con-
stituþiei poate justifica suspendarea din funcþie a Preºedintelui României, ci nu-
mai «faptele grave», cu înþelesul complex pe care aceastã noþiune îl are în ºtiinþa
ºi în practica dreptului“. Aplicate la ordinea constituþionalã, criteriile ce definesc
gravitatea unei fapte, aºa cum reþine Curtea, „pot fi considerate fapte grave de
încãlcare a Constituþiei actele de decizie sau sustragerea de la îndeplinirea unor
acte de decizie obligatorii, prin care preºedintele României ar împiedica funcþio-
narea autoritãþilor publice, ar suprima sau ar restrânge drepturile ºi libertãþile ce-
tãþenilor, ar tulbura ordinea constituþionalã ori ar urmãri schimbarea ordinii con-
stituþionale, sau alte fapte de aceeaºi naturã care ar avea sau ar putea avea efecte
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similare“35. Deºi declaraþiile ºi faptele grave pentru care se cerea de cãtre
Parlament suspendarea Preºedintelui — acoperind 37 de articole din Constituþie
— aveau sau puteau sã aibã ca efect tulburarea* ºi schimbarea ordinii constitu-
þionale, cãreia preºedintele îi imputã cã îi acordã prea puþine puteri de decizie, în
raport cu legitimitatea sa electoralã, Curtea a dat aviz negativ suspendãrii, soli-
citând Parlamentului sã constate ºi sã decidã singur, în conformitate cu atribu-
þiile sale constituþionale, asupra suspendãrii. Avizul confuz ºi în unele privinþe
favorabil stilului autoritar de conducere al Preºedintelui Bãsescu a alimentat, in-
direct, declanºarea unei campanii furibunde de cãtre acesta împotriva Parlamen-
tului (în fond „cei 322“ reprezentând 3/4 din numãrul parlamentarilor) în încer-
carea de a-ºi atrage sprijinul plebiscitar în referendumul organizat pentru demi-
terea sa ºi de a stigmatiza partidele politice, Guvernul, Parlamentul, „cercurile
oligarhice“ din jurul guvernului. Din garant al supremaþiei Constituþiei, Curtea
Constituþionalã a favorizat, volens nolens, îndeosebi în criza politicã privind sus-
pendarea Preºedintelui Bãsescu, subminarea autoritãþii Constituþiei actuale.
Votul obþinut de preºedintele suspendat Traian Bãsescu la referendumul care
urmãrea destituirea sa (75% împotriva demiterii) i-a sporit apetitul de a impune
„o schimbare a ordinii constituþionale“ ºi a prerogativelor funcþiei de preºedinte
în conformitate cu propria voinþã de putere personalã.

Supravegherea proceduralã a unor procese
politico-electorale ºi constituþionale

Alegerile prezidenþiale ºi interimatul funcþiei de Preºedinte al României.
Alãturi de atribuþiile care circumscriu rolul jurisdicþional de „garant al suprema-
þiei Constituþiei“, Curtea Constituþionalã îndeplineºte în cadrul sistemului politic
românesc ºi funcþiuni cu caracter pronunþat politic sau politico-jurisdicþional36.
Între cele din urmã se disting înainte de toate supravegherea proceduralã a alege-
rilor pentru funcþia de Preºedinte al României, constatarea existenþei circum-
stanþelor care justificã declararea interimatului funcþiei de Preºedinte al Româ-
niei precum ºi avizarea consultativã a propunerilor de suspendare din funcþie a
Preºedintelui României. Aºa cum decurge din prevederile constituþionale sau
reglementãrile legale privind Curtea ºi alegerile prezidenþiale, analizate ºi co-
mentate pertinent de cãtre juriºti, Curtea Constituþionalã îndeplineºte în materie
de alegeri prezidenþiale rolul de judecãtor electoral ultim. Curtea hotãrãºte asu-
pra contestaþiilor privind înregistrarea sau respingerea propunerilor de candida-
turi depuse la Biroul Electoral Central. În succesiune logicã, este împuternicitã
sã rezolve litigiile ce apar în cursul campaniei electorale, ca urmare a contestãrii
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soluþiilor date de cãtre birourile electorale de circumscripþie la plângerile privind
respectarea drepturilor partidelor ºi candidaþilor de a desfãºura campania electo-
ralã. ªi, în fine, hotãrãºte asupra cererilor partidelor ºi candidaþilor care reclamã
anularea rezultatului votului.

În cazul în care votarea ºi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudã de na-
turã sã modifice atribuirea mandatului sau, dupã caz, ordinea candidaþilor care
pot participa la cel de-al doilea tur de scrutin, Curtea anuleazã alegerile ºi dis-
pune repetarea turului de scrutin în a doua duminicã de la data anulãrii alegerilor.
Anularea priveºte numai cazul vicierii rezultatelor la nivel naþional. Pentru liti-
giile vizând o circuscripþie sau alta, competenþa de soluþionare revine Biroului
Electoral Central. În caz de confirmare a rezultatului alegerilor prezidenþiale,
Curtea publicã rezultatele în Monitorul Oficial, pentru fiecare tur de scrutin ºi
valideazã, printr-o hotãrâre, pe preºedintele ales.37

Dintre cele 295 de contestaþii înaintate Curþii Constituþionale începând cu
anul 1992, majoritatea au vizat înregistrarea candidaturilor la preºedinþie. Într-o
singurã situaþie a fost admisã o astfel de contestaþie, prin Hotãrârea nr. 40/2000
contra înregistrãrii unui candidat care avea domiciliul în þarã dar ºi dublã cetãþe-
nie (româno-americanã), ceea ce contravenea articolului 16 alin. 3 din Consti-
tuþia din 1991 (revizuit, de altfel, în 2003).

Cererile privind anularea rezultatelor alegerilor prezidenþiale au fost, de ase-
menea, respinse, fie prin declinarea de competenþã întrucât vizau contestarea re-
zultatului alegerilor la nivel de circumscripþie (1992, Circ. electoralã a jud. Iaºi),
fie pe motiv cã anularea alegerilor prezidenþiale se justificã doar dacã existã
nereguli care privesc modul în care s-a desfãºurat votarea ºi stabilirea rezulta-
telor alegerilor. Nu ºi pentru „motive care vizeazã desfãºurarea unor acþiuni ale
institutelor de sondare a opiniei publice ºi modul în care acestea au fost reflectate
de mass-media în perioada campaniei electorale“, cum se precizeazã în Hotã-
rârea nr. 48/200038. Nici deficienþele legate de absenþa unui organism electoral
permanent, modificarea legilor electorale prin ordonanþe de urgenþã ºi hotãrâri
ale guvernului, reglementarea restrictivã a regulilor de observare a alegerilor de
cãtre organizaþiile naþionale sau utilizarea exageratã a listelor suplimentare nu
sunt motive de naturã sã determine, în sine, modificarea rezultatelor alegerilor,
conform Hotãrârii CC nr. 51/200039.

În douã cazuri Curtea Constituþionalã a României a fost sesizatã de cãtre Par-
lament cu cereri de suspendare a Preºedintelui României: prima datã în 1994, a
Preºedintelui Ion Iliescu, ºi ultima datã în aprilie 2007, a Preºedintelui Traian
Bãsescu. În ambele cazuri avizul consultativ care i-a fost solicitat Curþii în astfel
de proceduri politico-constituþionale a constatat cã faptele imputate preºedinþilor
nu justificau suspendarea lor.

În Avizul Consultativ nr. 1/5 aprilie 2007 privind propunerea de suspendare
a Preºedintelui României, Traian Bãsescu, Curtea Constituþionalã a admis, indi-
rect, încãlcãri ale Constituþiei, dar s-a eschivat de la asumarea tranºantã a rolului
sãu de garant al Constituþiei. Poate ºi pentru cã avizul sãu era doar unul consul-
tativ, Curtea a considerat cã propunerea de suspendare „se referã la acte ºi fapte
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de încãlcare a Constituþiei sãvârºite în exerciþiul mandatului care, însã, prin con-
þinutul ºi consecinþele lor, nu pot fi calificate drept grave“ (s. n., A. C.), de naturã
sã determine suspendarea din funcþie a Preºedintelui României, în sensul preve-
derilor art. 9, alin. (1) din Constituþie. Rãmâne ca Parlamentul sã decidã, pe baza
datelor ºi a informaþiilor care-i vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor, asupra
gravitãþii faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcþie a Preºedintelui
României, în concordanþã cu dispoziþiile art. 95 din Constituþie“40.

Întrucât aproape 3/4 dintre membrii Parlamentului au considerat drept fapte
grave de încãlcare a Constituþiei actele imputate Preºedintelui Bãsescu, acesta a
fost suspendat din funcþie la 19 aprilie 2007. Curtea Constituþionalã a fost pusã
prima datã în situaþia sã constate interimatul în exercitarea funcþiei de preºedinte
al României prin HCC nr. 1/20 aprilie 2007, ºi sã-l declare preºedinte interimar
pe Nicolae Vãcãroiu, preºedintele Senatului. Referendumul naþional de demitere
a preºedintelui suspendat Traian Bãsescu, din 19 mai 2007 a întrunit doar 25%
din voturile celor 43% dintre alegãtori prezenþi la urne, în favoarea demiterii, aºa
încât Curtea Constituþionalã a confirmat ºi validat reluarea funcþiei de Preºedinte
al României de cãtre Traian Bãsescu.

Desfãºurarea referendumului naþional ºi a iniþiativei legislative cetãþeneºti.
Curtea Constituþionalã vegheazã, de asemenea, la respectarea procedurilor pen-
tru organizarea ºi desfãºurarea referendumului, solicitând Biroului Electoral Cen-
tral sau autoritãþilor publice competente informãri asupra operaþiunilor ºi fazelor
desfãºurãrii referendumului. Validarea sau invalidarea referendumului se decid
de cãtre plenul Curþii Constituþionale cu o majoritate de douã treimi. Hotãrârea
prin care se stabileºte dacã a fost respectatã procedura ºi confirmarea rezultatelor
referendumului se comunicã Camerei Deputaþilor ºi Senatului întrunite în ºe-
dinþã comunã ºi se publicã în „Monitorul Oficial al României“, Partea I.

În atribuþiile Curþii Constituþionale intrã, din oficiu sau pe baza sesizãrii pre-
ºedintelui Camerei parlamentare la care s-a înregistrat o iniþiativã legislativã a
cetãþenilor (inclusiv de revizuire a Constituþiei), verificarea41 îndeplinirii condi-
þiilor constituþionale ºi procedurale de susþinere a iniþiativei, de publicare a aces-
teia, precum ºi pronunþarea asupra caracterului constituþional al propunerii
legislative iniþiate de cetãþeni. Curtea a avut de soluþionat doar douã contestaþii
(în 2003) referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea ºi desfãºurarea
referendumului (la un numãr total de 3 referendumuri, douã de aprobare a
Constituþiei ºi unul de demitere a preºedintelui României). A examinat 4 sesizãri
privind controlul îndeplinirii condiþiilor pentru exercitarea iniþiativei legislative
de cãtre cetãþeni, fiind admise parþial 2 în 1995, 1 în 1997 ºi 1 în 2004.

*
În condiþiile în care adeseori comportamentul politic al autoritãþilor publice

trãdeazã cel puþin un deficit de culturã instituþionalã, rolul Curþii Constituþionale
a României, de garant al supremaþiei Constituþiei ºi arbitru între autoritãþile
publice, constituie în mod cert un element structural care contribuie la asigurarea
funcþionalitãþii sistemului politic.
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40 Avizul consultativ nr. 1/din 5 aprilie 2007 privind propunerea de suspendare din funcþie a Preºedintelui

României, domnul Traian Bãsescu, în „Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 258/18 aprilie 2007, p. 6.
41 Vezi ºi Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniþiativei legislative de cãtre cetãþeni, republicatã, în

„Monitorul Oficial al României“, Partea I, nr. 516/8 iunie 2004, p. 6–8.


