
PROBLEMA PREPONDERENÞEI JURIDICULUI
ASUPRA POLITICULUI ÎN CONSTITUÞIA ROMÂNIEI

IONUÞ CIUTACU*

Abstract. Through a comparative analysis of all Romanian constitutional
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Prin preponderanþa juridicului asupra politicului trebuie sã fie exprimat spi-
ritul normei juridice, în general, ºi al normei constituþionale, în special. Tocmai
de aceea, nu putem începe acest studiu fãrã a evidenþia, o datã în plus, impor-
tanþa normei juridice, care reprezintã cel mai important instrument cu caracter
normativ al relaþiilor sociale, întrucât ea transformã relaþiile sociale în raporturi
juridice. De aceea, este neapãrat necesar sã reamintim cã norma juridicã repre-
zintã o regulã de conduitã, generalã ºi obligatorie, al cãrei scop este de a asi-
gura ordinea socialã, chiar ºi, în caz de nevoie, prin intermediul forþei coercitive
a statului1. În vederea realizãrii acestui deziderat, legiuitorul a confirmat faptul
cã, prin intermediul dispoziþiilor art. 6 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 24/20002,
orice proiect de lege, ºi cu atât mai mult o normã juridicã aflatã în vigoare, tre-
buie sã urmãreascã interesul social ºi sã porneascã de la dezideratele sociale
prezente ºi de perspectivã, precum ºi de la insuficienþele legislaþiei în vigoare3.
De aici rezultã cã, în momentul elaborãrii unui proiect de lege, trebuie avut în
vedere interesul general ºi nu interese particulare, deoarece numai pe aceastã
cale va putea fi asiguratã ordinea socialã, care, de fapt, reprezintã suma intere-
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1 A se vedea Nicolae Popa, Teoria generalã a dreptului, Bucureºti, Editura Actami, 1994, p. 152; Eugeniu

Speranþia, Introducere în filosofia dreptului, ediþia a III-a, revizuitã ºi adãugitã, Cluj, Tipografia „Cartea Româ-
neascã“, 1946, p. 327 ºi urm.

2 Legea nr. 54 din 27 martie 2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor
normative a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 139 din 31 martie 2000; ulterior, ea
a suferit modificãri succesive, fiind republicatã în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 775 din 25
august 2004.

3 În acest sens, a se vedea dispoziþiile art. 6 alin. 2 din Legea nr. 54/2000.



selor cetãþenilor. În plus, asemenea pericole pot fi evitate cu condiþia ca norma
juridicã sã fie formulatã clar, fluent ºi inteligibil, fãrã dificultãþi sintactice ºi
pasaje obscure sau echivoce4.
Dacã studiem cu atenþie anumite dispoziþii ale Constituþiei României, vom

observa, în anumite situaþii, abateri de la aceastã finalitate, inclusiv în cazul
normelor Legii fundamentale. În acest sens, vom stabili drept obiect al studiului
nostru normele constituþionale ce reglementeazã dreptul de proprietate, cate-
goriile de legi ºi incompatibilitãþile stabilite în legãturã cu exercitarea funcþiei de
membru al Guvernului României.
Aºadar, vom începe prin a analiza normele constituþionale care reglemen-

teazã dreptul de proprietate, mai exact cele consacrate de art. 44 alin. 1 ºi 2 din
Constituþie5. Aºa cum rezultã din dispoziþiile constituþionale, observãm cã sun-
tem în prezenþa unui pleonasm juridic, deoarece este de la sine înþeles faptul cã
limitele ºi conþinutul dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar proprie-
tatea este garantatã ºi ocrotitã în mod egal de cãtre lege, indiferent de titular.
Care ar fi interesul inserãrii în textul legii supreme a sintagmelor „stabilite de
lege“, „în condiþiile legii“ º.a.? A dorit oare legiuitorul ca pe aceastã cale sã în-
tãreascã ideea de supremaþie a legii sau sã inducã faptul cã existã o marjã în ca-
drul cãreia se poate opera, acþiune ce poate conduce la producerea unor efecte
diferite în situaþii identice, indiferent dacã ne aflãm în ipoteza aplicãrii sau în cea
a interpretãrii normelor juridice? S-ar pãrea cã existã un sâmbure de adevãr în-
trucât, studiind cu atenþie normele constituþionale anterioare, vom observa un re-
gres în privinþa redactãrii textului acestora cu privire la dreptul de proprietate
începând din epoca comunistã6 în raport cu textele constituþionale din 1866, 1923
ºi 1938, în sensul cã dispoziþiile constituþionale antecomuniste se caracterizeazã
printr-o exprimare clarã, concisã, care nu necesitã sintagme precum „în condi-
þiile legii“, „stabilite de lege“, „ocrotitã de lege“ º.a. în vederea consolidãrii su-
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4 În acest sens, a se vedea dispoziþiile art. 7 alin. 4 din legea nr. 24/2000, pe care legiuitorul le va relua

prin intermediul dispoziþiilor art. 34 alin. 4 din lege, tocmai pentru a evidenþia importanþa acestui aspect.
Potrivit dispoziþiilor art. 34 alin. 4 din Legea nr. 24/2000, intitulat „Stilul actelor normative“: „Textul le-

gislativ trebuie sã fie formulat clar, fluent ºi inteligibil, fãrã dificultãþi sintactice ºi pasaje obscure sau echivoce.
Nu se folosesc termeni cu încãrcãturã afectivã. Forma ºi estetica exprimãrii nu trebuie sã prejudicieze stilul
juridic, precizia ºi claritatea dispoziþiilor.“

5 Potrivit dispoziþiilor alin. 1 ºi 2 din ar. 44 al Constituþiei României, aºa cum aceasta a fost revizuitã în
anul 2003:

„Dreptul de proprietate, precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul ºi limitele acestor
drepturi sunt stabilite de lege.

Proprietatea privatã este garantatã ºi ocrotitã în mod egal de lege, indiferent de titular (...).“
6 Potrivit dispoziþiilor art. 8 alin. 1 din Constituþia României din 1948:
„Proprietatea particularã ºi dreptul de moºtenire sunt recunoscute ºi garantate prin lege“ (s.n.).
Potrivit dispoziþiilor art. 12 din Constituþia din 1952:
„Dreptul de proprietate personalã a cetãþenilor Republicii Populare Române asupra veniturilor ºi econo-

miilor provenite din muncã, asupra casei de locuit ºi gospodãriei auxiliare pe lângã casã, asupra obiectelor
casnice ºi de uz personal, cât ºi dreptul de moºtenire asupra proprietãþii personale a cetãþenilor sunt ocrotite de
lege“ (s.n.).

Potrivit dispoziþiilor art. 36 alin. 1 din Constituþia din 1965:
„Dreptul de proprietate personalã este ocrotit de lege“ (s.n.).
Potrivit dispoziþiilor art. 41 din Constituþia României din 1991:
„Dreptul de proprietate, precum ºi creanþele asupra statului, sunt garantate. Conþinutul ºi limitele acestor

drepturi sunt stabilite de lege (s.n.).
(2) Proprietatea privatã este ocrotitã în mod egal de lege (s.n.), indiferent de titular (...).“



premaþiei legii în conºtiinþa socialã7. Este oare necesarã o asemenea acþiune în
condiþiile în care avem de a face cu o axiomã, în virtutea cãreia legea, indiferent
de natura ei, protejeazã sub forma raporturilor juridice relaþiile sociale?
În al doilea rând, vom supune analizei noastre normele constituþionale care

reglementeazã categoriile de legi, ºi anume art. 728 din Constituþia României din
1991, care, ca urmare a revizuirii acesteia din anul 2003, va deveni art. 73. În
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7 Potrivit dispoziþiilor art. 19 alin. 1 din Constituþia din 1866:
„Proprietatea de ori-ce naturã, precum ºi tote creanþele asupra Statului, sunt sacre ºi neviolabile“ (s.n.).
Potrivit dispoziþiilor art. 17 alin. 1 din Constituþia din 1923:
„Proprietatea de orice naturã precum ºi creanþele asupra Statului sunt garantate“ (s.n.).
Potrivit dispoziþiilor art. 16 alin. 1 din Constituþia din 1938:
„Proprietatea de orice naturã, precum ºi creanþele atât asupra particularilor cât ºi asupra Statului, sunt

inviolabile ºi garantate ca atare“ (s.n.).
8 Potrivit art. 72:
„Parlamentul adoptã legi constituþionale, legi organice ºi legi ordinare.

Legile constituþionale sunt cele de revizuire a Constituþiei.
Prin lege organicã se reglementeazã:

a) sistemul electoral;
b) organizarea ºi funcþionarea partidelor politice;
c) organizarea ºi desfãºurarea referendumului;
d) organizarea Guvernului ºi a Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii;
e) regimul stãrii de asediu ºi al celei de urgenþã;
f) infracþiunile, pedepsele ºi regimul executãrii acestora;
g) acordarea amnistiei sau a graþierii colective;
h) organizarea ºi funcþionarea Consiliului Suprem al Magistraturii, a instanþelor judecãtoreºti, a

Ministerului Public ºi a Curþii de Conturi;
i) statutul funcþionarilor publici;
j) contenciosul administrativ;
k) regimul juridic general al proprietãþii ºi al moºtenirii;
l. regimul general privind raporturile de muncã sindicale ºi protecþia socialã;
m) organizarea generalã a învãþãmântului;
n) regimul general al cultelor;
o) organizarea administraþiei locale, a teritoriului, precum ºi regimul general privind autonomia localã;
p) modul de stabilire a zonei economice exclusive;
r) celelalte domenii pentru care, în Constituþie, se prevede adoptarea de legi organice.“
Potrivit art. 73:
„Parlamentul adoptã legi constituþionale, legi organice ºi legi ordinare.
Legile constituþionale sunt cele de revizuire a Constituþiei.
Prin lege organicã se reglementeazã:
a) sistemul electoral; organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Electorale Permanente;
b) organizarea, funcþionarea ºi finanþarea partidelor politice;
c) statutul deputaþilor ºi al senatorilor, stabilirea indemnizaþiei ºi a celorlalte drepturi ale acestora;
d) organizarea ºi desfãºurarea referendumului;
e) organizarea Guvernului ºi a Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii;
f) regimul stãrii de mobilizare parþialã sau totalã a forþelor armate ºi al stãrii de rãzboi;
g) regimul stãrii de asediu ºi al stãrii de urgenþã;
h) infracþiunile, pedepsele ºi regimul executãrii acestora;
i) acordarea amnistiei sau a graþierii colective;
j) statutul funcþionarilor publici;
k) contenciosul administrativ;
l) organizarea ºi funcþionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanþelor judecãtoreºti, a

Ministerului Public ºi a Curþii de Conturi;
m) regimul juridic general al proprietãþii ºi al moºtenirii;
n) organizarea generalã a învãþãmântului;
o) organizarea administraþiei publice locale, a teritoriului, precum ºi regimul general privind autonomia

localã;
p) regimul general privind raporturile de muncã, sindicatele, patronatele ºi protecþia socialã;
r) statutul minoritãþilor naþionale din România;
s) regimul general al cultelor;
t) celelalte domenii pentru care în Constituþie se prevede adoptarea de legi organice.“



aparenþã, lucrurile sunt simple, întrucât dispoziþiile constituþionale nu preci-
zeazã, cu aceastã ocazie, atribuþiile Camerei Deputaþilor ºi Senatului în materie
legislativã. Legiuitorul nu scapã însã din vedere acest aspect, întrucât consacrã
asemenea atribuþii prin intermediul dispoziþiilor art. 74 alin. 3 din Constituþie9,
care se completeazã prin intermediul dispoziþiilor Regulamentelor Camerei De-
putaþilor ºi al Senatului10. La o atentã analizã a dispoziþiilor Regulamentelor
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9 „Guvernul îºi exercitã iniþiativa legislativã prin transmiterea proiectului de lege cãtre Camera compe-

tentã sã îl adopte, ca primã Camerã sesizatã.“
Anterior revizuirii Constituþiei din anul 2003, aceste atribuþii erau consacrate prin intermediul dispoziþiilor

art. 73 alin. 3, potrivit cãrora:
„Guvernul îºi exercitã initiaþiva legislativã prin trimiterea proiectului de lege cãtre una dintre Camere.“
10 Potrivit art. 92 alin. 8 din Regulamentui Camerei Deputaþilor:
„Potrivit art. 75 din Constituþia României, republicatã, se supun spre dezbatere ºi adoptare Camerei Depu-

taþilor, ca primã Camerã sesizatã:
1. proiectele de legi ºi propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaþionale

ºi a mãsurilor legislative ce rezultã din aplicarea acestor tratate sau acorduri;
2. proiectele legilor organice prevãzute în Constituþia României, republicatã, la:
a. art. 31 alin. (5) – Organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice de radio ºi televiziune ºi controlul

parlamentar al acestora;
b. art. 40 alin. (3) – Dreptul de asociere, respectiv incompatibilitatea cu calitatea de membru al partidelor

politice a unor categorii socioprofesionale;
c. art. 55 alin. (2) ºi (3) – Condiþiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare de cãtre cetãþenii români (a

fost declarat neconstituþional în virtutea Deciziei Curþii Constituþionale nr. 602 din 14 noiembrie 2005, pu-
blicatã înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 18 noiembrie 2005; ºi-a încetat efectele juri-
dice în data de 2 ianuarie 2006, conform art. 147 alin. (1) din Constituþia României, republicatã – s.n.);

d. art. 58 alin. (3) – Organizarea ºi funcþionarea instituþiei Avocatului Poporului;
e. art. 73 alin. (3) – Categorii de legi;
§ lit. e) – organizarea Guvernului ºi a Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii;
§ lit. k) – contenciosul administrativ;
§ lit. l) – organizarea ºi funcþionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanþelor judecãtoreºti, a Mi-

nisterului Public ºi a Curþii de Conturi;
§ lit. n) – organizarea generalã a învãþãmântului;
§ lit. o) – organizarea administraþiei publice locale, a teritoriului, precum ºi regimul general privind

autonomia localã;
f. art. 79 alin. (2) – Înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Consiliului Legislativ;
g. art. 102 alin. (3) – Guvernul — rolul ºi structura;
h. art. 105 alin. (2) – Incompatibilitãþile cu funcþia de membru al Guvernului;
i. art. 117 alin. (3) – Înfiinþarea de autoritãþi administrative autonome;
j. art. 118 alin. (2) ºi (3) – Structura sistemului naþional de apãrare, pregãtirea populaþiei, a economiei ºi a

teritoriului pentru apãrare, statutul cadrelor militare ºi reglementãri similare referitoare la celelalte componente
ale forþelor armate;

k. art. 120 alin. (2) – Raporturile cetãþenilor aparþinând unei minoritãþi naþionale cu serviciile publice de-
concentrate în unitãþile administrativ-teritoriale, unde respectivele minoritãþi au o pondere semnificativã, în
ceea ce priveºte utilizarea limbii materne;

l. art. 126 alin. (4) ºi (5) – Compunerea Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, regulile de funcþionare ale aces-
teia ºi înfiinþarea de instanþe judecãtoreºti specializate în anumite materii;

m. art. 142 – Curtea Constituþionalã.“
Potrivit art. 88 alin. 7 din Regulamentul Senatului:
„Senatul, ca primã Camerã sesizatã, are în competenþã spre dezbatere ºi adoptare proiectele de lege ºi

propunerile legislative în domeniile stabilite de art. 75 din Constituþia României, republicatã, dupã cum ur-
meazã:

1. proiectele de lege ºi propunerile legislative de nivelul legilor ordinare;
2. proiectele legilor organice prevãzute la:
— art. 3 alin. (2) – Teritoriul;
— art. 5 alin. (1) – Cetãþenia;
— art. 12 alin. (4) – Simboluri naþionale;
— art. 16 alin. (4) – Egalitatea în drepturi;
— art. 44 alin. (2) – Dreptul de proprietate privatã;
— art. 70 alin. (1) – Jurãmântul deputaþilor ºi senatorilor;
— art. 73 alin. (3) – Categorii de legi:



celor douã Camere, vom observa faptul cã atât Camera Deputaþilor, cât ºi Sena-
tul exercitã atribuþiuni de legiferare atât în calitate de primã camerã, precum ºi
în calitate de camerã decizionalã. Care este raþiunea pentru care fiecare dintre
cele douã camere poate adopta proiecte de legi organice? Aºa cum rezultã din
dispoziþiile Regulamentului Senatului, aceasta poate adopta, în calitate de primã
camerã, anumite categorii de legi organice care, cel puþin pe alocuri, au ca obiect
domenii mult mai importante decât acelea ce revin Camerei Deputaþilor. În plus,
tot Senatul poate adopta, în calitate de primã camerã, ºi proiecte de legi ordinare,
spre deosebire de Camera Deputaþilor, cãreia îi revin proiectele de legi ºi propu-
nerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaþionale ºi
a mãsurilor legislative ce rezultã din aplicarea acestor tratate sau acorduri. În
aceste condiþii devin legitime întrebãri precum: de ce Camera Deputaþilor ºi Se-
natul pot adopta, în calitate de primã camerã, legi organice, care este raportul
dintre aceste douã camere ºi, implicit, care este scopul urmãrit prin intermediul
acestei reglementãri?
Nu în ultimul rând vom supune analizei noastre condiþia juridicã a incompati-

bilitãþilor stabilite în legãturã cu exercitarea funcþiei de membru al Guvernului
României. În aceastã materie, de-a lungul vremii, legiuitorul constituþional a fost
consecvent11, în sensul cã a permis miniºtrilor sã poatã exercita funcþia de depu-
tat sau pe cea de senator. Iatã deci cum calitatea de membru al Guvernului (insti-
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(continuare)

• lit. a) – sistemul electoral, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Electorale Permanente;
• lit. b) – organizarea, funcþionarea ºi finanþarea partidelor politice;
• lit. d) – organizarea ºi desfãºurarea referendumului;
• lit. f) – regimul stãrii de mobilizare parþialã sau totalã a forþelor armate ºi al stãrii de rãzboi;
• lit. g) – regimul stãrii de asediu ºi al stãrii de urgenþã;
• lit. h) – infracþiunile, pedepsele ºi regimul executãrii acestora;
• lit. i) – acordarea amnistiei sau a graþierii colective;
• lit. j) – statutul funcþionarilor publici;
• lit. m) – regimul juridic general al proprietãþii ºi al moºtenirii;
• lit. p) – regimul general privind raporturile de muncã, sindicatele, patronatele ºi protecþia socialã;
• lit. r) – statutul minoritãþilor naþionale din România;
• lit. s) – regimul general al cultelor;
— art. 83 alin. (3) – Preºedintele României — prelungirea mandatului;
— art. 136 alin. (3), (4) ºi (5) – Proprietatea;
— art. 141 – Consiliul Economic ºi Social.“
11 Potrivit dispoziþiilor art. 42 din Constituþia din 1866:
„Membrii uneia sau celeilalte Adunãri numiþi de Guvern într-o funcþiune salariatã, pe care o primesc, înce-

teazã de a fi deputaþi si nu-ºi reiau eserciþiul mandatului lor de cât în virtutea unei noua alegeri. Aceste dispo-
siþiuni nu se aplicã miniºtrilor (s.n.). Legea electoralã determinã incompatibilitãþile.“

Potrivit dispoziþiilor art. 46 din Constituþia din 1923:
„Deputaþii ºi senatorii numiþi de puterea executivã într-o funcþiune salariatã, pe care o primesc, pierd de

plin drept mandatul lor de reprezentanþi ai naþiunii.
Aceastã dispoziþiune nu se aplicã miniºtrilor ºi subsecretarilor de Stat (s.n.). Legea electoralã determinã in-
compatibilitãþile.“

Potrivit dispoziþiilor art. 52 din Constituþia din 1938:
„Deputaþii ºi Senatorii, numiþi de puterea executivã într-o funcþiune salariatã pe care o primesc, pierd de

plin drept mandatul lor de reprezentanþi ai Naþiunii.
Aceasta dispoziþiune nu se aplicã Miniºtrilor si Subsecretarilor de Stat“ (s.n.).

Potrivit dispoziþiilor art. 104 alin. 1 din Constituþia din 1991, care va deveni art. 105 alin. 1 ca urmare a
renumerotãrii articolelor, rezultatã în urma revizuirii din anul 2003:

„Funcþia de membru al Guvernului este incompatibilã cu exercitarea altei funcþii publice de autoritate, cu
excepþia celei de deputat sau de senator (s.n.). De asemenea, ea este incompatibilã cu exercitarea unei funcþii
de reprezentare profesionalã salarizatã în cadrul organizaþiilor cu scop comercial.“



tuþie care aparþine puterii executive) nu este incompatibilã cu aceea de membru
al puterii legislative, ceea ce reprezintã o gravã încãlcare a principiului separaþiei
puterilor în stat, cu atât mai mult cu cât, teoretic, ei pot lua parte la procesul le-
gislativ în calitate de deputat sau senator. Spre deosebire de actuala reglemen-
tare, Constituþiile din 1866, 1923 ºi 1938 au consacrat acest lucru într-o formã
destul de ambiguã prin intermediul dispoziþiilor constituþionale în sensul cã
membrii Guvernului care nu sunt membri ai adunãrilor pot lua parte la dezbate-
rea legilor, dar nu pot vota12; per a contrario, membrii Guvernului care sunt în
acelaºi timp ºi membri ai adunãrilor iau parte la dezbaterea legilor ºi pot chiar
sã voteze. Probabil cã aceastã formã ambiguã era utilizatã pentru a distrage aten-
þia cetãþenilor de la gravul conflict în care intra puterea legislativã cu cea exe-
cutivã. Pentru mai multã siguranþã, legiuitorul constituþional postcomunist a re-
nunþat la aceste dispoziþii ale Legii fundamentale.
Toate aceste interese particulare, consacrate prin înseºi dispoziþiile Constitu-

þiei, demonstreazã, încã o datã, preponderenþa pe care politicul o are asupra juri-
dicului. Acest fapt poate fi demonstrat cu prisosinþã tot prin intermediul dispo-
ziþiilor constituþionale din 1923 ºi 1938 ce reglementeazã compatibilitatea dintre
funcþia de membru al Guvernului cu aceea de deputat sau de senator, în sensul
cã acestea extind sfera acestei compatibilitãþii de la calitatea de ministru ºi la
aceea de subsecretar de stat13, care poate participa inclusiv la votarea legilor
doar sub imperiul dispoziþiilor Constituþiei din 193814. Acest din urmã lucru
confirmã fãþiº o anumitã realitate întâlnitã în contextul exercitãrii dictaturii re-
gale, când ºeful statului era direct interesat sã îºi impunã în posturi cheie favo-
riþii, care îl puteau ajuta sã îºi transforme voinþa în literã de lege. Din pãcate,
aceastã chestiune nu reprezintã altceva decât o aplicare a vechilor tradiþii juri-
dice româneºti din acest domeniu, de sorginte feudalã, ce se caracterizau prin
exercitarea în devãlmãºie a puterilor legislativã, executivã ºi judiciarã15 de cãtre
diferiþi demnitari ºi chiar funcþionari ai statului.
Având în vedere toate argumentele pe care le-am adus, iatã dar cât este de

important sã trecem de litera legii ºi sã surprindem spiritul acesteia. Practic, spi-
ritul legii ar trebui sã impunã ordinea socialã, interesul general al societãþii, con-
ºtiinþa socialã, ºi nu interesele particulare, tradiþiile juridice sau mentalitatea spe-
cificã anumitor grupuri. Pentru atingerea acestui deziderat, nu trebuie sã negãm
legãtura intrinsecã dintre spiritul legii ºi realitãþile sociale, întrucât norma
juridicã înseamnã de fapt reglementarea unor relaþii sociale, care se materia-
lizeazã prin conduita participanþilor la acest raport, conduitã care se identificã
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12 În acest sens, a se vedea dispoziþiile art. 99 din Constituþia din 1866, art. 96 din Constituþia din 1923

ºi art. 69 din Constituþia din 1938.
13 În acest sens a se vedea dispoziþiile art. 42 din Constituþia din 1866, art. 46 din Constituþia din 1923 ºi

art. 52 din Constituþia din 1938.
14 Potrivit dispoziþiilor art. 69:
„Miniºtrii ºi Subsecretarii de Stat care nu sunt Membri ai Adunãrilor pot lua parte la dezbaterea legilor

dar nu pot vota (s.n.); Adunãrile pot cere prezenþa Miniºtrilor la deliberãrile lor.
Dezbaterile nu pot începe fãrã prezenþa unui Ministru.“

15A se vedea Emil Cernea, Emil Molcuþ, Istoria statului ºi dreptului românesc, Bucureºti, Casa de Editurã
ºi Presã „ªansa“ SRL, 1994, p. 144-145.



cu acþiunile sau inacþiunile lor. Practic, pentru ca norma juridicã sã fie funcþio-
nalã, ea trebuie sã surprindã specificul acestor acþiuni sau inacþiuni ºi factorii
care le determinã, deoarece numai pe aceastã cale ea nu poate fi deturnatã de
la finalitatea sa, fiind asiguratã, în acelaºi timp, ºi funcþionarea sistemului din
care face parte. Prin urmare, norma juridicã care excede acestui cadru, care nu
reflectã interesul obºtesc, care deturneazã anumite instituþii ale statului de la fi-
nalitatea lor ºi care reflectã interese mãrunte poate atrage dupã sine defecþiunea
sistemului ºi, în ultimã instanþã, chiar transformarea dreptului, precum avertiza
marele jurisconsult roman Celsus, într-o artã a arbitrariului ºi a inechitabilului.
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