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CUVÂNT DE SALUT
Dl Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Dl Alexandru Tănase,  
Preşedintele Curţii Constituţionale 

a Republicii Moldova

Sunt bucuros sa vă salut aici, la Chișinău, la Conferin-
ţa internaţională „Rolul justiției constituţionale în protecţia 
valorilor statului de drept“, organizată de Curtea Constitu-
ţională și Parlamentul Republicii Moldova. vreau să salut 
participarea la Conferinţă a primilor Președinţi ai Republicii 
Moldova, domnii Mircea Snegur, Petru Lucinschi, precum și 
a fostului Președinte interimar al Republicii, domnul Mihai 
Ghimpu. Cu o deosebită apreciere și respect vreau să salut 
prezenţa la acest eveniment a Președintelui Comisiei de la 
veneţia, dl Gianni Buquicchio.

Anul acesta am celebrat 20 de ani de la adoptarea Con-
stituţiei Republicii Moldova. Împlinirea a 20 de ani de la 
adoptarea Constituţiei noastre, la 29 iulie 1994, este o ocazie 
de a face un bilanţ și de a ref lecta asupra viitorului statului 
de drept și a democraţiei în ţara noastră. 

Marele nostru om politic, jurist, savant și scriitor Constantin Stere spu-
nea că statul este haina juridică a poporului. Dacă acceptăm că statul e haina ju-
ridică a poporului, haina juridică a statului e Constituţia. Adoptarea Constituţiei 
a constituit momentul decisiv al înfăptuirii obiectivelor fundamentale cuprin-
se în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Constituţia a venit să 
ofere Republicii Moldova o ordine constituţională, în concordanţă cu idealurile 
și aspiraţiile cuprinse în Declaraţia de Independenţă. În preambulul Constitu-
ţiei din 1994 se menţionează expres faptul că Legea Supremă a fost adoptată:  
„PORNIND de la aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, 
exprimate prin proclamarea independenţei Republicii Moldova“.
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

După mai bine de patru decenii de totalitarism, poporul Republicii Moldova 
a îmbrăţișat valorile lumii civilizate, valori întemeiate pe respectul și promova-
rea drepturilor și libertăţilor cetăţenești și pe egalitatea în faţa legii. Constituţia 
Republicii Moldova din 1994 a reprezentat baza pentru crearea unei economii 
de piaţă, edificarea unei justiţii sociale, structurarea societăţii civile și demararea 
procesului de integrare europeană a Republicii Moldova,

Un alt scop, la fel de important, al noii Constituţii a fost de a construi din 
temelie instituţii statale inerente existenţei unui stat independent, total diferite 
de cele existente în fosta provincie sovietică, precum și de a asigura aceste in-
stituţii cu mecanisme de funcţionare democratică, în conformitate cu aspiraţiile 
poporului Republicii Moldova.

Cele două decenii de la adoptarea Constituţiei pot fi caracterizate sub mai 
multe aspecte. vreau să mă refer doar la un aspect, pe care îl consider deosebit 
de relevant pentru societăţile post-totalitare și post-coloniale. Regimul constitu-
ţional din Moldova a trecut cea mai relevantă probă a democraţiei: alternanţa pe 
cale democratică la putere, ca rezultat al alegerilor libere. Republica Moldova a 
avut 4 președinţi și doi președinţi interimari. În cei 23 de ani de independenţă 
s-au succedat 14 guverne, acum îl avem pe al 15-lea. În toamna acestui an vor 
avea loc alegerile parlamentare ordinare, desfășurate în baza pluralismului po-
litic. Acest aspect insuf lă optimism, deoarece confirmă viabilitatea democraţiei 
constituţionale din Republica Moldova.

Douăzeci de ani este o perioada de timp când avem posibilitatea de a face 
anumite evaluări și planuri de dezvoltare ulterioară a statului nostru.

Republica Moldova a parcurs două perioade de dezvoltare constituţională. 
Prima perioadă a fost cea în care Republica Moldova poate fi considerată prezi-
denţială sau semiprezidenţială. Președintele ţării era ales de către întreg poporul 
și, drept consecinţă, avea o serie de prerogative largi, întrucât prin mandatul ofe-
rit, poporul i-a delegat o parte din suveranitatea ce-i aparţine.
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

A doua perioadă de dezvoltare constituţională întrunește caracteristicile 
unei republici parlamentare, în care prerogativele Președintelui ţării sunt mai re-
strânse. Şeful statului urmează să fie ales cu 3/5 din voturile deputaţilor.

Din păcate, conjunctura politică din ultimul deceniu nu a permis finalizarea 
reformei constituţionale desfășurate în anul 2000, iar procedura parlamentară de 
alegere a șefului statului, rămâne imperfectă. Acest fapt a condus de mai multe 
ori la declanșarea mecanismului de dizolvare a Parlamentului, când urma sa fie 
ales un nou șef al statului. Din cauză că nu a fost revizuit articolul 78 din Con-
stituţie, așa cum a recomandat și Comisia de la veneţia, există riscul producerii 
acelorași blocaje și al repetării procedurii de alegere a Președintelui, generând 
un cerc vicios de alegeri și dizolvări. Din cele menţionate mai sus rezultă că este 
necesar ca viitorul Parlament să finalizeze reforma constituţionala din 2000, ast-
fel încât să fie evitate blocaje constituţionale. Prin eliminarea mecanismelor ce 
generează dezechilibrarea instituţiilor constituţionale ar fi salvată coerenţa Con-
stituţiei.

O bună parte a teritoriului naţional al Republicii Moldova încă se af lă sub 
controlul militar străin, iar cetăţenii moldoveni din teritoriile ocupate nu bene-
ficiază de protecţia drepturilor și libertăţilor garantate de Constituţie. Tranziţia 
de la fosta provincie sovietică la un stat independent a durat mult peste așteptă-
rile iniţiale, fapt care a întârziat construcţia unei economii concurenţiale verita-
bile, conforme cu principiile și valorile constituţionale.

Din păcate, o bună parte din valorile constituţionale mai rămân a fi enun-
ţuri frumoase, care încă urmează să fie umplute cu conţinut practic.

Textul constituţional nu este o formulă matematică, încât să nu lase loc de 
interpretare. Constituţia, în general, reprezintă rezultatul unor condiţionări isto-
rice, politice, sociale și economice specifice, care îi conferă ceea ce noi, constitu-
ţionaliștii, obișnuim să numim identitate constituţională. Identificarea soluţiilor 
juridice, mai ales a celor mai dificile, trebuie realizată prin luarea în considerare 
și a acestor aspecte.
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

In cei 20 de ani, Curtea Constituţională din Republica Moldova a avut un 
rol deosebit în garantarea supremaţiei Constituţiei. Curtea Constituţională a 
fost concepută de legiuitorul constituant după modelul kelsian de justiţie con-
stituţională, Curtea Constituţională a Moldovei este o autoritate specializată de 
jurisdicţie constituţională, separată de sistemul instanţelor judecătorești, inde-
pendentă de orice altă autoritate publică, atribuţiile sale fiind fixate nemijlocit 
în Constituţie.

Aș vrea să spun câteva cuvinte despre independenţa Curţii Constituţionale. 
O Curte Constituţională va fi mereu expusă unor remarci mai mult sau mai pu-
ţin critice, deoarece deciziile sale nu pot fi pe placul tuturor părţilor interesate. 
Până la urmă, atitudinea faţă de deciziile Curţii Constituţionale indică asupra 
nivelului de maturitate politică al actorilor politici și societăţii în ansamblu.

Într-o societate democratică poate fi criticat orice, inclusiv o hotărâre a  
Curţii Constituţionale, însă o remarcă critică în adresa hotărârii Curţii Consti-
tuţionale nu trebuie să genereze distrugerea instituţiei ca atare. Ex-președinta 
Curţii Constituţionale Federale din Germania, dna Jutta Limbach, declara acum 
un deceniu că: „un stat democratic poate exista desigur şi fără o justiţie con-
stituţională, dar nimeni nu poate pune în discuţie problema justiţiei constitu-
ţionale într-un stat în care ea există deja, fără a fi suspectat de idei totalitare.“

Poporul Republicii Moldova, proclamându-și independenţa, a optat pentru 
o guvernare democratică și un stat de drept. Deoarece democraţia și preeminen-
ţa dreptului sunt valori constituţionale fundamentale, autorităţile publice sunt 
obligate să acţioneze în spiritul loialităţii faţă de Constituţie.

Respectarea strictă a principiilor și valorilor supreme reprezintă în mod 
practic testul eficienței Constituţiei într-un stat de drept, iar privarea cetăţenilor 
de o interpretare și aplicare funcţională a Constituţiei ar putea însemna privarea 
lor de ceea ce este considerat cel mai important bun public – de încrederea în 
eficacitatea sa.
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Alexandru Tănase, Preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

Reunirea noastră a tuturor în această ședinţă solemnă vine să sublinieze o 
dată în plus importanţa crucială a Constituţiei din 1994 pentru edificarea statu-
lui Republica Moldova.

O Constituţie nu este doar legea fundamentală și fondatoare a statului, ci și 
un proiect de viitor. Cetăţenii ţării noastre își văd viitorul în marea familie a ţă-
rilor europene. După proclamarea independenţei Republicii Moldova, integrarea 
europeană este cel mai amplu și ambiţios proiect naţional. Ne place să credem 
că organizarea la Chișinău a Conferinţei Internaţionale „Rolul justiţiei consti-
tuţionale în protecţia valorilor statului de drept“ va contribui la apropierea de 
standardele europene și edificarea statului de drept.
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova

Cea de-a 20-ea aniversare a Constituției țării noastre creează – in-
clusiv astăzi, în această sală – o atmosferă firească de solemnitate și so-
brietate.

În 1994, Constituția a instaurat democrația și statul de drept în Re-
publica Moldova, reprezentând până în prezent o garanție a durabilității 
acestor valori pe pământul nostru. Abuzurile legislative au fost preveni-
te prin implicarea Curții Constituționale.

Conceptul constituțional, principiile și normele Legii Supreme au 
servit ca temelie pentru legile și procesele ulterioare, ca și pentru relațiile 
din societate, unde demnitatea umană, drepturile și libertățile omului, 
precum și pluralismul politic devenit un de obiectiv permanent și ne-
îndoielnic. Stipularea privind prioritatea reglementărilor internaționale 
asupra legilor interne a constituit o chezășie a respectării drepturilor 
fundamentale ale omului în Republica Moldova.

În ceea ce privește cadrul instituțional stabilit de Constituție, aces-
ta a asigurat dezvoltarea principalelor ramuri ale statului, inclusiv prin plasarea 
lor în dimensiunea principiului separației puterilor.

Economia de piață și proprietatea privată au devenit elementele esențiale de 
dezvoltare comercială a țării și încadrare a ei, în mod treptat, în sistemul econo-
mic internațional.

Constituția a marcat deschiderea Republicii Moldova către lumea civilizată 
din spațiul euro-atlantic, de care ne-am apropiat în acești 20 de ani, cu tempo-
uri diferite, e adevărat, dar în mod progresiv și continuu.

Dl Nicolae Timofti, 
Preşedintele Republicii Moldova
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova

În 1995 am devenit stat-membru al Consiliului Europei, pentru ca în acest 
an să obținem calitatea de țară asociată la Uniunea Europeană. La baza tutu-
ror acordurilor și raporturilor noastre cu comunitatea internațională a stat 
Constituția.

În același timp, Legea Supremă a suportat periodic modificări, în virtutea 
faptului că nu este imuabilă, ci dimpotrivă – unele prevederi ale sale sunt im-
perfecte, imprecise sau depășite de timp, cum ar fi prevederea din articolul 13 
cu privire la denumirea limbii oficiale a țării, aspect clarificat abia recent prin-
tr-o interpretare a Curții Constituționale. Dar aceasta nu este singura lacună a 
Constituției.

S-au purtat discuții și despre locul Procuraturii în sistemul organelor de 
drept, inclusiv modul de numire a Procurorului General și, bineînțeles, modali-
tatea de alegere a Președintelui țării.

Cea mai importantă reformă constituțională, din anul 2000, nu a putut lim-
pezi unele prevederi, așa încât este firesc că în ultimii ani s-au intensificat dezba-
terile despre revizuirea Legii Supreme, urmate de discuții privind oportunitatea 
cercetării unor atribuții ale Curții Constituționale. Mi se pare absolut firesc și 
necesar ca o Constituție să fie adaptată la noile realități politice, economice și 
sociale.

Consider utile și de perspectivă asemenea discuții, la care iau par-
te toți subiecții avizați – cele 3 puteri ale statului, partidele politice, experții 
constituționali și întreaga societate civilă.

Avem în acest sens un partener de încredere și un arbitru prețios, Comisia 
de la veneția. Apreciem înalt expertizele Comisiei care ne-au fost furnizate de-a 
lungul anilor.

Sper ca într-un viitor previzibil Republica Moldova să reușească să-și con-
solideze potențialul intelectual și politic pentru a putea adopta, în colaborare cu 
Comisia de la veneția, o nouă Constituție. Sper că acel moment nu e foarte în-
depărtat.
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Nicolae Timofti, Președintele Republicii Moldova

După cum am arătat mai sus, cadrul constituțional acoperă, în linii mari, tot 
spectrul legislativ organic, îmbunătățit în permanență de către Parlament.

Greutatea și valoarea textului constituțional trebuie să cântărească în conti-
nuare în mod decisiv în procesul legislativ, iar hotărârile Curții Constituționale 
trebuie respectate cu strictețe, întru asigurarea dezvoltării statului de drept în 
Republica Moldova.

În același timp, este extrem de importantă transpunerea în practică a sis-
temului de valori cuprinse în Legea Supremă, promovarea sensului Constituției 
în viața de zi cu zi a oamenilor. Cetățenii așteaptă preluarea, în primul rând de 
către instituțiile statului și de către funcționari, a tuturor tendințelor progresiste 
din Constituție.

Am convingerea că, într-o Moldovă cu tradiții și aspirații europene acest lu-
cru este posibil.
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Gianni Buquicchio, Președintele Comisiei de la Veneția

Dl Gianni Buquicchio, 
Preşedintele Comisiei de la Veneția 

Am deosebita plăcere de a fi astăzi la Chișinău, pentru 
a celebra 20 de ani de la adoptarea Constituției Republicii 
Moldova.

Adoptarea Constituției reprezintă un eveniment im-
portant în istoria unei țări. Îmi amintesc când Republica 
Moldova a aderat la Consiliul Europei în iulie 1995, iar 
apoi, în mai puțin de un an, în iunie 1996, a devenit mem-
bră a Comisiei de la veneția.

Cooperarea dintre Comisia de la veneția și Republi-
ca Moldova a început deja în 1993, când Comisia a fur-
nizat observații cu privire la proiectul Constituției țării 
dumneavoastră. Noua Constituție a Republicii Moldova a 
fost adoptată în 1994, și prin aceasta, în anul 1995, a fost 
înființată Curtea Constituțională a țării.

Ştim că constituțiile garantează separarea puterilor, 
statul de drept și protecția drepturilor fundamentale. Aceste principii funda-
mentale și valori constituționale necesită a fi respectate pentru a oferi o bază 
păcii și stabilității în țară. Dar transpunerea în viață a constituțiilor, transforma-
rea dispozițiilor abstracte în reguli ce guvernează viața de zi cu zi este o sarcină 
îndrăzneață și nu ar trebui să fie pusă exclusiv pe umerii legiuitorului. Această 
sarcină este, prin urmare, încredințată și altor organe, în special, judecătorilor, în 
primul rând judecătorilor constituționali. Respectarea acestei sarcini are o mare 
importanţă, și anume aici intră în joc justiția constituțională.

Constituția a stat la baza edificării Curții Constituționale a Republicii Mol-
dova. Această Curte este o instituție importantă, care a contribuit și continuă 
și astăzi să contribuie la asigurarea stabilității constituționale și dezvoltarea 
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CUVÂNT DE SALUT
Dl Gianni Buquicchio, Președintele Comisiei de la Veneția

democrației în Republica Moldova. În același timp, suntem cu toții conștienți 
de ceea ce se poate întâmpla în cazul în care constituțiile devin instrument 
de manipulare pe agenda politică a zilei. Aici devine crucial rolul Curților 
Constituționale, care sunt garantul Constituției, și acest rol nu trebuie subesti-
mat. Prin urmare, este foarte important ca hotărârile sale Curtea să le adopte în 
mod independent, fără să accepte inf luența politică.

Curtea Constituțională asigură stabilitatea Constituției și respectarea 
statului de drept, însă dincolo de această abordare clasică, ea deţine și un rol 
distinctiv în consolidarea și dezvoltarea democrației și a statului de drept, 
axându-se pe Constituție ca lege fundamentală. Ca urmare a cooperării 
internaționale, a preluării experienței altor curți și a schimbului de decizii în 
cadrul conferințelor, Curțile Constituționale și-au întărit legitimitatea și rolul 
lor în societate.

Comisia de la veneția, ca parte a Consiliului Europei, al cărui scop este de a 
proteja drepturile omului, democrația și statul de drept, a înțeles de la bun înce-
put că diseminarea și fortificarea patrimoniului constituțional comun reprezintă 
un element cheie în consolidarea standardelor comune atât în întreaga Euro-
pă, cât și dincolo de frontierele ei, bazându-se pe valorile juridice fundamenta-
le ale continentului. Comisia de la veneția definește acest proces ca „fertiliza-
re încrucișată“, și în timp ce constituțiile pot fi diferite, principiile lor de bază, 
cum ar fi respectarea Constituției și a statului de drept, sunt aceleași. Acest fapt, 
la rândul său, contribuie la promovarea și dezvoltarea continuă a patrimoniului 
constituțional comun pe teritoriul Europei. Comisia de la veneția a înfăptuit 
acest lucru prin publicarea Buletinului jurisprudenței constituționale și a bazei 
de date CODICES, precum și prin organizarea de seminare, iar actualmente, 
prin intermediul Conferinței Mondiale privind Justiția Constituțională. Cur-
tea Constituțională a Republicii Moldova este membru fondator al Conferinței 
Mondiale privind Justiția Constituțională.
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Subiectul conferinței de astăzi este „Rolul justiției constituționale în protecția 
valorilor statului de drept“. Comisia de la veneția reamintește că justiția 
constituțională reprezintă un element-cheie în cadrul ocrotirii și aprofundării 
valorilor de bază statuate de constituții, care, la rândul lor, stau la baza activității 
Curților Constituționale, ale căror decizii au un impact decisiv asupra societății. 
Există o preocupare generală pentru apărarea drepturilor omului și a statului 
de drept, și datorită acestei preocupări, inspirația reciprocă crescândă, pe care 
Curțile Constituționale din diferite țări o preiau unele de la altele, este încura-
jatoare.

Lord Bingham ne oferă următoarea definiție a statului de drept: toate per-
soanele și autoritățile din stat, publice sau private, sunt obligate să respecte le-
gea pusă la dispoziția publicului și au dreptul să beneficieze de această lege, care 
produce efecte pentru viitor și este public aplicată de instanțele de judecată. Ra-
portul Comisiei de la veneția pentru anul 2011 cu privire la acest aspect se ba-
zează pe această definiție și distinge opt elemente ale acesteia:

– Accesibilitatea legii, și anume, legea urmează a fi inteligibilă, clară și pre-
vizibilă;

– Chestiunile legate de drepturile legale ar trebui în mod normal să fie deci-
se prin lege, ci nu prin discreție;

– Egalitatea în fața legii;
– Puterea trebuie să fie exercitată deplin, echitabil și rezonabil;
– Drepturile omului trebuie să fie protejate;
– Rezolvarea disputelor fără atragerea unor costuri și întârzieri nejustificate;
– Procesele de judecată trebuie să fie corecte;
– Respectarea de către stat a obligațiilor sale, impuse de dreptul 

internațional, precum și de legislația națională.
La nivel național, Curții Constituționale îi revine un rol important în aplica-

rea principiului statului de drept. vom sublinia că principiul statului de drept nu 
presupune executarea oarbă sau bolnavă a legilor. Pentru a asigura „guvernarea 
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prin lege“, sarcina primordială a legiuitorului este de a adopta legi care sunt în 
conformitate cu principiile democratice ale separării puterilor în stat și cu res-
pectarea drepturilor omului.

Republica Moldova s-a confruntat cu o serie de provocări constituționale: 
de la lupta cu impasul politic și instituțional, care a rezultat din prevederile 
constituționale referitoare la procedura de alegere a Președintelui, până la adop-
tarea, în anul trecut, a proiectului de modificare a Legii cu privire la Curtea 
Constituțională, care ar fi permis Parlamentului să ridice mandatul judecătorilor 
Curții Constituționale printr-o moțiune de cenzură a trei cincimi din membrii 
acestuia.

Necesitatea de a deține încrederea Parlamentului, care urma a fi impusă 
judecătorilor, ar fi obstrucționat independența Curții Constituționale, întrucât 
una din sarcinile sale este de a controla activitatea Parlamentului. De altfel, pen-
tru a preveni reapariția impasului politic și instituțional, s-a propus revizuirea 
Constituției în sensul consolidării echilibrului instituțional și stabilirii clare a 
competențelor Curții Constituționale.

Mai mult ca atât, încă în 2004, a fost discutată propunerea privind intro-
ducerea procedurii de sesizare a Curții Constituționale din Republica Moldova 
de către persoane particulare. La momentul respectiv, Comisia de la veneția a 
salutat în mod deosebit inițiativa sesizării individuale, deoarece aceasta urma să 
ofere o protecție mai bună și mai eficientă a drepturilor fundamentale.

După cum ați menționat, dle Președinte, aș dori să profit de această oca-
zie pentru a încuraja Republica Moldova să reconsidere introducerea unei ast-
fel de proceduri de sesizare a Curții Constituționale, de asemenea, în regim de 
urgență, să analizeze modificarea prevederilor constituționale privind alegerea 
Președintelui Republicii.

Implementarea reformelor în Republica Moldova se af lă în deplină 
desfășurare și, deși au fost constatate unele deficiențe, există semne că țara se 
îndreaptă în direcția corectă, fapt demonstrat și prin adoptarea Legii cu privi-
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re la răspunderea disciplinară a judecătorilor din 11 august 2013, aceasta fiind 
ultima din cele 11 legi pe care Guvernul s-a angajat să le adopte. De aseme-
nea, în Republica Moldova se așteaptă cu nerăbdare alegerile parlamentare din  
30 noiembrie 2014.

Dle Președinte, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să închei prin a-mi 
exprima speranţa că discuţiile vor fi interesante și utile și să profit de această 
ocazie pentru a felicita Republica Moldova cu aniversarea a 20-ea a Constituției 
dumneavoastră.
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Dl Igor Corman,  
Preşedintele Parlamentului 

Republicii Moldova

Îmi face o deosebită plăcere să vă salut la această conferință 
internațională, dedicată aniversării a 20-ea de la adoptarea Constituţiei 
Republicii Moldova. Este o reuniune deosebită pentru țara noastră, care 
încheie, simbolic, șirul de evenimente importante, pe care le-am marcat 
în 2014. Un an care, sunt sigur, va intra în istoria noastră ca un nou în-
ceput pentru Republica Moldova.

Cele două decenii de la adoptarea Constituției au cuprins perioade 
de căutări, provocări, dar și realizări. În acest timp, legea fundamenta-
lă a trecut prin mai multe reforme constituționale, dar a păstrat intacte 
aspirațiile poporului nostru pentru o viață demnă și liberă.

În construcția statului nostru democratic, Consti tuţia a îndeplinit și 
continuă să îndeplinească una dintre cele mai importante misiu ni – cea 
de factor stabilizator al societăţii. Legea Supremă protejează cetăţenii 
prin garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, asi-
gură respectarea separării puterilor în stat și pluralismul politic.

Supremația Constituției este garantată de Curtea Constituţională. Așa 
cum prevede însăși legea fundamentală, aceasta este unica autoritate de justiție 
constituțională, care are menirea de a asigura realizarea principiului separării 
puterilor în stat și respectarea responsabilităților statului faţă de cetăţean. vreau 
să felicit întreg corpul Curții Constituționale cu ocazia acestei aniversări, să vă 
aduc mulțumiri pentru munca depusă și să vă doresc succese în îndeplinirea 
acestei misiuni de mare responsabilitate.

În acest proces, un rol la fel de important revine Parlamentului, care are 
sarcina de a asigura elaborarea cadrului legislativ privind controlul constituţio-
nalităţii, dar și pentru executarea hotărârilor Curţii Constituţionale. Or, hotă-
rârile Curţii pot fi discutate de actorii politici, dar, oricum, sunt incontestabil 
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executate de către autorităţile publice. Numai respectarea strictă a dispoziţiilor 
și interpretărilor date de Curtea Constituţională poate asigura pacea politică și 
coeziunea în societate.

De asemenea, dintre toți subiecții cu drept de sesizare, autorii celor mai 
multe adresări privind controlul constituționalității sunt deputații, care pot 
acționa atât în grup, cât și individual. Acest instrument este folosit, tradițional, 
și, mai ales în ultimul timp, destul de intens de opoziție, ceea ce contribuie 
nu doar la respectarea și dezvoltarea pluralismului, dar și la împiedicarea unor 
eventuale abuzuri de putere din partea majorităţii. În contextul extinderii acce-
sului la justiția constituțională, în Parlament este examinat un proiect de lege 
privind oportunitatea atribuirii calității de subiect cu drept de sesizare a Curții 
Constituționale și autorităților publice locale.

Orice lege fundamentală prevede că dispoziţiile sale pot fi modificate, com-
pletate sau suprimate. Oricât am fi de mândri de Constituția noastră, odată cu 
trecerea timpului lucrurile evoluează, societatea se schimbă, la fel și realitatea 
politică.

De la adoptarea Legii Supreme a Republicii Moldova până în prezent au 
fost revizuite circa 40 de norme constituționale. Cea mai esențială reformă 
constituțională se consideră cea din iulie 2000, care a dus la transformarea repu-
blicii semiprezidențiale într-o republică parlamentară, prin modificarea procedu-
rii de alegere a Președintelui țării.

Este adevărat că această reformă ne-a lăsat drept moștenire și norma pri-
vind alegerea șefului statului cu votul a doar 3/5 din deputaţii aleși, ceea ce a 
constituit cauza unor crize politice și a dizolvării Parlamentului de 3 ori. În 
dorința de a revizui modul de alegere a președintelui țării, în 2010 a fost orga-
nizat un referendum constituțional, care însă n-a fost validat. De asemenea, au 
fost propuse mai multe inițiative de revizuire a Constituţiei de către Parlament, 
dar consensul politic necesar nu a fost găsit. Această prevedere a Constituției a 
rămas nemodificată și riscul repetării în viitor a unor situații din trecut există.
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Prin urmare, o sarcină importantă a viitorului Parlament, care sper să fie 
constituit din forțe politice mai dispuse pentru cooperare, compromis și con-
sens, va fi soluționarea acestei probleme și examinarea oportunității altor modi-
ficări în Legea fundamentală a țării.

Spuneam la început că această Conferință încheie o serie de evenimente im-
portante pentru țara noastră, pe care le-am marcat în acest an 2014.

Este vorba de rezultate importante pe calea integrării europene: obținerea 
dreptului de a circula fără vize în spațiul european, de asemenea, semnarea și 
ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europea-
nă, respectiv, punerea în aplicare provizorie a Acordului, începând cu data de 1 
septembrie. Asocierea Republicii Moldova cu UE reprezintă un parteneriat bazat 
pe respectarea valorilor comune pe care se întemeiază UE, și anume democrația, 
respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și statul de 
drept.

Țara noastră trece printr-o perioadă crucială pentru viitorul său. În fața 
unor provocări noi, interne și externe, avem nevoie de unitate și solidaritate a 
întregii societăți, a întregii clase politice, pentru a accelera implementarea pro-
iectului nostru de modernizare a țării în baza modelului european.

Cetățenii noștri vor fi chemați să-și spună cuvântul la 30 noiembrie, ziua în 
care vor avea loc alegerile parlamentare. va fi un adevărat test al democrației în 
țara noastră. Trebuie să fie depuse toate eforturile și create toate condițiile ca 
aceste alegeri să fie libere și corecte. Iar Curtea Constituţională, prin procedura 
de control constituţional, va pune pecetea finală pe rezultatele acestui scrutin.

În încheiere, vreau să doresc participanților la această conferință discuții in-
teresante, productive și utile, de asemenea, să aveți plăcerea de a descoperi sau 
redescoperi Moldova.
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Dl Iurie Leancă,  
Prim-ministru al Republicii Moldova

Daţi-mi voie să încep prin a saluta iniţiativa Curţii Con-
stituţionale a Republicii Moldova de a organiza Conferinţa 
internaţională dedicată Rolului justiţiei constituţionale în pro-
tecţia valorilor statului de drept, în desăvârșirea și perpetuarea 
acestor deziderate democratice, în asigurarea echilibrului și 
supremaţiei legii în stat.

La fel aș dori să aduc felicitări, în numele Guvernului, 
judecătorilor și angajaţilor Curţii Constituţionale cu prilejul 
celei de a 20-a aniversări a Constituţiei Republicii Moldova.

Împreună cu toată Republica Moldova în acest an cele-
brăm împlinirea a 20 de ani de la adoptarea Constituţiei ţării 
noastre. Este o aniversare ce ne oferă prilejul să ne amintim 
de istoria Legii Supreme, să medităm asupra cuvântului pe 
care aceasta l-a spus în scurta istorie a statului nostru, dar și, 
totodată, să proiectăm viitorul.

Constituţia adoptată acum 20 de ani de către Parlament a fost și este nu 
doar un act legal, ci și unul moral și politic, exprimând dorinţa noastră de a crea 
un stat democratic și, bineînţeles, un stat funcţional.

Sigur că dacă e să vorbim în parametri temporali, 20 de ani reprezintă o pe-
rioadă foarte scurtă. Dacă, însă, vom face o evaluare a schimbărilor, vom vedea 
că s-au făcut destul de multe. Totuși, din punct de vedere al maturităţii societăţii 
civile, al nivelului de cultură politică și juridică, suntem încă la început de drum, 
dar sunt convins că este un început sigur și ascendent. Toate aceste lucruri mar-
chează gândurile și discuţia noastră despre Constituţie.

Doamnelor și domnilor, în ultimii ani se fac auzite tot mai multe opinii și 
mai multe voci privind necesitatea de a schimba Legea Supremă a ţării, fapt care, 
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la rândul său, provoacă un șir de întrebări, și anume: dacă prevederile actuale ale 
Constituţiei sunt în concordanţă cu realităţile, cu problemele și, bineînţeles, cu 
obiectivele zilei.

Drept urmare, se discută frecvent despre felul în care trebuie să fie împărţi-
te responsabilităţile și funcţiile între diferite autorităţi ale statului, cum poate fi 
îmbunătăţită organizarea sistemului judiciar și asigurată imparţialitatea acestuia, 
care este modalitatea optimă de a realiza o revizuire constituţională, astfel încât 
oamenii să știe că pot beneficia nestingherit de drepturile lor și că și le pot apăra.

Toate dezbaterile care au loc în spaţiul public la acest subiect sunt inspirate 
de dorinţa cetăţenilor de a atesta o îmbunătăţire a cadrului juridic și a proce-
durilor ce ţin de acesta. Sunt dezbateri pe care cu doar câteva decenii în urmă 
le-au avut și democraţiile occidentale, cei care astăzi constituie un model pentru 
Republica Moldova, chiar dacă constituţionalismul lor a evaluat de-a lungul se-
colelor.

Prin urmare, vă îndemn să nu ne temem să facem un schimb de opinii, să 
argumentăm și să discutăm, cu o singură condiţie, însă: în toate dezbaterile și, 
mai ales, în cele ce prezintă modificarea Constituţiei Republicii Moldova să acţi-
onăm foarte responsabil, ţinând cont de toate posibilele consecinţe pentru cetă-
ţeni și pentru stat. Cred cu tărie că puterea Constituţiei stă nu doar în text. vita-
litatea Legii Supreme se alimentează din valorile pe care e clădită o societate, pe 
cutumă, pe idei, pe obiceiuri, pe dialogul politic și public dintre instituţii. Şi sunt 
convins că respectul pentru principiile și valorile stipulate în Constituţie poate fi 
consolidat prin faptele noastre. Constituţia a stabilit visul nostru comun despre 
o ţară în care am dorit să trăim. Azi de fiecare dintre noi și de noi toţi împreună 
depinde când și cum acest vis va deveni realitate.

Stimată audienţă, fiecare an aduce noi experienţe, noi hotărâri ale Curţii 
Constituţionale, noi tendinţe în doctrina constituţională. Toate acestea pun într-
o nouă lumină nu doar conţinutul și spiritul Constituţiei, ci și scot în evidenţă 
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profunzimea respectului și seriozitatea angajamentului nostru faţă de Constitu-
ţie.

Deși aș vrea să vorbesc și să văd numai evoluţii pozitive, faptul că pe parcur-
sul anilor au existat ameninţări la adresa Legii Supreme este la fel o realitate a 
peisajului nostru. Au fost diverse încercări de a folosi textul Constituţiei în inte-
rese politice sau de grup. Este clar că astfel de situaţii sunt inadmisibile. Ele ar 
putea transforma Constituţia într-un set gol de cuvinte frumoase.

Dar realitatea ar trebui să fie alta. Constituţia este cea mai înaltă lege a ţării, 
care stabilește limitele pentru autorităţile statului, rolul exact al Curţii Constitu-
ţionale și care asigură protecţia dreptului omului.

Se pare că uneori uităm de un fapt axiomatic: Constituţia unei ţări nu este 
o lege convenabilă, necesară doar atunci când normele sale sunt adecvate într-o 
anumită situaţie și care pot fi ignorate atunci când acestea devin indezirabile. 
Constituţia trebuie să fie respectată întotdeauna. Acesta este scopul nostru: de a 
delimita responsabilităţile puterilor în stat și de a garanta faptul că toate autori-
tăţile publice acționează în strictă conformitate cu Legea Supremă. Doar atunci 
vom fi un stat cu adevărat democratic și drepturile și libertăţile cetăţenilor vor fi 
realizate în mod eficient.

vă doresc succes în realizarea acestui deziderat și vă doresc puterea de a res-
pecta și de a-i face pe alţii să respecte Constituţia Republicii Moldova. 
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valorilor statului de drept“

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ
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în căutarea eficienţei 
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Dr. Brigitte Bierlein,  
vicepreşedintele Curţii  

Constituţionale din Austria

„PRINCIPIuL PRoPoRţIoNALITăţII“

Mai întâi de toate, aș dori să aduc mulțumiri Curții 
Constituționale a Republicii Moldova și, în special, dlui 
Președinte Alexandru Tănase pentru invitația de a participa 
la această conferință internațională, consacrată împlinirii a 
20 de ani de la fondarea Curții Constituționale a Republicii 
Moldova. Sincere felicitări cu ocazia aniversării dumneavoas-
tră și vă doresc un viitor pașnic, prosper și plin de succese.

Este o mare onoare pentru mine de a fi prezentă aici și 
de a vă vorbi despre principiul proporţionalităţii.

Problema găsirii unui echilibru între drepturile indivi-
duale și drepturile comunității constituie un subiect amplu 
discutat în Europa de către curțile constituționale sau alte 

înalte instanțe.
Garantarea și siguranța protejării libertăților individuale reprezintă o provo-

care permanentă.
Prin definiție, orice tratat și orice lege care protejează drepturile omului 

acordă prioritate anume drepturilor. Scopul acestora este de a proteja anumite 
interese individuale fundamentale nu numai împotriva unei puteri arbitrare de 
stat, dar și a unor interese colective.

Fostul președinte al Curții Europene a Drepturilor Omului, Rolf Ryssdal, a 
precizat că „temelia ce consolidează Convenția [pentru apărarea drepturilor omului 
și a libertăților fundamentale] și jurisprudența CEDO constă în necesitatea de a găsi 
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un echilibru între interesul general al comunității și protecția drepturilor fundamen-
tale ale individului“.

Prin spusele sale, fostul președinte pur și simplu a repetat, aproape cuvânt 
în cuvânt, concluzia Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Soering vs. 
Regatul Unit, în care Curtea Europeană a stopat extrădarea unui cetățean euro-
pean în SUA, pentru a evita un tratament inuman și degradant faţă de acesta.

Nu există nici un dubiu în privința faptului că, prin interpretările date legii, 
precum și prin deciziile lor, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât și 
curţile constituționale naționale depun eforturi pentru a găsi un echilibru. Acest 
echilibru este guvernat de principiul proporționalității, care „a dobândit statutul 
de principiu general în sistemul Convenției“.

Cu toate acestea, drepturile acordate de cele mai multe acte, naționale sau 
internaționale, nu sunt absolute.

Spre exemplu, observăm că aproape toate drepturile, garantate de Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului, în anumite circumstanțe pot fi restrânse, cu 
excepția a doar patru dintre ele.

În primul rând, unele drepturi sunt supuse așa-numitelor „restricții de defini-
re expresă“, limitându-se conținutul lor, condițiile în care se aplică sau persoanele 
care beneficiază de ele.

În al doilea rând, în conformitate cu art. 15 al CEDO, toate drepturile, cu 
excepția celor absolute, pot fi suspendate „în caz de război sau de alt pericol public 
ce amenință viața națiunii“, acest fapt fiind condiționat de „măsura strictă în care 
situația o impune“.

Cu toate acestea, cele mai controversate sunt articolele ce conțin excepții 
generale, în primul rând, de natură colectivă. Această categorie de restricții dife-
ră de altele prin faptul că, de la caz la caz, prin orice hotărâre se dă prioritate ori 
drepturilor individuale, ori obiectivelor de interes public.

Termenul „general“, sau „de interes public“, este utilizat pentru a justifica 
interferența cu doar două drepturi:
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•	 dreptul	 la	respectarea	bunurilor	sale	(art.	1	din	Protocolul	nr.	1)	și
•	 dreptul	la	libertatea	de	circulație	și	cea	de	a-și	alege	reședința	pentru	că	se	

găsește în mod legal pe teritoriul unui stat (art. 2 alin. 1 și 4 din Protoco-
lul nr 4).

Alte drepturi, însă, sunt limitate de o serie de „scopuri legitime“ mai specifice.
Cele mai cunoscute dintre ele sunt drepturile prevăzute în articolele 8-11 

din CEDO (spre exemplu, dreptul la respectarea vieții private și de familie, a 
domiciliului și a corespondenței sau dreptul la libertatea de gândire). În același 
timp, restricții similare sunt aplicate dreptului la un proces echitabil (art. 6 alin. 
1), libertăţii de circulație și alegere a reședinței sau dreptului de a părăsi orice 
țară (art. 2 alin. 2 din Protocolul nr. 4).

Excepțiile nu sunt identice pentru fiecare articol în parte și nici nu sunt ex-
clusiv de natură colectivă. Unele drepturi, spre exemplu, pot fi limitate cu scopul 
de a susține drepturile, libertățile sau reputația persoanei, în general, sau a unor 
grupuri specifice, în particular.

Majoritatea scopurilor legitime se încadrează în mare parte în una din cele 
două categorii:

1. Ceea ce poate fi definit ca interese publice „pure“ (cum ar fi protejarea 
siguranței și ordinii publice, sănătății, eticii și securității naționale, pre-
cum și prevenirea criminalității sau menținerea bunăstării economice a 
țării) sau

2. Categoria de scopuri legitime de care beneficiază publicul în general, 
precum și persoanele identificabile (cum ar fi menținerea autorității și 
imparțialității puterii judecătorești, protejarea intereselor justiției, împie-
dicarea divulgării de informații confidențiale și menținerea integrității te-
ritoriale).

Condițiile ce sunt necesare pentru ca excepțiile date să fie îndeplinite com-
portă ușoare variații.
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În temeiul art. 8, art. 11 și art. 2 alin. 2 din Protocolul nr. 4, ingerințele tre-
buie să fie prevăzute de lege sau să fie conforme cu legea și să fie necesare într-o 
societate democratică.

Interpretarea acestor excepții va reprezenta un factor determinant crucial în 
transpunerea în practică a Convenţiei cu privire la drepturile omului.

Atunci când este invocată o justificare cu privire la o prima facie ingerință 
într-un drept, se abordează de obicei următoarele trei întrebări:

1.  Ingerință are loc în conformitate cu legea sau este prevăzută de aceasta?
2. Se urmăresc cu adevărat unul sau mai multe scopuri legitime?
3. Luând în considerare toate circumstanțele relevante, scopurile în cauză 

sunt justificate într-o societate democratică?

Având în vedere condițiile generale în care scopurile legitime se încadrează, 
cea de-a doua întrebare rareori ridică probleme. Prin urmare, prima și ultima 
întrebare sunt cruciale.

Atât principiul preeminenței dreptului, cât și necesitatea democratică ar pu-
tea fi tratate ca obstacole formale, menite să asigure trecerea acțiunilor contes-
tate printr-un proces de legitimare democratică, și nu restricționează libertatea 
individuală mai mult decât este strict necesar.

Ca alternativă, excepțiile în cauză ar putea beneficia de un conținut material 
și ar putea fi folosite ca standarde obiective prin care să se determine domeniul 
legitim de aplicare a drepturilor individuale și a scopurilor colective.

Deși Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților funda-
mentale este parte a Constituției Austriei din 1964, a fost nevoie de aproximativ 
15 ani, până la sfârșitul anilor ’70, pentru ca Curtea Constituțională din Austria 
să abordeze în mod serios garanțiile prevăzute de Convenție. Anul 1984 a mar-
cat o cotitură în doctrina judiciară a Curții Constituționale a Austriei în dome-
niul drepturilor fundamentale.
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Curtea Constituțională a dezvoltat principiul proporționalității pentru ca-
zurile referitoare la drepturile fundamentale, un principiu ce se aplică și atunci 
când acesta nu este menționat în mod expres în textul legii.

Mai mult decât atât, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională urmea-
ză principiul, conform căruia ingerința în exercitarea drepturilor fundamentale 
poate avea loc doar dacă este adecvată atingerii obiectivului, este necesară și nu 
este excesivă.

Un exemplu elocvent reprezintă decizia din iunie a acestui an, când Curtea 
Constituțională și-a expus opinia asupra constituționalității Legii privind pro-
tecţia datelor.

Curtea Constituțională a constatat că Legea privind protecţia datelor este 
neconstituțională și a justificat decizia sa după cum urmează (vă prezint o ver-
siune succintă, textul integral al deciziei fiind disponibil pentru descărcare pe 
site-ul nostru):

1.  Orice ingerință în exercitarea drepturilor fundamentale, în cazul de față 
păstrarea datelor fiind una masivă, trebuie să respecte Legea Austriei pri-
vind protecția datelor și Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

2. Admisibilitatea acestei ingerințe din punct de vedere constituțional de-
pinde de următoarele trei circumstanțe:
•	condițiile	prevăzute	de	stocare	a	datelor,
•	cerințele	ce	reglementează	ștergerea	lor,	și
•	măsurile	de	securitate	existente	ce	țin	de	accesul	 la	date.

3. În cazul de față, o multitudine de garanții juridice specifice lipseau, cum 
ar fi:
•	reglementarea	exactă	a	obligației	de	protecţie	a	datelor,
•	cerințele	privind	accesul	 la	date	și
•	obligația	de	a	șterge	datele.
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4. Curtea Constituțională este conștientă de faptul că noile tehnologii infor-
maţionale generează noi provocări în lupta împotriva criminalității, însă 
mijloacele folosite totuși trebuie să fie proporționale. Legea examinată a 
fost, în mod clar, disproporționată.

Sper că am reușit să redau pe scurt provocările cu care se confruntă curțile 
constituționale europene.

Din nou, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia oferită de a vorbi în faţa 
dumneavoastră. Încă o dată vă aduc cele mai sincere felicitări din partea Curții 
Constituționale a Austriei.
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Prof. Jiří Zemánek,  
judecător al Curţii Constituţionale 

din Cehia, Profesor la universitatea 
Charles din Praga 

„INTeResuL GeNeRAL îN JuRIsPRuDeNţA  
CuRţII CoNsTITuţIoNALe DIN CehIA“

Introducere

Curtea Constituțională este un organ judiciar însărci-
nat cu protecția constituționalității, însă se situează în afara 
sistemului de instanțe generale. Comparativ cu instituțiile 
din Europa ce au o misiune similară, ea este una dintre cele 
mai puternice din punct de vedere al domeniului de apli-
care a atribuțiilor sale. Plângerile constituționale împotriva 
intervențiilor ilegale ale autorităților publice în exercitarea 
drepturilor și libertăților fundamentale, garantate de Consti-
tuţie și de actele internaționale (în special Convenția Euro-
peană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fun-
damentale, precum și Carta drepturilor fundamentale a Uni-

unii Europene), reprezintă agenda sa cea mai extinsă, la care se adaugă controlul 
constituționalității legilor și tratatelor internaționale, soluţionarea chestiunilor 
legate de alegeri și partidele politice, acțiunile intentate împotriva președintelui 
țării, conflictele de jurisdicție și executarea deciziilor instanțelor internaționale. 
Plângerile constituționale pot fi depuse de către persoanele fizice și entitățile 
teritoriale (municipalități, regiuni) în termen de două luni de la epuizarea căi-
lor procedurale de atac, de care aceștia dispun în conformitate cu legislația în 
materie de protecție a drepturilor lor. Accesul la Curtea Constituțională este 
gratuit, însă reclamantul trebuie să fie reprezentat în mod legal de către un avo-
cat. Cazurile sunt de obicei audiate de tribunale formate din trei judecători sau, 
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în cazuri rare, de un plen din cincisprezece judecători. Deciziile instanței sunt 
obligatorii pentru toate autoritățile și persoanele, iar jurisprudența stabilită este 
de o natură cvasi-normativă (de precedent). Curtea Constituțională a Republicii 
Cehe există încă de la întemeierea statului, mai precis din 1993 (predecesoarea 
sa a funcționat în timpul primei Republici Cehoslovace, dar nu și în timpul regi-
murilor totalitare nazist și comunist), iar sediul său se af lă în Brno, deci, în afara 
centrului de reședinţă al puterilor legislativă și executivă.

Locul pe care îl ocupă interesul public în agenda Curții Constituționale a 
Cehiei referitoare la drepturile omului are o natură oarecum ambivalentă: pe 
de o parte, interesul public reprezintă un instrument de punere în aplicare a 
garanțiilor drepturilor fundamentale în cazul în care status positivus al lor, cu 
alte cuvinte, garantează dreptul de a depune plângeri împotriva autorităților 
publice, este invocat, de exemplu, în domeniul drepturilor sociale sau acce-
sului la serviciile de interes economic general; pe de altă parte, el exercită o 
inf luență restrictivă asupra exercitării drepturilor fundamentale – de obicei, în 
cazul libertății de exprimare a mass-media, atunci când aceasta intră în con-
f lict cu protecția vieții private a celor despre care relatează și care invocă sta-
tus negativus al acestora împotriva interferențelor în viața lor privată. În con-
textul celor descrise mai sus, interesul public de informare a societății deja 
reprezintă un fel de „antiteză“ a esenței liberale a drepturilor fundamentale 
într-o societate democratică, bazată pe principiile statului de drept. Astfel, rolul 
Curții Constituționale este evident: de a implementa eficient, la nivel de drept 
constituțional, un echilibru just, adică bine întemeiat, între două valori soci-
ale concurente și calitativ incomensurabile – drepturile fundamentale și inte-
resul public. În același timp, în condițiile prevăzute de Carta constituțională, 
Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fun-
damentale sau Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, după caz, 
limitele drepturilor și libertăților fundamentale pot fi reglementate doar prin 
lege, trebuie să fie aplicate egal în toate cazurile identice, trebuie să fie examina-
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tă substanța și scopul acestor drepturi și libertăți și nu trebuie să fie utilizate în 
mod abuziv în alte scopuri decât cele pentru care au fost stabilite. Relația reci-
procă dintre drepturile fundamentale și interesul public se poate baza pe exclu-
ziune în cazul în care cele două valori nu pot fi admise paralel, una din ele tre-
buie să cedeze (parțial), dar și pe incluziune în cazurile în care respectarea une-
ia dintre valori reprezintă o condiție pentru îndeplinirea celeilalte. Aceste prin-
cipii universale, în general, fac parte din doctrinele constituționale ale tuturor 
țărilor europene. Cu toate acestea, în practica curentă a justiției constituționale 
interpretarea și aplicarea acestor principii poate varia.

Curtea Constituțională a Cehiei nu se consideră singurul garant al acestei 
sarcini. De fapt, Curtea întreprinde toate măsurile posibile pentru a asigura ca 
protecția drepturilor fundamentale de intervențiile ilicite sau inacţiunea califi-
cată a autorităților publice, precum și cazurile de restricționare legală a acestor 
drepturi, să se af le deja sub control la nivelul sistemului judiciar general, în ra-
port cu care Curtea Constituțională se af lă într-o poziție complementară (în ca-
litate de ultima ratio). Atitudinea sa se datorează inter alia faptului că interesul 
public are o origine în primul rând extralegală (politică) și noțiunea sa juridică 
poartă un caracter vag, nu poate fi definită într-o manieră exhaustivă la nivel ge-
neral și presupune doar caracteristici inteligibile din punct de vedere al dreptu-
lui constituțional în contextul unei legi specifice, care face referință la numeroa-
se prevederi ce vizează categoriile de drepturi ale omului. Interesul public capătă 
o formă normativă completă, bazându-se pe jurisprudență, și anume, pe inter-
pretarea conexă a unei situații specifice sau a unui caz particular. Acest lucru se 
datorează faptului că semnificația noțiunii de „interes public“ variază în cadrul 
diferitelor raporturi și zone juridice. În art. 11 alin. 4 din Carta constituțională, 
în mod expres, se face referire la interesul public doar în conexiune cu restricția 
forțată de proprietate (expropriere). În alte compartimente ale Cartei, se permite 
restricționarea unui drept fundamental, de exemplu, din motive de securitate și 
ordine publică, sănătate și moralitate, de prevenire a criminalității etc. Curtea 
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Constituțională a cuprins acest spectru de valori prin noțiunile de „bunuri pu-
blice“ sau „bun public“. Curtea a atras atenția asupra acestor noțiuni în contex-
tul faptului că orice restricții privind exercitarea drepturilor fundamentale este 
admisibilă atunci când există un interes public extrem de intens, impactul ne-
gativ al acestor restricții trebuie redus pe cât e posibil și la ele se recurge doar 
în ultimă instanță, iar consecințele acestora nu trebuie să depășească beneficiul 
asociat interesului public ce ține de implementarea măsurilor restrictive. Curtea 
Constituțională urmărește scopul instituirii unui echilibru între cele două valori 
prin aplicarea testului de proporționalitate.

O serie de exemple din jurisprudența  
Curții Constituționale ce vizează interesul public  
în contextul unor domenii legale

1) Nu orice interes colectiv poate fi privit ca un interes public al societății: 
doar calificarea acestuia ca interes cu beneficiu general îi conferă acest sens 
ca atare. În multe cazuri, satisfacerea intereselor colective ale unor gru-
puri se poate af la într-un conflict dur cu interesele generale ale societății 
(Decizia I, CC 198/95 din 28 martie 1996 – limitarea titlului de proprie-
tate prin instituirea unui drept de sechestru).

2) Interesul public apare din nevoia de a satisface o necesitate a vieții în ca-
drul unei unități mai largi – statale, teritoriale, sociale etc. Totuși, aces-
ta nu este condiționat de o necesitate absolută. Dacă ar fi fost condiționat 
de o necesitate absolută, atunci instituția exproprierii ar fi practic su-
pusă decăderii, și interesul privat al proprietarilor s-ar ridica, în mod 
disproporționat, deasupra interesului public (Decizia Pl. CC 34/97 
din 27 mai 1998 – Procesul de reparcelare în teritoriile supuse proce-
durilor incomplete de consolidare a terenurilor. În decizia sa, Curtea 
Constituțională a făcut referire, în mod controversat, la jurisprudența 
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Curții Supreme Administrative a Primei Republici: Rezoluția Pl. CC 
26/13 din 05 august 2014 – Legea privind mineritul).

3) Interesul public nu poate fi tratat numai prin prisma interesului statului 
sau al instituțiilor sale, dar și prin nevoile societății de a delimita (în mod 
imparțial) drepturile proprietarilor publici în cazurile de conflict reciproc. 
Conform jurisprudenței Curții Constituționale Federale a Germaniei, 
condiția de interes public (în sensul art. 14 alin. 3 al Constituției) este 
îndeplinită atunci când exproprierea (...) presupune un interes public spo-
rit de natură substanțial obiectivă. Potrivit Curții Europene a Drepturilor 
Omului, măsurile trebuie să urmeze scopuri politice legitime (art.1 alin.1 
din Protocolul adițional la CEDO). Aceste definiții au un numitor co-
mun: caracterul lor general, fapt ce se datorează spectrului larg de situații 
în care examinarea acestei condiții devine imperativă (Decizia III. CC 
455/03 din 25 ianuarie 2005 – construcțiile neautorizate).

4) Interesul public este stabilit în cadrul unei proceduri administrative prin 
aprecierea unor diverse interese particulare, luându-se în considerare totali-
tatea conflictelor și comentariilor. Ratio decidendi al deciziei, de comun 
cu problema existenței interesului public ca problemă centrală, trebuie să 
indice în mod clar cauzele și circumstanțele prin care interesul public a 
prevalat asupra unui număr de interese private particulare. Interesul pu-
blic trebuie identificat în procesul decizional ce vizează o anumită pro-
blemă și nu poate fi determinat a priori. Din aceste motive, determinarea 
interesului public într-un caz specific este, în mod caracteristic, mai de-
grabă de competența puterii executive, decât a celei legislative (Decizia Pl. 
CC 24/04 din 28 iunie 2005 – Instalațiile Weir de pe râul Elba).

5) Un anumit aspect al existenței umane devine bun public atunci când nu 
poate fi divizat în părți și acestea nu pot fi atribuite persoanelor fizice în 
mod conceptual, substanțial și legal. Spre deosebire de bunurile publice, 
drepturilor și libertăților fundamentale le este caracteristică distributivi-
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tatea. Aspectele existenței umane, cum ar fi libertatea personală, liberta-
tea de exprimare, participarea la viața politică și dreptul de a vota, drep-
tul de a ocupa o funcție publică, dreptul la asociere în partide politice etc. 
pot fi conceptual, substanțial și legal divizate în părți și aceste părți pot fi 
atribuite persoanelor fizice (Decizia Pl. CC 15/96 din 9 octombrie 1996 
– vânzarea de apartamente a forțelor armate din casele af late în proprie-
tatea orașului Kroměříž).

6) Evaluarea protecției mediului în calitate de bun public, în sensul Pream-
bulului și art. 7 din Constituție, nu exclude existența unui drept subiectiv la 
un mediu favorabil (art.35 alin. 1 al Cartei), precum și dreptul de a-l soli-
cita în măsura stabilită de lege (art. 41 al Cartei) (Decizia III. CC 70/97 
din 10 iulie 1997 – privind extinderile în cadrul procedurilor).

7) Pe baza aspectelor definitorii menționate mai sus ale conturării bunurilor 
publice protejate de legea constituțională, trebuie adăugat și efortul de a 
obține pacea internă în cadrul societății, ce constă în soluționarea corec-
tă a infracțiunilor și justa pedepsire a făptuitorilor prin intermediul unui 
echitabil proces (art. 80 alin. 1 și art. 90 din Constituție, art. 39 și 40 al 
Cartei). Instrumentele individuale de realizare a acestor bunuri publice 
include probele ref lectate în Regulamentul de procedură penală, inclusiv 
identificarea persoanelor și lucrurilor (Secțiunea 93 (2) și Secțiunea 103 
din Regulamentul de procedură penală) (Decizia III. CC 256/01 din 21 
martie 2002 – cercetarea preliminară).

8) Urmărirea penală a infracțiunilor sau prevenirea acestora, depistarea 
și investigarea, precum și pedepsirea justă a făptuitorilor pot fi, fără în-
doială, considerate un interes public constituțional aprobat sau un scop 
care, la nivel general, justifică ingerință în dreptul la autodeterminare 
informațională (Decizia Pl. CC 24/11 din 20 decembrie 2011 – accesul 
autorităților penale la datele privind traficul de telecomunicații).
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9) Necesitatea de a proteja sursele de informare este atât de puternică încât 
mulți jurnaliști respectă coduri profesionale de etică, care le interzic să 
divulge sursele lor. Atunci când li se ordonează să dezvăluie identitatea 
surselor lor, mulți jurnaliști, chiar și în fața instanțelor, fac trimitere la 
astfel de coduri. În ciuda acestui fapt, uneori apar situații în care intere-
sele jurnalistului și interesul publicului la informare intră în conflict cu 
interesele unor persoane sau instituții mai mult sau mai puțin puternice. 
Deseori, astfel de conflicte sunt de ordinul justiției, de obicei, atunci când 
informațiile în cauză sunt – sau ar putea fi – relevante pentru un proces 
penal sau civil. În aceste cazuri, Curtea Constituțională aplică testul de 
proporționalitate și hotărăște dacă, într-un caz particular, interesul public 
de divulgare a sursei de informare a jurnalistului este într-atât de puter-
nic încât să prevaleze asupra dreptului constituțional la libertatea de ex-
primare, din care derivă dreptul mass-media de a păstra în secret o sursă 
de informații (Decizia I. CC 394/04 din 27 septembrie 2005 – dreptul 
unui jurnalist de a nu divulga sursa sa de informații autorităților penale).

10) Contrapunerea reciprocă a două dispoziții contradictorii unde (...) con-
f lictul reciproc dintre două valori constituționale existente, de exemplu 
(...) pe de o parte, dreptul la apărare în cadrul procedurilor penale, care 
include dreptul acuzatului de a vizualiza probele documentare și drep-
tul la asistență juridică, iar pe de altă parte, principiul protecției inte-
resului statului de a păstra secrete anumite informații, angajamentele 
internaționale ale Republicii Cehe în domeniul securității, impune apli-
carea principiului proporționalității pentru a determina gravitatea unei 
potențiale ingerințe în interesul public prin respectarea unui angajament 
din domeniul legislației internaționale (Decizia Pl. CC 7/09 din 4 mai 
2010 – aplicarea principiului proporționalității în contrapunerea unui an-
gajament din domeniul legislației internaționale cu dreptul la apărare).
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11) Selectarea plătitorilor unei taxe nu este arbitrară și lipsită de temei, iar 
interesul public urmărit de lege (de protecție a economiei naționale și re-
ducere a efectelor sociale negative) este clar și evident (Decizia Pl. CC 
17/11 din 15 mai 2012 – impozitarea electricității generate de instalațiile 
fotovoltaice (solare)).

12) Prevederile dreptului privat ce țin de respectarea contractelor – princi-
piul pacta sunt servanda, sau libertatea contractuală – și obligația anga-
jatului de a fi loial angajatorului nu pot a priori să excludă un alt interes 
public, și anume interesul angajaților de a sesiza autoritățile publice în 
situațiile în care interese importante de ordin social sunt amenințate de 
către angajator (ex: protecția sănătății publice, protecția mediului sau 
protecția apei potabile, sau situații în care astfel de bunuri publice au 
fost compromise). În acest caz particular, atunci când se ia o decizie dacă 
sesizarea autorităților publice de către angajat despre faptul că angajato-
rul – o stație de epurare a apelor reziduale – nu respectă reglementările 
de funcționare, poate constitui drept temei de încetare a contractului de 
muncă, cu efect imediat din cauza unei încălcări deosebit de grave a dis-
ciplinei de muncă, instanțele generale nu au reușit să îndeplinească o eva-
luare adecvată și să compare interesul public de protecție a mediului și a 
sănătății publice, pe de o parte, și interesul de respectare a contractelor, pe 
de altă parte (Decizia III. CC 298 / 1 din 13 decembrie 2012 – loialitatea 
față de angajator).

13) Scopul alegerilor parlamentare nu constă în obținerea unei imagini si-
metrice diferențiate a tendințelor politice ale electoratului. În procesul 
creării sistemului electoral trebuie să se ia în considerare capacitatea de 
a guverna, derivată din voința unei majorități parlamentare solide, de a 
adopta decizii eficiente și executabile în practică. Așadar, interesul public 
impune ca anumiți stimulenți de integrare să fie încorporați în sistemul 
electoral, spre exemplu, o clauză de închidere privind intrarea partidelor 
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politice în scrutin pentru convertirea voturilor obținute în mandate, cu 
condiția că valoarea sa nu periclitează substanța democratică reprezen-
tativă a alegerilor. O astfel de modificare a principiilor de reprezentare 
proporțională (art. 18 din Constituție) constituie o restricție legitimă a 
egalității dreptului de a vota și a liberei concurențe a partidelor politice 
(art. 21 și art. 22 ale Cartei) (Rezoluția Pl. CC 2/14 din 19 august 2014 – 
Partidul Pirat Ceh (Českápirátskástrana)).

Dimensiunea europeană a interesului public

Interesul public în țările care se af lă în proces de integrare europeană nu 
dispune în mod necesar doar de o dimensiune națională. Sistemul de justiție 
al statelor membre ale UE a adoptat un nivel supranațional de interes public, 
încorporat în mod specific în legislația derivată a UE, aplicabilă direct la ni-
vel național, în formă de restricție legală a drepturilor fundamentale la nivel 
național. Unul dintre primele cazuri în care Curtea Europeană de Justiție a abor-
dat acest conflict (măsurile prevăzute de Politica Agricolă Comună vs. protecția 
constituțională a dreptului de proprietate) a inclus, de exemplu, deciziile luate 
în cazurile Internationale Handelsgesellschaft mbH vs Einfuhr- und Vorratsstelle für 
Getreide und Futtermittel (Nr. 11/70 din 17 decembrie 1970) și Liselotte Hauer vs. 
Land Rheinland-Pfalz (Nr. 44/79 din 13 decembrie 1979). Constituționalizarea 
legislației UE servește, de asemenea, pentru consolidarea respectării din partea 
organismelor UE a intereselor publice ale țărilor membre, fapt reprezentat prin 
referințele la „identitatea națională“ (art. 4 alin. 2 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană), sau mai curând prin „respectarea reglementărilor și practicii inter-
ne“, care lasă loc pentru implementarea interesului public, în procesul aplicării 
standardelor UE privind drepturile omului, la nivel național (a se vedea, în spe-
cial, titlul Iv din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene).
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Curtea Constituțională a Cehiei a demonstrat într-o multitudine de cazuri 
că este la curent cu această dimensiune a problemei (a se vedea, de exemplu, de-
ciziile privind „Lisabona“ – Pl. CC 19/08 și Pl. CC 29/09).

Sumar

Curtea Constituțională a Cehiei nu percepe interesul public ca o sumă de 
interese particulare și nici ca o valoare de natură absolută, condiționată de o ne-
cesitate totală. Atunci când se urmărește crearea unui echilibru rezonabil care 
ar justifica restrângerea excepțională a drepturilor fundamentale, altminteri 
inviolabile, inalienabile, permanente și irevocabile (art. 1 al Cartei), în temeiul 
unui stat de drept și democratic, Curtea examinează contextul specific al cazu-
lui și aplică principiul proporționalității. Ghidată de aceste puncte de referință, 
Curtea Constituțională se regăsește de multe ori pe linia subțire dintre rezerva 
judiciară și activism. Numărul mare de sesizări constituționale și numărul re-
lativ redus de reclamanți, ce vin ulterior în fața Curții Europene a Drepturilor 
Omului de la Strasbourg, demonstrează autoritatea de care se bucură Curtea în 
cadrul societății, datorită abordării sale față de această sarcină ingrată, precum 
și respectul oferit Curții din partea autorităților publice. Curtea Constituțională 
apreciază oportunitatea de a-și împărtăși experiența sa cu alți protectori supremi 
ai constituționalității din Europa Centrală și de Est.
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Dl Burhan Üstün,  
judecător al Curţii  

Constituţionale din Turcia 

„PRoTeCţIA DRePTuRILoR oMuLuI De CăTRe 
CuRTeA CoNsTITuţIoNALă DIN TuRCIA“

Scurt istoric al Curții Constituționale a Turciei

Constituția scrisă a Turciei are o istorie îndelungată. 
Prima Constituție scrisă datează din era Imperiului Otoman, 
mai exact din anul 1876. În ultimele două secole au funcţio-
nat cinci constituții.

Curtea Constituțională a Turciei a fost fondată prin 
Constituția din anul 1961, astfel fiind unul din pionierii 
acestui domeniu în Europa. Ea activează după modelul euro-
pean în materie de justiție constituțională. Ca și majoritatea 
Curților Constituționale europene, ea exercită controlul a 

posteriori al legislației sub aspectul conformităţii cu Constituția.
Constituția din anul 1982 a păstrat sistemul de control constituțional stabi-

lit prin Constituția din 1961, cu excepţia câtorva modificări minore.
Revizuirea constituțională din 2010 prevedea introducerea procedurii re-

cursului individual și modificarea considerabilă a atribuțiilor și structurii Curții. 
Constituția prevedea o perioadă pregătitoare de doi ani pentru implementarea 
noii proceduri.

Curtea Constituțională a Turciei are sarcina de a asigura respectarea 
Constituției de către toate instituțiile statului. De la înființarea sa în 1962, Cur-
tea a contribuit la asigurarea respectării și eficacității democrației, statului de 
drept și drepturilor și libertăților fundamentale. Prin asigurarea respectării nea-
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bătute a Constituției, Curtea Constituțională garantează ireversibilitatea princi-
piilor fundamentale ale Republicii Turcia.

Conform Constituției din 1982, Curtea Constituțională este una dintre cele 
mai importante instituţii în stat, fiind pe picior de egalitate cu Marea Aduna-
re Națională și Guvernul și fiind organul superior în ierarhia „instanţelor judi-
ciare“. Articolele 146-153 din Constituție prevăd în mod detaliat componența, 
atribuțiile și modul de funcționare al Curții Constituționale, precum și alte as-
pecte ce ţin de controlul constituționalității. Noua lege privind fondarea și re-
gulamentul de procedură al Curții Constituționale a fost adoptată la 30 martie 
2011 (nr. 6216), precizând structura, independență și procedura jurisdicţională, 
precum și procedura de aplicare a măsurilor disciplinare.

Structura Curții Constituționale

Curtea Constituțională turcă este formată din 17 judecători (art. 146 din 
Constituție), numiți pentru un mandat de 12 ani, care nu poate fi reînnoit. vâr-
sta de pensionare a judecătorilor este de șaizeci și cinci de ani. Judecătorii sunt 
numiți de Președintele Republicii și Parlament, la propunerea înaltelor instanțe, 
baroului turc, precum și din rândul oficialilor de rang înalt și academicienilor, 
având o vastă experiență și calificare profesională.

Conform art. 149 din Constituție, organele decizionale în cadrul Curţii 
Constituţionale sunt adunarea plenară, două diviziuni și șase comisii. Cvorumul 
adunării plenare este asigurat de prezenţa a cel puțin doisprezece membri, sub 
conducerea președintelui Curții Constituționale sau a unui vicepreședinte, de-
legat de acesta. Şedinţele diviziunilor au loc sub conducerea vicepreședintelui 
Curţii și cu participarea a cel puţin patru membri. Diviziunile și adunarea ple-
nară iau decizii cu votul majorităţii absolute. Comisiile au funcţia de a examina 
admisibilitatea sesizărilor individuale.
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Aproximativ 80 de judecători-raportori se af lă în subordinea Președintelui 
Curții. Principala responsabilitate a judecătorilor-raportori constă în pregătirea 
dosarelor pentru a fi examinate de adunarea plenară, diviziuni și comisii.

De asemenea, aproximativ 250 de angajați formează Secretariatul Curţii și 
se af lă în subordinea Secretarului General.

Împuternicirile și atribuțiile Curții Constituționale

Curtea Constituțională nu efectuează reexaminări din oficiu. Ea activează în 
baza plângerilor depuse la Curte. Constituția definește un cerc strict de organe 
care sunt autorizate să sesizeze Curtea Constituțională. Conform Constituției, 
se recurge la Curtea Constituțională în următoarele cazuri:

1. Acțiune în anulare
Constituționalitatea legilor, a decretelor cu putere de lege și a Regulamen-

tului de procedură al Marii Adunări Naționale a Turciei, precum și prevederile 
acestora, pot fi direct contestate la Curtea Constituțională printr-o acțiune în 
anulare de către persoane și organe abilitate prin Constituție cu drept de sesi-
zare. Președintele Republicii, grupul parlamentar al partidului af lat la guvernare 
sau cel al principalului partid de opoziție, precum și minimum o cincime din 
numărul total de membri ai Marii Adunări Naționale a Turciei au dreptul de 
a depune o acțiune în anulare la Curtea Constituțională. În cazul în care mai 
multe partide politice se af lă la putere, anume partidul ce dispune de cel mai 
mare număr de deputați poate exercita dreptul de a depune o acțiune în anulare. 
Deseori sesizările sunt depuse personal de către membrii Parlamentului.

Dreptul de a solicita anularea legii contestate, a decretului cu putere de lege 
sau a Regulamentului de procedură al Parlamentului la Curtea Constituțională 
expiră după șaizeci de zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial.
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2. Sesizarea cu privire la neconstituționalitate  
(revizuirea concretă a normelor)
Spre deosebire de controlul abstract al normelor, controlul concret 

al constituționalității poate fi inițiat în orice moment de către instanțele 
judecătorești generale, administrative și militare, precum și de către orice parte 
în cauzele examinate într-o instanță a quo. Sesizările sunt depuse prin scrisoare.

Conform art. 152 din Constituție, în cazul în care o instanță a quo con-
stată că legea, decretul cu putere de lege sau o dispoziție a acestora este 
neconstituțională și urmează a fi aplicată într-o cauză în curs de examina-
re, sau în cazul în care instanța este convinsă de seriozitatea sesizării depuse 
de către o parte, aceasta solicită Curţii Constituționale să se pronunțe asupra 
constituționalității, amânând examinarea cauzei până la adoptarea unei decizii 
cu privire la norma contestată. Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe în 
termen de cinci luni din momentul primirii sesizării. În cazul în care nu se adop-
tă o decizie în termenul respectiv, instanța solicitantă a quo trebuie să examineze 
cazul în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aceeași dispoziție legală 
nu poate fi contestată în decurs de zece ani de la data publicării în Monitorul 
Oficial a deciziei Curții Constituționale privind respingerea sesizării pentru exa-
minare în fond.

3. Judecarea demnitarilor de stat de către Marele Tribunal
Curtea Constituțională, în calitate de Mare Tribunal, judecă cauzele privind 

infracțiunile comise în exercitarea atribuțiilor oficiale de către Președintele Re-
publicii, Președintele Adunării Naționale a Turciei, Prim-ministru și miniștrii, 
președinții și membrii Curții Constituționale, Curții de Casație, Consiliului de 
Stat, Curții militare de Casație, Înaltei Curți Administrative Militare de Apel, 
procurorii generali publici, procurorii-adjuncți publici, președinții și membrii 
Consiliului Superior al Magistraturii și Curții de Conturi, comandantul Forțelor 
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Armate ale Turciei (șeful Statului Major), comandanții Forțelor terestre, mariti-
me și aeriene, precum și comandantul general al Jandarmeriei.

Exercitarea urmăririi penale în cazurile examinate de Marele Tribunal revi-
ne Procurorului public al Curții de Casație sau adjunctului său. De asemenea, la 
examinarea cauzei pot participa și unul sau mai mulți asistenți ai Procurorului 
general public.

4. Dizolvarea partidelor politice
Conform art. 69/3 din Constituție, dizolvarea partidelor politice se decide 

în ultimă instanță de către Curtea Constituțională, în urma înaintării proce-
sului în cauză de către Biroul Procurorului general public al Curții de Casație.  
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Curtea Constituțională examinează cazul și pronunță hotărârea în baza audieri-
lor verbale, care vizează părţile interesate, inclusiv avocatul pârâtului și Procuro-
rul general public, precum și în baza raportului privind fondul cauzei întocmit 
de judecătorul raportor desemnat.

Constituția Turciei prevede expres interdicții care pot duce la dizolvarea 
partidelor politice. Un partid politic poate fi dizolvat în cazul în care:

–  statutul și programul său contravin art. 68/4 din Constituție;
–  a întreprins acțiuni contrare art. 68/4 din Constituție;
–  a primit ajutor financiar din străinătate, de la instituții internaționale și 

persoane fizice și juridice care nu aparțin naționalității turce.
În loc de dizolvarea partidului, Curtea Constituțională poate hotărî ca par-

tidul în cauză să fie lipsit de ajutor financiar din partea statului, integral sau 
parțial, în funcţie de gravitatea acțiunilor comise.

Chiar dacă în trecut Curtea a hotărât să fie dizolvate anumite partide poli-
tice, actualmente ea se abține de a adopta astfel de decizii, cu excepția cazurilor 
când partidul este implicat direct în acţiuni teroriste sau violente.

5. Auditul financiar al partidelor politice
În temeiul art. 69 din Constituție, auditul veniturilor, cheltuielilor și 

achizițiilor partidelor politice este de competența Curții Constituționale. În pro-
cesul de audit Curtea beneficiază de asistență din partea Curții de Conturi. Ho-
tărârile pronunțate de Curte ca urmare a auditului efectuat sunt definitive.

6. Obiecții la pierderea titlului sau imunității de parlamentar
De asemenea, Curtea examinează sesizările depuse de către membrii Parla-

mentului, titlul sau imunitatea cărora a fost retrasă prin decizia Parlamentului.
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7. Sesizarea individuală (plângerea constituțională)
Depunerea sesizărilor individuale la Curtea Constituţională a devenit po-

sibilă după revizuirea Constituţiei în 2010, la 23 septembrie 2012 fiind depusă 
prima sesizare de acest fel.

Art. 148 din Constituție stipulează că orice persoană, care susține că drep-
turile sale constituționale, prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului, au fost încălcate de către o autoritate publică, este în drept să sesizeze 
Curtea Constituțională după epuizarea căilor de atac administrative și judiciare.

Legea nr. 6216 din 30.03.2011 privind înființarea și regulamentul de pro-
cedură al Curții Constituționale conţine șapte articole referitoare la sesizarea 
individuală. Jurisdicția ratione materiae a Curții cuprinde drepturile fundamen-
tale, reglementate atât de Constituție, cât și de Convenția Europeană a Dreptu-
rilor Omului. Unele acte ale autorităţilor publice nu pot face obiectul sesizărilor 
individuale. Practic, se interzice sesizarea directă de către persoane particulare 
asupra întregului spectru de acte legislative și administrative. De asemenea, sesi-
zările individuale nu pot viza hotărârile Curții Constituționale, precum și actele 
excluse de la controlul judecătoresc de către Constituție.

Jurisdicția ratione personae a Curții cuprinde atât persoane fizice, cât și per-
soane juridice. Persoanele juridice de drept public nu pot depune sesizări indi-
viduale, cele juridice de drept privat însă pot sesiza Curtea dacă le-au fost încăl-
cate drepturile ce vizează personalitatea lor juridică. Străinii nu au dreptul să 
depună sesizări individuale cu privire la drepturile de care se bucură exclusiv 
cetățenii turci.

Conform legii, la depunerea sesizării individuale se percepe o taxă. Cuantu-
mul acesteia este stabilit prin aceeași lege și constituie 206 lire turcești (aproxi-
mativ 100 dolari). Sesizările individuale trebuie să fie depuse în termen de trei-
zeci de zile de la epuizarea căilor legale de atac.
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Admisibilitatea sesizărilor este examinată de către comisii. Structura comi-
siilor nu este reglementată prin lege, fiind prevăzută de Regulamentul de pro-
cedură. Comisia adoptă decizia de inadmisibilitate în mod unanim. Mai întâi 
se stabilește dacă sesizarea ţine de competenţa Curţii. Legea permite Curţii să 
respingă sesizările neimportante. Curtea respinge sesizările vădit nefondate sau 
lipsite de importanţă pentru interpretarea sau aplicarea Constituției sau deter-
minarea domeniului de aplicare și limitelor de exercitare a drepturilor funda-
mentale, precum și în cazul în care reclamantului nu i-a fost adus un prejudiciu 
semnificativ. Rațiunea respingerii unor sesizări constă în evitarea unui volum de 
lucru excesiv și oferirea posibilităţii de a examina încălcările grave ale drepturi-
lor fundamentale.

În cazul în care sesizarea este declarată admisibilă, ea urmează a fi exami-
nată în fond de una din secţii, cu participarea a patru membri, sub conducerea 
unui vicepreședinte. În principiu este examinat dosarul, dar în caz de necesitate, 
secția poate decide efectuarea unor audieri.

Pentru a preveni conflictele de competențe între Curtea Constituțională și 
alte instanțe, atât Constituția, cât și legea prevăd că examinarea în fond, efectu-
ată de secții, se limitează la determinarea faptului dacă un drept fundamental a 
fost încălcat. Comisiile nicidecum nu pot examina cauzele care vor fi abordate 
la etapele de apel și recurs. Rolul Curţii Constituționale în procesul de exami-
nare a sesizărilor individuale constă exclusiv în stabilirea faptului dacă au fost 
încălcate drepturile fundamentale ale reclamantului. În același timp, Curtea se 
va abține de a face comentarii ulterioare asupra acțiunilor organelor judiciare, 
faptelor cauzei și interpretării legilor de către alte instanțe.

La finele examinării, Curtea Constituțională decide dacă drepturile funda-
mentale ale solicitantului au fost încălcate sau nu. În cazul în care ea constată că 
a avut loc o încălcare, se decide și asupra acțiunilor ce urmează a fi întreprinse 
pentru înlăturarea consecinţelor încălcării.
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În cazul în care încălcarea a fost comisă de o instanță printr-o hotărâre 
judecătorească, Curtea Constituțională trimite dosarul în instanța competen-
tă pentru rejudecare. Dacă rejudecarea cauzei nu este necesară, Curtea decide 
acordarea unei compensații solicitantului sau poate dispune ca solicitantul să se 
adreseze în instanţa primară pentru despăgubiri.

Pe lângă costurile pe care le implică procedura de examinare ca atare, Cur-
tea poate impune o amendă de până la 2000 de lire turcești celor care se fac 
vinovaţi de încălcarea drepturilor reclamantului.

Executarea hotărârilor este supravegheată de către Secretariatul General al 
Curții Constituționale (de exemplu: plata compensațiilor, rejudecarea cauzelor 
în instanțele de judecată etc.). Până în prezent toate hotărârile Curții au fost exe-
cutate de către organele statului și instanțele de judecată.

La data de 14 iulie 2014, numărul total al sesizărilor primite constituia 
22677, al cauzelor af late pe rol – 12845. Din aceste dosare, 1665 se af lă la Biro-
ul sesizărilor individuale, 9968 – la Oficiul raportorului general al comisiilor și 
1212 – la Oficiul raportorului general al secțiilor.

La aceeași dată, numărul cauzelor finalizate constituia 9832, dintre care 
6315 au fost finalizate de către Oficiul raportorului general al comisiilor și 699 
de către Oficiul raportorului general al secțiilor.

De asemenea, din cele 699 de cauze examinate de către secții, 215 au fost 
declarate inadmisibile, iar 174 – admisibile. În 149 de cauze s-a constatat o în-
călcare a unui drept, în 25 cazuri nu a fost constată nici o încălcare. S-a decis 
excluderea din Registru a 6 cazuri, 303 cazuri au fost conexate și a fost respinsă 
o obiecție la un caz.
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Prof. elena-simina Tănăsescu, 
universitatea din Bucureşti

„DRePTuRILe soCIALe  
îN TRANZIţIA DeMoCRATICă“

Tranziţia democratică, uneori survenită, alteori asumată 
de statele din Europa de Est, a făcut posibilă nu doar conser-
varea acquis-urilor sociale din perioada comunistă, ci și dez-
voltarea lor, fără a face diferenţă între natura drepturilor vi-
zate. Începând cu anii ‘90, numeroase drepturi fundamentale 
de natură socială sunt garantate, însă particularităţile regi-
mului lor juridic nu au fost niciodată reglementate detaliat în 
doctrină, pentru care motiv jurisprudenţa a avut de înfruntat 
multiple dificultăţi. Desigur, în cursul reformelor democrati-
ce, una dintre principalele revendicări ale cetăţenilor faţă de 
stat a fost protecţia efectivă a drepturilor omului. Dacă în tre-

cut statele comuniste erau mândre să enunţe în legile fundamentale o listă lungă 
de drepturi și libertăţi, garantarea concretă a acestora rămânea doar declarativă. 
În urma evenimentelor de la începutul anilor ‘90, care au răsturnat regimurile 
politice în Europa de Est, Statului i s-a impus cerinţa de a-și asuma pe deplin 
toate sarcinile care-i revin, inclusiv protecţia libertăţilor, însă nu s-a pus proble-
ma diferenţelor existe între diversele categorii de drepturi și circumstanţelor 
care determină protecţia lor. Mai mult, în cursul tranziţiei, drepturile sociale din 
epoca comunistă erau considerate acquis-uri sociale și erau revendicate ca atare 
în perioada consolidării regimului democratic, ceea ce avea să devină o sarcină 
extrem de dificilă în timpul crizei economice globale din anii 2008-2009, care a 
afectat economiile în tranziţie.
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Prin urmare, este cazul să facem o retrospectivă și să încercăm a înţelege 
modul în care erau tratate drepturile fundamentale în epoca comunismului și, în 
special, drepturile sociale, pentru a observa mai bine dezvoltarea și rolul acestora 
în cursul tranziţiei democratice, precum și pentru a înţelege de ce nu a putut 
fi evitată tensiunea între textul constituţional și realitatea practică spre sfârșitul 
primului deceniu al mileniului trei.

1. Drepturile sociale în regimul socialist

În epoca dreptului constituţional socialist, doctrina accentua că drepturile 
și libertăţile cetăţenilor nu există în afara realităţii juridice; acestea nu reprezintă 
atribute ale individului care îl protejează de puterea statală, dar pot fi reale nu-
mai în măsura în care sunt proclamate și garantate prin constituţiile statelor; nu-
mai consacrarea lor formală într-un text juridic cu o valoare supremă le conferă 
conţinut și eficienţă.1 Mai mult, garantarea drepturilor și libertăţilor fundamen-
tale era considerată realizată nu doar prin măsurile de ordin juridic, dar și prin 
stabilirea unor condiţii materiale necesare pentru exercitarea lor.2 În doctrina 
socialistă, drepturile fundamentale nu erau considerate drepturi abstracte, fără 
o legătură directă cu fundamentul economic al statului, ci într-o strânsă interde-
pendenţă cu acesta.3 Așa s-a contribuit la transformarea lor în veritabile obligaţii 
ale statului4, fapt ce ar putea explica ușurinţa cu care drepturile de creanţă au 

1 Ioan MUR ARU, Drept constituţional, Tipografia Universităţii din București, București, 1987, 
p. 195.

2 Tudor DRAGANU, Drept constituţional, Editura didactică și pedagogică, București, 1972, p. 
209; Ion DELEANU, Drept constituţional, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1974, p. 250 și urm.

3 Nicolae PRISCA, «Crearea și dezvoltarea istorică a instituţiei drepturilor și îndatoririlor fun-
damentale ale cetăţenilor în anii puterii populare», Analele Universităţii din București – seria 
Drept n°2/1969, p. 19 și urm.

4 Nicolae PRISCA, «Contribuţii la studiul instituţiei drepturilor și îndatoririlor fundamentale 
ale cetăţenilor», Analele Universităţii din București – seria Drept, 1968, p. 20.
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fost pur și simplu preluate în cursul tranziţiei politice și economice de la înce-
putul anilor ‘90, după modelul „clichet cu dus-întors“5 (urmărind lista mai mult 
sau mai puţin variabilă a drepturilor sociale care figurau încă în constituţiile co-
muniste), și acceptate ca atare (drepturile de creanţă contra Statului), perpetuate 
în situaţia când nu creștea numărul și/sau conţinutul lor. Mai mult, în perioada 
socialistă, drepturile de natură socială ocupau locul întâi în enumerarea consti-
tuţională și se bucurau, înainte de toate, de garanţii de ordin material,6 ceea ce le 
conferea o anumită prioritate în garantarea lor de către stat. 

În concluzie, înainte de anii ‘90, pentru statele socialiste care aspirau spre 
comunism, perceput ca o ultimă treaptă de dezvoltare (și destrămare) a statu-
lui și conceput ca instrument de dominare, problematica drepturilor sociale era 
abordată în aspectul clasic al repartiţiei și redistribuirii bunului public. Repro-
ducând termenii consacraţi în acele timpuri, vorbim de repartiţia „după posibi-
lităţile societăţii“ din epoca socialismului, care în regimul comunist avea să se 
transforme în repartiţia „după necesităţile oamenilor“. Se proceda la o distribu-
ire inegală a bunurilor, prin urmare la o justiţie socială distributivă7 în vederea 
asigurării unei egalităţi materiale. Prin urmare, unii doctrinari din epoca socia-
listă8 insistau asupra faptului ca legalitatea socialistă să nu mai fie definită doar 
formal, ci și material, înglobând astfel cerinţele calitative în raport cu conţinutul 
legislaţiei, precum și conceptul propriu-zis de justiţie.

5 Această metaforă, mai mult tehnică, semnifică faptul că legiuitorul nu putea să revină la ga-
ranţiile oferite sau la punerea în aplicare a unui drept fundamental, nici chiar în cadrul limi-
telor de acţiune care îi erau prezervate prin Constituţie.

6 Ioan MUR ARU, Drept constituţional, 1987, op.cit., p. 213.
7 Să nu uităm că pe atunci era răspândit conceptul justiţiei distributive, faimoasa lucrare a lui 

John Rawls, A Theory of Justice, a fost publicată pentru prima dată în 1971 de Editura Har-
vard University Press, ulterior, în 1975, fiind revizuită (și tradusă în mai multe limbi).

8 A. NASCHITZ, « Orientations actuelles dans le développement du régime de la légalité dans 
les pays socialistes », Revue internationale de droit comparé nr. 21/1970, p. 711-714.
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2. Drepturile sociale în epoca de tranziţie democratică

În procesul tranziţiei, începute la finele anilor ‘90, drepturile sociale erau 
definite ca drepturi fundamentale9, fără cea mai mică preocupare pentru speci-
ficitatea lor ca drepturi din a doua generaţie10 și posibilitatea titularilor acestor 
drepturi de a intenta o acţiune, fapt ce a constituit obiectul numeroaselor con-
troverse în doctrina juridică. Răsturnarea unui regim autoritar și tranziţia la un 
sistem politic democratic, cu substituirea unei economii dirijate și planificate 
prin economia de piaţă, în cea mai pură și „brutală“ formă a ei (cel puţin la înce-
put), ar fi putut constitui un motiv în plus pentru agitaţia și polemicile teoretice 
și conceptuale în problema drepturilor sociale; totuși, cu excepţia cercurilor în-
guste ale elitei intelectuale și cafenelelor culturale, expresia „statul de drept, de-
mocratic și social“, consacrată de nenumărate Constituţii11, adoptate după anii 
‘90 în Europa de Est, a trecut neobservată în mediul juridic.12 Încercarea de a 
identifica cauzele, fără îndoială multiple și complexe, care au determinat lipsa 
dezbaterilor juridice, nu va duce decât la constatarea și dezaprobarea ei în egală 
măsură.

Așadar, în loc să stabilească un sistem socialmente echitabil, inclusiv la nivel 
juridic, societăţile post-comuniste au preferat să reclame de la stat, într-o manie-

9 Ioan MUR ARU, Drept constituţional și instituţii politice, vol.I, Actami, București, 1994, p. 127. 
10 Tudor DR AGANU, Tratat de drept constituţional și instituţii politice, vol. II  ; Lumina LEX, 

București, 1998, p. 26.
11 A se vedea partea finală a preambulului Constituţiei bulgare, adoptate în 1991, sau articolul 

1 din Constituţia României din același an, ori articolul 2 al Constituţiei polone din 1997. Ul-
timul val de constituţii adoptate în Europa de Est trădează o tendinţă puţin diferită în ceea 
ce privește stipularea explicită a caracterului social al statului de drept; astfel, Constituţiile 
Ungariei din 2011 și, respectiv, a Cehiei din 2012 nu statuează expres obligaţia socială a sta-
tului, deși drepturile sociale sunt reglementate pe larg. 

12 Pentru una dintre rarele analize, a se vedea: Sofia POPESCU, «Statul social și drepturile 
economice și sociale», Revista de drept public nr. 1/1999, p. 21 și urm.
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ră paradoxală, o repartiţie egală a bunurilor publice. Astfel, dreptul pozitiv a fost 
transformat într-un instrument de manipulare pentru a ajunge la o justiţie soci-
ală egalitaristă și la o securitate colectivă absolută (deci imposibilă), și nu pentru 
a atinge obiectivul funcţiei sociale a statului. Dacă în epoca socialistă funcţia 
socială a statului era eclipsată de cea economică, redistribuirea bunurilor fiind 
înfăptuită mai mult în favoarea clasei muncitorești, și nu în favoarea persoane-
lor nevoiașe (căci societatea socialistă se mândrea că îi asigură pe toţi cu lucru 
și acorda puţină atenţie persoanelor ce nu contribuiau la crearea acestei averi a 
statului13 ), atunci în timpul tranziţiei democratice aceste două funcţii ale sta-
tului au cunoscut o repoziţionare dramatică, nereușind să facă faţă așteptărilor 
unei populaţii vulnerabile din cauza noilor riscuri majore cu care se confrunta. 
De la o simplă responsabilitate de a asigura o justiţie socială minimală persoa-
nelor care nu aveau altă soluţie decât să depindă de stat (copiii instituţionali-
zaţi, persoanele cu handicap, etc.), securitatea socială a progresat într-un mod 
exponenţial în vederea adaptării și acoperirii diverselor necesităţi. Distincţia în-
tre drepturile fundamentale sociale, care trebuie să beneficieze de garanţii din 
partea statului, și securitatea socială, ca funcţie a statului, a fost rapid eliminată 
în sprijinul unei protecţii crescânde pe care cetăţeanul o reclama insistent de la 
un stat care, de altfel, îi inspira frică în epoca comunistă din cauza controlului 
excesiv. Un paradox trist al unei tranziţii neîncheiate…

Aceeași tranziţie a provocat, într-o formă impresionantă și îngrijorătoare, o 
multitudine de revendicări de ordin social, adresate în totalitate unui stat care 
se af la el însuși în plină transformare și din partea căruia se aștepta, în același 
timp, diminuarea autorităţii și inf luenţei sale asupra societăţii și economiei. Asta 
ar fi explicaţia de ce revendicările veritabile de ordin social, care doar au crescut 
în cursul tranziţiei economice, au fost însoţite de revendicările rezultate din re-
instaurarea poziţiilor anterioare epocii comuniste, numeroase și estimate drept 

13 A. ATHANASIU, Dreptul securităţii sociale, Actami, București, 1995, p. 27 și urm.
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legitime, uneori, chiar și în pofida dificultăţilor, inclusiv de natură juridică, le-
gate de argumentarea utilităţii lor imperioase, precum și cele apărute ca urmare 
a „revoluţiei anticomuniste“. Funcţia socială a statului a căpătat o altă valoare în 
raport cu funcţia economică, dar și un alt conţinut, alte aspiraţii și, îndeosebi, 
altă anvergură.

Astfel, egalitatea materială glorificată de comunism a obţinut o nouă formă, 
de această dată într-un context politic, economic, instituţional și social comple-
tamente diferit. În acest context, a vorbi despre un stat social și, concomitent, 
despre un stat de drept, după cum o fac unele constituţii din statele Europei de 
Est, înseamnă mai mult decât a-i da și o dimensiune materială formalismului in-
trinsec statului de drept, liberal. Suprapunerea statului social cu statul de drept 
duce inevitabil la garantarea obligatorie în justiţie a drepturilor fundamentale, 
cu toate riscurile asumate: confirmarea sau chiar realizarea politicilor economi-
ce și sociale prin intermediul tribunalelor14, sub un control democratic redus, 
ajungându-se până la „Guvernul judecătorilor“15.

3. Justiţiabilitatea drepturilor sociale

Justiţiabilitatea drepturilor sociale este piatra unghiulară, care determină 
includerea lor în categoria drepturilor fundamentale, iar dificultăţile economice 
din anii 2009-2010, care au afectat Europa de Est au reprezentat un test impor-
tant în acest sens.

Astfel, din punct de vedere economic, toate drepturile fundamentale implică 
anumite costuri. Din punct de vedere juridic, pornind de la caracterul ontologic 
al drepturilor omului, toate drepturile consacrate prin Constituţie au o finalita-
te socială, deoarece presupun protecţia fiinţei umane în cadrul unei comunităţi 

14 M. TUSHNET, Weak Courts, Strong Rights, Princeton University Press, 2008, passim. 
15 E. LAMBERT, Le gouvernement des juges, Economica, Dalloz, Paris, 2005, passim.
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organizate în stat. Totodată, nu toate drepturile sociale atrag după sine cheltuieli 
din partea statului: libertatea economică, libertatea de a munci, salariile egale 
între femei și bărbaţi, dreptul la familie și la protecţia juridică egală a copiilor, 
fără discriminare după faptul că au fost născuţi din căsătorie sau în afara ei, nu 
necesită cheltuieli financiare din partea statului. În scopul unei asigurări efecti-
ve, numărul prestaţiilor sociale presupune preexistenţa unor resurse. În măsura 
în care principalul subiect care trebuie asigurat este individul, iar implementarea 
statului social semnifică mai exact „respectarea, protecţia și exercitarea dreptu-
rilor sale fundamentale“16, politicile de distribuţie a bunului public nu pot ignora 
imperativele ce decurg din drepturile fundamentale.

16 Conform triadei consacrate de doctrină în domeniul protecţiei internaţionale a drepturilor 
omului, cf. B.SELEJAN-GUTAN, H.RUSU, “Are There “Underprotected“ Minorities in Eu-
rope ?“, AWR-Bulletin – Quarterly on refugee problems n°2/3/2009, p. 130 și urm.
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În vederea valorificării acestor imperative, puterea constituantă, responsabi-
lă inclusiv de garantarea drepturilor la prestaţii sociale ca drepturi fundamentale, 
a lăsat legislatorului o marjă largă de acţiune. Astfel, „rezerva legală“ joacă un rol 
esenţial nu doar în definirea și garantarea drepturilor sociale, dar și în regimul 
juridic al justiţiabilităţii acestora. Armonizarea cerinţelor exclusiv economice cu 
cerinţele care derivă din garantarea obligatorie a drepturilor fundamentale, în 
special a celor sociale, se înfăptuiește, în mod obligatoriu, cu respectarea prin-
cipiului proporţionalităţii. Or, implementarea acestui principiu se poate realiza 
atât pe calea negocierilor politice, cât și pe calea jurisdicţională, la fel cum con-
trolul democratic sau cel tehnocratic deţine prioritate în gestionarea resurselor. 
Şi dacă la cele expuse adăugăm contextul specific al statelor care se af lă într-o 
continuă tranziţie economică și democratică17, state în care valorile fundamenta-
le au fost integrate în vâltoarea tranziţiei ca fiind protejate de un „clichet cu dus-
întors“18, caracterul justiţiabil al drepturilor fundamentale capătă dimensiuni în-
grijorătoare, riscând să se transforme într-o armă cu două tăișuri care ar permite 
judecătorilor nu numai să guverneze, ci și să administreze economia.

Cazul României este concludent sub aspectul unui stat social generos la ni-
vel normativ, dar cu o economie fragilă și în plină transformare. În mod para-
doxal, doctrina română nu a studiat această problemă, deși au existat suficiente 
ocazii în acest sens. Referitor la jurisprudenţă, în decursul anilor, sistemul judi-
ciar și judecătorul constituţional au dat dovadă de o mare condescendenţă faţă 

17 E.S.TANASESCU, «  La juridiction constitutionnelle, gardienne des droits dans la transiti-
on démocratique  », Processus constitutionnels et processus démocratiques, les expériences et les 
perspectives, Atelier intercultural organizat de Comisia de la veneţia, Maroc 29-30.03.2012, 
http://www.venice.coe.int/files/2012_03_29_MAR/2012_03_29_MAR_Marrakech_ate-
lier_interculturel.asp (consultat la 3 august 2012).

18 Această metaforă, mai mult de ordin tehnic, semnifică faptul că legiuitorul nu putea să re-
vină la garanţiile oferite sau la punerea în aplicare a unui drept fundamental, nici chiar în 
limitele prezervate prin Constituţie.
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de marja de apreciere în domeniu, atribuită legislatorului de către puterea con-
stituantă. În contextul general, marcat de o lungă tranziţie politică și economică, 
în cursul căreia autoritatea judecătorească a obţinut mai multă independenţă (și 
iresponsabilitate în faţa autorităţilor reprezentative)19, iar gestionarea resurselor a 
fost încredinţată din ce în ce mai mult unor autorităţi tehnocrate (nedispunând 
de controlul democratic), s-a produs fractura socială, previzibilă de altfel, tocmai 
în timpul crizei economice globale. Politicile economice și sociale din ultimii ani 
au scos în vileag dificultăţile cu care se poate confrunta un sistem de drept, care, 
în contextul unei noi economii de piaţă, necesită o acoperire socială desăvârșită 
pentru populaţia a cărei solidaritate activă rămâne încă un concept vag. Funcţia 
integrativă20 a Constituţiei și-a găsit aici limitele inerente, iar arbitrajul între ges-
tionarea politică sau jurisdicţională a bunului public s-a efectuat de la caz la caz, 
uneori în baza dispoziţiilor exprese ale Legii Fundamentale, alteori absolut în 
afara cadrului normativ, însă sub un control democratic direct.

În ceea ce privește arbitrajul politic, regimul de austeritate recomandat de 
forurile internaţionale (FMI21) și cele europene (Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanţa în cadrul Uniunii Economice și Monetare, numit și 

19 C. E. ALEXE, Judecătorul în procesul civil, între rol activ și arbitrar, C.H.Beck, București, 
2008, p. 265-308  ; R.POPESCU, E.S.TANASESCU, «  Romanian High Judicial Council – 
Between Analogy of Law and Ethical Trif les“, Transylvanian Review of Administrative Science.

20 D.GRIMM, „Integration by Constitution“ (keynote essay), International Constitutional Law 
Review 2005, p. 193 et seq.; E.S. TANASESCU, « Despre evaluarea constituţiilor », Curie-
rul judiciar n°6/2010, p. 1 și urm.

21 România a încheiat un prim Acord stand by cu FMI prin Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2009, 
aprobată prin Legea nr.37/2009, și în continuare a depus mai multe Scrisori de intenţie ra-
tificate succesiv prin ordonanţa de urgenţă nr.10/2010 aprobată prin Legile nr.72/2010, 
nr.257/2010, nr.84/2011, nr.285/2011, nr.286/2011, și, ultima, pusă la vot în Parlament la 19 
iulie 2012. 
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Pactul Fiscal22 ) a fost acceptat de întreaga clasă politică, fiind continuat de cele 
trei guverne succesive și de orientare politică diferită. Regimul de austeritate a 
fost materializat în legi, care stabilesc expres, prin titlul lor, obiectivul „raţiona-
lizării cheltuielilor publice“ și care reprezintă un indiciu tangibil al guvernării 
globale, făcând referinţă la necesitatea „respectării acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană și Fondul Monetar Internaţional“23. Pe de altă parte, acest regim a 
atras și alte consecinţe, concretizate în legi cu impact nu numai direct, dar și 
imediat24 asupra drepturilor fundamentale.25 Contestaţiile politice rareori se fac 
auzite26, în timp ce manifestaţiile de stradă au fost extrem de frecvente. Totuși, 

22 Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanţa în cadrul Uniunii Economice și Mo-
netare a fost ratificat de România în iunie 2012 prin Legea nr.83/2012, fără ca cetăţenii să-și 
dea seama. 

23 Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi și instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Co-
misia Europeană și Fondul Monetar Internaţional, și Legea 65/2010 pentru completarea art. 
42 din Legea 329/2009.

24 În sensul aplicării imediate a legii, inclusiv cu referire la acţiunile în plină derulare, fapt ce 
a condus la contestarea acestora anume în baza principiului neretroactivităţii legii. Judecă-
torul constituţional nu dispune, la acest moment, de o jurisprudenţă coerentă în domeniul 
neretroactivităţii; uneori judecătorul apreciază că aplicarea imediată a noii legii adoptate 
nu este contrară Constituţiei (decizia nr.872/2010 privind micșorarea salariilor), alteori el 
decide contrariul (decizia nr.873/2010 privind reducerea pensiei magistraţilor sau decizia 
nr.375/2005 cu privire la limita vârstei de pensionare a magistraţilor).

25 Legea nr.119/2010 a anulat toate pensiile speciale de serviciu, cu excepţia pensiilor magis-
traţilor, legea-cadru 284/2010 a stabilit salarii unitare pentru personalul plătit din fonduri 
publice, legea 40/2011 a modificat Codul muncii în sensul „f lexicurităţii“, legea nr. 62/2011 
a contribuit la redistribuirea forţelor în cadrul dialogului social și înăsprirea condiţiilor de 
declarare a grevei, legea nr.292/2011 a redus considerabil rolul asistenţei sociale finanţate de 
la bugetul de stat, etc. 

26 Opoziţia a contestat Legea nr.329/2009 pe calea controlului preventiv de constituţionalitate, 
însă judecătorul constituţional a declarat-o constituţională (decizia nr.1414/2009)
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o parte din rezultatele acestui arbitraj politic au făcut obiectul unor contestaţii 
jurisdicţionale iniţiate direct de cetăţeni.27

În ceea ce privește arbitrajul jurisdicţional, judecătorii ordinari au jucat cu 
adevărat rolul de gardieni ai drepturilor subiective, drepturile fundamentale fi-
ind protejate prin aplicarea dispoziţiilor legislative, fără a ţine cont de resursele 
disponibile.28

Cât privește judecătorul constituţional, intervenţia lui a variat în funcţie 
de criteriile cunoscute numai de el. Astfel, subliniind natura dreptului funda-
mental – dreptul la salariu, urmare a noii dispoziţii legale prin care salariile din 
sectorul public au fost reduse cu 25%, judecătorul constituţional a validat de-
cizia legislatorului din considerente de „securitate naţională“ (subînţelese drept 
securitate de ordin economic), excluzând dintr-o dată argumentele contrare, 
conţinute în articolul 41 din Constituţie referitor la protecţia socială a muncii 
(decizia nr.872/2010). În egală măsură, odată cu reducerea cuantumului pensi-
ilor cu 15% și anularea de către legislator a pensiilor speciale de serviciu29, jude-

27 Judecătorul constituţional s-a confruntat cu o avalanșă de excepţii de neconstituţionali-
tate vizând aceeași Lege 329/2009, pe care a respins-o sistematic (decizia n°1149/2010  ; 
decizia n°1604/2010  ; decizia n°206/2011  ; decizia n°297/2011  ; decizia n°366/2011  ; de-
cizia n°367/2011  ; decizia n°368/2011  ; decizia n°377/2011  ; decizia n°378/2011  ; deci-
zia n°379/2011  ; decizia n°409/2011  ; decizia n°460/2011  ; decizia n°665/2011  ; decizia 
n°961/2011  ; decizia n°1.044/2011  ; decizia n°1287/2011  ; decizia n°1418/2011  ; decizia 
n°544/2012)

28 După avalanșa contestaţiilor depuse la tribunalele ordinare în cursul anului 2011, ridicate prin 
anularea cu efect imediat a dispoziţiilor privind pensiile speciale de serviciu ale Legii 263/ 
2010, o nouă avalanșă a fost provocată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2011, 
care a încercat să reglementeze problemele ridicate prin Decizia CCR nr.873/2010 (la se-
sizarea Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie). Pentru detalii, a se vedea Tiberiu MEDEANU, 
op.cit., p. 446 și urm.

29 În principiu, Casele de pensii corporative respective ar fi trebuit să plătească aceste pensii, 
dar în fapt au fost plătite de bugetul public, din cauza falimentului acelor case de pensii cor-
porative.
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cătorul constituţional a intervenit „cu bisturiul“ și a declarat neconstituţională 
doar partea din dispoziţia legală ce se referea la magistraţi (decizia nr.871/2010 
și nr.873/2010). Un an mai târziu, atunci când a fost iniţiată o nouă uniformi-
zare a Legii cu privire la pensii, ideea a fost apreciată drept constituţională (de-
cizia nr.1237/2010), însă judecătorul a considerat necesar să extindă excepţia 
cu referire la pensiile magistraţilor (Decizia nr.873/2010) asupra personalului 
Curţii de Conturi (deciziile nr.1283/2011 și nr.294/2012). În fine, atunci când 
austeritatea a ajuns până la prestaţiile pentru asigurări de sănătate, judecătorul 
constituţional a intervenit doar pentru a menţine la un nivel minim prestaţiile 
sociale, bazându-se pe principiul proporţionalităţii contribuţiilor sociale plătite 
de asiguraţi.30 În domeniul asigurărilor sociale (cuantumul impozabil al pensii-
lor) poziţia judecătorului constituţional a fost aceeași, însă în acest caz, pentru a 
nu contraria legislatorul, judecătorul a recurs la tehnica interpretării, de simplă 
anulare (deciziile nr.223/2012 și nr.224/2012).

Atitudinea intransigentă, în raport cu orice apreciere de ordin economic 
și care protejează drepturile fundamentale, manifestată de judecătorul ordinar 
contrastează oarecum cu atitudinea nesigură și înclinată spre compromisuri al 
judecătorului constituţional, ceea ce poate readuce în discuţie caracterul justiţia-

30 O modificare la Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prevedea drept con-
tribuţie lunară la sistemul de asigurare de sănătate cota unică de 6,5%, care se aplică asupra 
tuturor veniturilor, inclusiv veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală sau venitu-
rilor din cedarea folosinţei bunurilor, cu referire la toţi contribuabilii, fixând, de asemenea, 
contribuţia minimală cel puţin egală cu cota de 6,5% calculată la un salariu de bază minim 
brut pe ţară. În urma unei contestaţii la executare a unei somaţii de plată, un cetăţean a ri-
dicat excepţia de neconstituţionalitate a acestei cote minime obligatorii, fiind obligat la plata 
unei contribuţii la asigurările sociale de sănătate care depășea cuantumul veniturilor obţi-
nute de acesta din surse stabilite de Codul fiscal. Prin Decizia nr.1394/2010 Curtea Consti-
tuţională a invalidat cota minimă instituită de organele fiscale și a dat propria interpretare 
în măsura în care cuantumul minim datorat de contribuabil nu poate depăși cota de 6,5% 
calculată din salariul minim brut pe economie. 
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bil firav al drepturilor fundamentale. E de menţionat că relaţiile între judecăto-
rul ordinar și cel constituţional nu au fost din cele mai calde, tocmai în materie 
de gestionare a resurselor bugetare și de protecţie a dreptului social la salariu.31

Așadar, atunci când Guvernul a decis să amâne plata sumelor datorate ca 
supliment salarial, pe care magistraţii și le-au acordat, între ei înșiși, în baza ho-
tărârilor judecătorești irevocabile referitoare la cincisprezece curţi de apel, pu-
nând astfel în pericol bugetul de stat, reacţia judecătorilor nu s-a lăsat așteptată. 
A fost organizată o grevă, ce a durat o lună și a paralizat sistemul judiciar pe tot 
parcursul lunii septembrie 2009. Intervenţia Înaltei Curţi de Justiţie și Casaţie 
în sensul uniformizării practicii judiciare, considerate anterior divergentă, nu a 
calmat spiritele pentru că a stabilit drept obligatoriu cel mai înalt plafon de sa-
larizare a judecătorilor, în baza unor dispoziţii care la data luării deciziei nu mai 
erau în vigoare, și nu grila minimă comună pentru cele cincisprezece instanţe 
de apel. Această decizie a generat un șir de critici din partea Președintelui, în-
vestind Curtea Constituţională cu un conflict juridic de natură constituţională 
între autoritatea judiciară, pe de o parte, și puterea executivă și cea legislativă, 
pe de altă parte. Președintele a venit cu următoarea explicaţie: cu referire la cele 
două recursuri în favoarea legii (procedură utilizată pentru uniformizarea prac-
ticii judiciare, care nu soluţionează litigii inter partes, dar efectele juridice ale de-
ciziilor sunt general obligatorii, pe viitor, pentru toate tribunalele) Înalta Curte 
de Justiţie și Casaţie a luat decizii (nr.21/10.03.2008 și nr.46/15.12.2008) fon-
date pe acte normative abrogate, ceea ce indică faptul că Înalta Curte și-a atri-
buit competenţe legislative, în detrimentul Parlamentului și Guvernului. Spec-
trul corporatismului judiciar exista, însă niciodată nu a fost făcut public. Cur-
tea Constituţională, prin decizia sa (nr.838/2009), care, de altfel, nu a reușit să 
tempereze spiritele, a reţinut că „interpretarea legilor este o operaţiune raţională, 

31 E.S. TANASESCU, « Criza economică din 2009 văzută de Curtea Constituţională a Româ-
niei », Analele Universităţii din București – seria Drept n°3/2010, p.116-123
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utilizată de orice subiect de drept, în vederea aplicării și respectării legii, având 
ca scop clarificarea înţelesului unei norme juridice sau a câmpului său de apli-
care.“ Deciziile de interpretare a legii nu pot fi extra legem sau contra legem. Or, 
judecătorul constituţional a constatat că, pronunţându-se asupra recursurilor în 
interesul legii întemeiate pe practica neunitară a instanţelor judecătorești cu pri-
vire la acordarea unor drepturi salariale magistraţilor, Înalta Curte de Casaţie și 
Justiţie, invocând vicii de tehnică legislativă sau vicii de neconstituţionalitate, a 
repus în vigoare norme care își încetaseră aplicarea, fiind abrogate prin acte nor-
mative ale autorităţii legiuitoare. Însă, o atare operaţie juridică nu poate fi reali-
zată decât de autoritatea legiuitoare, unica autoritate abilitată să dispună soluţii 
ce se impun în această materie. Cu toate acestea, judecătorii instanţelor ordinare 
au luat în consideraţie spiritul, și nu litera legii, care le oferea creșteri salariale, 
exact cum a procedat judecătorul constituţional în raport cu salariile profesori-
lor (a se vedea decizia nr.1221/2008).

Dincolo de toate consideraţiile expuse, jurisprudenţa românească bogată, 
chiar și în materia salariilor plătite de la bugetul public, este o bună ilustrare a 
caracterului justiţiabil al dreptului la salariu, un veritabil drept fundamental, cu 
toate că nu există o dispoziţie constituţională expresă în acest sens. Pe de altă 
parte, caracterul variat al acestei jurisprudenţe dovedește dificultatea de a face 
operaţionale drepturile de creanţă, precum și faptul că protecţia acestor drepturi 
este asigurată sporadic, de la caz la caz. În fine, dreptul la salariu este direct opo-
zabil statului; dar dreptul la salariu în sectorul privat al economiei? Cum este 
acesta protejat ca drept fundamental, din moment ce criza economică a dus la 
micșorarea salariilor, iniţial, în sectorul privat, ca mult mai târziu să fie afectat și 
sectorul public? Şi care sunt alte drepturi de creanţă de natură socială, puse în 
ansamblu la discreţia legiuitorului de regimul juridic, sub supravegherea binevo-
itoare a judecătorului constituţional, care deseori se limitează doar la reiterarea 
termenului „rezerva legii“?
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În acest context, este surprinzător faptul că tocmai dreptul la un nivel de 
viaţă decent este sistematic protejat de judecătorul constituţional: deși prezer-
varea rezervei legiuitorului este valabilă (decizia nr.1576/2011), judecătorul  
a justificat limitarea dreptului la libera circulaţie (deciziile nr.79/1994  
și nr.139/1994), a invalidat măsurile de austeritate în cazul pensiilor (decizi-
ile nr.82/2009, nr.871/2010 și nr.873/2010), protecţia socială prescrisă permi-
te legiuitorului să instituie excepţii cu referire la contribuţiile sociale (decizia 
nr.35/2012), justificând, astfel, invalidarea metodelor împovărătoare de colec-
tare a contribuţiilor de asigurări sociale (deciziile nr.1394/2010, nr.335/2011) 
sau a cotizaţiilor la asigurările de sănătate (deciziile nr.223/2012 și 224/2012). 
Se pare că judecătorul constituţional este predispus să tolereze o anumită marjă 
discreţionară din partea legislatorului și să permită arbitrajul politic între diverse 
imperative economice și diverse politici sociale, însă își impune propriul arbitraj 
jurisdicţional sub pragul minim în materia protecţiei sociale. Nu ne rămâne de-
cât să identificăm, într-un mod rezonabil și previzibil, pragul care delimitează 
politica de drept. În continuarea ideii subliniate, apare întrebarea dacă Curtea 
Constituţională română este pe cale să se alinieze altor jurisdicţii constituţiona-
le care au fundamentat protecţia oferită acquis-urilor sociale pe necesitatea pro-
tecţiei demnităţii umane, și nu pe dispoziţii constituţionale concrete, consacrate 
drepturilor fundamentale sociale.

* * *
Justiţiabilitatea drepturilor sociale nu presupune pur și simplu înscrierea 

drepturilor sociale în arsenalul juridic, prin conferirea legitimităţii și forţei juri-
dice; ea presupune îndeosebi includerea în șirul de instrumente de luptă contra 
injustiţiei sociale.32 Din acest punct de vedere, justiţiabilitatea drepturilor sociale 

32 E. MILLARD, «  La justiciabilité des droits sociaux : une question théorique et politique », 
La revue des droits de l’homme n°1/2012, pp.452-459.
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este unul din instrumentele de care dispun cetăţenii pentru a-și realiza aspira-
ţiile, inclusiv cele în materie socială. În schimb, lupta contra injustiţiei sociale 
nu se limitează doar la acţiuni judiciare, ci dimpotrivă, ea este și trebuie să fie 
continuă și dusă în terenul arbitrajelor politice. Prin aceasta ea se aliniază luptei 
neîncetate pentru protejarea și garantarea eficientă a demnităţii umane, prin toa-
te mijloacele posibile.
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Dl Dainius Žalimas,  
Preşedintele Curţii  

Constituţionale din Lituania

„ABoRDAReA PRoVoCăRILoR CRIZeI fINANCIA-
Re: RoLuL CuRţII CoNsTITuţIoNALe  
A RePuBLICII LITuANIA“

I. Provocările ce au vizat conceptul Lituaniei  
de stat social pe parcursul crizei financiare

În timpul crizei economice mondiale, când regimul 
de austeritate a devenit un imperativ în Europa, Curtea 
Constituțională a Republicii Lituania, precum și multe alte 
instituții constituţionale europene și-au asumat responsa-
bilitatea majoră de a evalua deciziile adoptate de legiuitor, 
așa-numitele măsuri de austeritate (evident, nu din pro-
prie inițiativă, majoritatea cazurilor fiind sesizate de către 
instanțele judecătorești, iar unele – de către opoziția parla-

mentară). Curtea Constituțională a trebuit să aprecieze dacă introducerea mă-
surilor de austeritate a fost determinată de factori obiectivi și dacă acestea au 
corespuns cu cerințele constituționale, inclusiv cu conceptul de stat social. Cea 
mai importantă provocare pentru Curtea Constituțională a fost asigurarea orien-
tării sociale a statului și protejarea drepturilor conexe acestei orientări.

Chiar dacă orientarea socială a statului nu este expressis verbis menționată 
în Constituția Lituaniei, ea este ref lectată în diversele sale prevederi, care re-
glementează relaţiile economice, sociale și culturale, precum și drepturile civile 
și politice ale ființei umane, relațiile dintre societate și stat, bazele asistenței și 
asigurărilor sociale, principiile organizării și reglementării economiei naționale, 
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bazele organizării și activității instituțiilor statului etc. Conform interpretării 
Constituției date de Curtea Constituțională, statul social are sarcina de a înde-
plini anumite angajamente față de cele mai vulnerabile grupuri sociale. Potrivit 
Constituției, aceste angajamente se manifestă, inter alia, prin asigurarea dreptu-
lui cetățenilor la pensie pentru limită de vârstă și pensie de invaliditate, dreptu-
lui la asistență socială în caz de șomaj, boală, văduvie, deces al întreținătorului 
familiei1, dreptului oricărei ființe umane de a fi remunerată în mod echitabil 
pentru munca depusă, dreptului la securitate socială în caz de șomaj2, garanția 
statului de a proteja și de a avea grijă de familie, maternitate, paternitate și copi-
lărie3.

Trebuie reținut faptul că ultima criză mondială financiară și economică a 
afectat serios Lituania. De exemplu, în 2009, produsul intern brut al Lituaniei 
s-a redus drastic, scăzând în cel de-al doilea trimestru al anului 2009 cu 22,4% 
în comparație cu perioada respectivă a anului 2008. Din cauza acumulărilor 
insuficiente la buget, Lituania, ca și alte țări europene, a fost nevoită să aplice 
măsuri de austeritate la plata prestaţiilor sociale și să reducă pensiile și indem-
nizaţiile. De asemenea, legiuitorul a trebuit să micșoreze salariile funcționarilor 
publici, politicienilor și judecătorilor, precum și ale altor categorii de persoane 
remunerate de la bugetele municipale sau de stat.

1 Art. 52 al Constituției:“Statul garantează cetățenilor săi dreptul la pensie pentru limită de 
vârstă și pensie de invaliditate, precum și asistență socială în caz de șomaj, boală, văduvie, 
deces al întreținătorului familiei și în alte cazuri prevăzute de lege“.

2 Art. 48 al Constituției:“Orice ființă umană poate liber să-și aleagă un loc de muncă sau o 
afacere, și are dreptul la condiții de muncă adecvate, sigure și sănătoase, precum și la o remu-
nerare echitabilă a muncii depuse și la securitate socială în caz de șomaj“.

3 Prevederile art. 38 și art.39 ale Constituției:“Familia, maternitatea, paternitatea și copilăria 
se af lă sub protecția și în grija statului“;“Statul are grijă de familiile care cresc și educă copiii 
acasă și le asigură sprijin în conformitate cu procedura stabilită de lege. Legea asigură mame-
lor lucrătoare concediu prenatal și postnatal plătit, precum și condiții favorabile de muncă și 
alte facilităţi.“
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Jurisprudenţa Curții Constituționale a Republicii Lituania privind măsu-
rile de austeritate cuprinde două etape: 2002 – 2006, perioadă în care Curtea 
Constituțională a adoptat decizii asupra constituționalității actelor legale privind 
reducerea garanțiilor sociale din cauza crizei economice din Rusia (1999-2002), 
iar din 2009 și până în prezent Curtea Constituțională evaluează măsurile im-
plementate ca urmare a ultimei crize economice globale.

Măsurile de austeritate, aplicate în 2009, au generat o serie de cazuri compli-
cate. Curţii Constituționale i-a revenit misiunea de a dezvolta propria doctrină 
conform principiului „caz după caz“, completând elementele descoperite în ca-
zurile anterioare de justiție constituțională. Curtea Constituțională a avut șansa 
de a desăvârși în continuare setul de condiții constituționale ce vizează măsurile 
de austeritate, prin aceste condiții fiind subînțeleasă obligația de a menține orien-
tarea socială a statului, echilibrul între interesele persoanei și cele ale societății, 
protecția celor mai vulnerabile grupuri de persoane. Acum se poate afirma că au 
fost soluţionate aproape în totalitate cererile legate de ultima criză economică și 
reducerea plăților sociale. Au rămas câteva petiții ce vizează reducerea pensiilor 
de stat și care urmează a fi soluționate până la finele a. 20154.

II. Măsurile de austeritate: criteriile de constituționalitate 

În primul rând, în scopul menținerii orientării sociale a statului și respectă-
rii drepturilor omului conexe acestei orientări, măsurile de austeritate trebuie să 
corespundă criteriilor de constituționalitate, adică să respecte condițiile care de-
curg din Constituție. Nu este de mirare faptul că aceste criterii, așa cum au fost 
formulate de Curtea Constituțională, se bazează pe criteriile generale de limitare 
a drepturilor omului, recunoscute de dreptul internațional și de majoritatea sis-
temelor naționale de drept.

4 Termenul fiind mai lung cu un an decât în cazul pensiilor de asigurare socială.
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În acest context, amintim prevederile Cartei Sociale Europene (revizuite)5. 
Art. G al Părții v statuează faptul că drepturile și principiile enunţate în Partea 
I6, atunci când vor fi efectiv aplicate, și exercitarea efectivă a acestor drepturi și 
principii, așa cum este prevăzut în Partea a II-a7, nu vor putea face obiectul unor 
restricţii sau limitări nespecificate în Părţile I și II, cu excepţia celor prescrise 
prin lege și care sunt necesare, într-o societate democratică, pentru a garan-
ta respectarea drepturilor și libertăţilor altora sau pentru a proteja ordinea 
publică, securitatea naţională, sănătatea publică sau bunele moravuri (Punc-
tul 1). Restricţiile permise în cadrul prezentei Carte și obligaţiile recunoscute în 
aceasta nu pot fi aplicate decât în scopul pentru care au fost prevăzute (punctul 
2). În temeiul art.9 al Pactului internațional cu privire la drepturile econo-
mice, sociale și culturale8, statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul pe 
care îl are orice persoană la securitate socială, inclusiv asigurări sociale. Statele 
părţi la prezentul Pact recunosc că în ce privește folosinţa drepturilor asigurate 
de către stat în conformitate cu prezentul Pact, statul nu poate supune aceste 
drepturi decât la limitările stabilite de lege, numai în măsura compatibilă cu 
natura acestor drepturi și exclusiv în vederea promovării bunăstării generale 
într-o societate democratică (art. 4).

Următoarele criterii sau condiții de constituționalitate a măsurilor de auste-
ritate sunt prezente în jurisprudența Curții Constituționale a Lituaniei.

1. O bază constituțională justificată
Mai întâi de toate, în conformitate cu doctrina oficială a Curții 

Constituționale a Republicii Lituania, reducerea garanțiilor sociale ar putea avea 

5 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.htm
6 În partea I a Cartei Sociale Europene sunt prevăzute drepturile acceptate spre a fi asigurate 

de părți.
7 În partea II a Cartei Sociale Europene sunt detaliate obligațiile care revin părților.
8 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/cescr.aspx
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loc doar atunci când există o bază constituțională justificată. Acest lucru în-
seamnă că măsurile aplicate, cum ar fi reducerea pensiilor pentru limită de vâr-
stă și a celor de invaliditate, trebuie să decurgă dintr-o situație economică ex-
trem de dificilă în stat. Doar în cazul în care statul declară oficial despre existen-
ţa unei situații economico-financiare grave de durată și despre imposibilitatea de 
a-și onora obligațiile, legiuitorul poate reduce temporar garanțiile sociale. Aceste 
reduceri pot fi efectuate numai prin lege, fiind adoptate de Parlament9.

În cazul în care situația economico-financiară deosebit de dificilă survine în 
mod brusc și statul nu dispune de timp pentru a se pregăti, este constituțional 
justificată ignorarea principiului vacatio legis (cerința de a oferi persoanelor timp 
suficient (6 luni în cazul legilor fiscale) pentru a se pregăti în caz de modificare 
a reglementărilor în sfera economică). Acest fapt ar putea fi justificat prin necesi-
tatea de a lua decizii urgente și eficiente, cu scopul de a face față consecințelor 
crizei economice și de a asigura un interes public important, și anume garanta-
rea stabilității finanțelor publice10.

2. Necesitatea
Cel de-al doilea criteriu este necesitatea: măsurile de austeritate trebuie să 

fie necesare. Aceste măsuri pot fi aplicate doar atunci când este esențială asi-
gurarea unor interese extrem de importante pentru societate și stat, precum și 
protecția altor valori constituționale. La astfel de măsuri ar trebui să se recurgă 
în ultimă instanță, când nu există fonduri pentru plata pensiilor și îndeplinirea 
altor garanții sociale necesare.

9 Inter alia, Decizia din 20 aprilie 2010 privind interpretarea prevederilor actelor Curții 
Constituționale privind reducerea pensiilor și salariilor în perioada crizei economice.

10 Hotărârea din 15 februarie 2013 privind adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul 2009 
și a unor legi conexe.
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Criza economică nu presupune revizuirea reglementărilor din domeniul 
relațiilor sociale din sfera pensiilor, adică reducerea pensiilor. În primul rând, 
statul trebuie să ia toate măsurile posibile pentru a depăși criza economică și 
a asigura acumularea mijloacelor bugetare. Instituțiile de stat responsabile de 
politicile economice și financiare trebuie să implementeze măsurile necesa-
re pentru a depăși criza economică într-o manieră complexă, și aceste măsuri 
trebuie să fie coordonate și echilibrate, ţinând cont de interesele persoanei 
și cele ale societății. Numai în cazuri excepționale, după valorificarea tuturor 
oportunităților interne și externe, când devine imposibilă acumularea de mijloa-
ce necesare în fondurile de pensii, reglementările respective pot suporta modifi-
cări și pot fi reduse pensiile11.

Criteriul de necesitate a fost relevat și de alte curți constituționale. Spre 
exemplu, Curtea Constituțională a Republicii Letonia a constatat că reduce-
rea pensiilor contravine Constituției și că dispozițiile contestate erau nule din 
momentul adoptării lor. Curtea a statuat că suma de care este nevoie pentru a 
asigura drepturile sociale poate fi modificată în funcție de suma totală a fondu-
rilor de care dispune statul, însă legiuitorul este obligat să țină cont de drepturi-
le fundamentale ale persoanei12. Curtea Constituțională a Ucrainei a formulat 
dispoziții doctrinare, potrivit cărora drepturile sociale consolidate prin interme-
diul legilor nu sunt absolute, iar realizarea acestor drepturi poate fi modificată 
de către stat. Astfel de măsuri pot fi aplicate atunci când apare necesitatea de a 
preveni sau de a elimina pericolele reale pentru securitatea economică a Ucrai-
nei13.

11 Decizia din 20 aprilie 2010 privind interpretarea prevederilor actelor Curții Constituționale 
privind reducerea pensiilor și salariilor în perioada crizei economice.

12 Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Letonia din 21 decembrie 2009.
13 Hotărârea nr. 20-rp/2011 a Curții Constituționale a Ucrainei din 26 decembrie 2011.
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3. Caracterul temporar
Măsurile de austeritate trebuie să fie temporare (de scurtă durată). În timpul 

crizei economice pensiile pot fi reduse doar pentru perioada când în stat există o 
situație economico-financiară excepțională. Această prevedere nu poate fi inter-
pretată în sensul că statul este scutit de obligația de a căuta și identifica resursele 
necesare pentru plata pensiilor. Dacă pe parcursul crizei economice apare o opor-
tunitate de a acumula sau de a primi fondurile necesare pentru plata pensiilor în 
cuantumul stabilit înainte de reducerea lor, reglementările prin care au fost redu-
se pensiile urmează a fi abrogate14. Trebuie menționat că Curtea Constituțională 
nu evaluează situația financiară a statului, nici faptul dacă este vorba de o criză 
economică sau nu, sau dacă aceasta a luat sfârșit. Curtea Constituțională nu ia în 
considerare oportunitatea economică, prin urmare, evaluarea situației financia-
re a statului nu reprezintă o chestiune constituțională și Curtea Constituțională 
nu evaluează indicii economici și, desigur, nu se pronunță asupra duratei crizei 
economice. Mai întâi, Curtea are obligaţia de a se baza pe deciziile autorităților 
executive competente și se poate pronunța asupra problemei prezenței unei crize 
economice și financiare numai în situații excepționale, atunci când este evident 
că situația este vădit diferită de cea existentă la momentul aplicării măsurilor de 
austeritate15 (mai exact, care denotă faptul că nu există nici un motiv pentru a 
le aplica în continuare). Un raționament similar se impune în cazul evaluării 

14 Inter alia, Decizia din 20 aprilie 2010 privind interpretarea prevederilor actelor Curții 
Constituționale privind reducerea pensiilor și salariilor în perioada crizei economice.

15 Curțile de contencios administrativ au invocat situația financiară a statului în cazurile ce 
vizau reducerea salariilor judecătorilor. De exemplu, Curtea regională de contencios admi-
nistrativ din vilnius, evaluând situația financiară în stat și considerând că criza economi-
că a fost depășită, s-a referit la raportul anual al Guvernului din 2010 și a menționat faptul 
creșterii PIB-ului, creșterii exporturilor și al scăderii deficitului public.
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necesității măsurilor de austeritate, și anume în cazul în care există orice altă 
alternativă limitării garanțiilor sociale.

În acest context, voi menționa jurisprudența similară a Curții Constituționale 
a Portugaliei, referitor la reducerea pensiilor angajaților sectorului public. Cur-
tea a recunoscut că reducerea pensiilor angajaților din sectorul public contrazice 
Constituția și a statuat că reducerea pensiilor trebuie să fie temporară, iar vali-
ditatea acestor pensii trebuie să fie bine definită16.

4. Proporționalitatea
Următorul și, probabil, cel mai important criteriu de constituționalitate a 

măsurilor de austeritate este proporționalitatea. Curtea Constituțională a statuat 

16 Hotărârea Curții Constituționale a Portugaliei nr. 862/2013 din 19 decembrie 2013
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că principiul constituțional al proporționalității reprezintă unul din elemente-
le statului de drept. În contextul specific al măsurilor de austeritate, se impun 
trei aspecte ale proporționalității. Primul este tradițional: măsurile trebuie să fie 
adecvate scopurilor legitime urmărite, care sunt importante pentru societate; 
aceste măsuri sunt necesare pentru a atinge aceste obiective și ele nu trebuie să 
limiteze drepturile și libertățile unei persoane mai mult decât este necesar pen-
tru a atinge aceste obiective17.

Al doilea aspect este destul de caracteristic pentru Lituania. Este vorba 
despre condiția de a nu încălca proporțiile existente între salarii (plătite de la 
bugetul de stat), pensii și alte indemnizaţii, și anume, prin aplicarea măsurilor 
de austeritate de a nu distruge sistemul existent de salarii sau pensii, de a nu 
aplica reduceri mai severe (un procent semnificativ) doar pentru că persoane-
le în cauză au funcții mai importante, o calificare mai bună (după ultima criză 
economică, salariile funcționarilor publici și ale judecătorilor au fost reduse cu 
0,5-35%, în funcție de atribuțiile și calificarea lor, salariile judecătorilor Curții 
Constituționale fiind reduse cu 35% (ale altor judecători – cu până la 18%) și 
devenind astfel mai mici decât cele ale judecătorilor din instanțele judecătorești 
ordinare și de contencios administrativ). Acest fapt aduce în prim-plan problema 
discriminării: măsurile de austeritate nu pot avea caracter discriminatoriu, ele 
trebuie să fie aplicate în mod egal faţă de toți funcționarii publici și judecători (de 
exemplu, măsurile de austeritate impuse procurorilor din Lituania au fost anulate 
mai devreme decât cele impuse altor funcționari). Curtea Constituțională a Re-
publicii Lituania a recunoscut că anumite acte normative contravin Constituției 
din cauza reducerii disproporționate a salariilor. Salariile funcționarilor publici 
care dețineau funcții mai înalte și cele ale judecătorilor din cadrul instanțelor 

17 Hotărârea din 11 decembrie 2009 privind salariile colaboratorilor sistemului serviciu-
lui intern și Decizia din 20 aprilie 2010 privind interpretarea prevederilor actelor Curții 
Constituționale privind reducerea pensiilor și salariilor în perioada crizei economice.
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„superioare“ au fost reduse într-o măsură mai mare decât salariile celorlalți. Cur-
tea Constituțională a considerat că a fost încălcat principiul proporţionalităţii în 
cazul reducerii salariilor funcționarilor publici și judecătorilor18.

În mod similar, atunci când apare necesitatea de a reduce temporar pensiile, 
în scopul asigurării unor interese extrem de importante ale societății și statului, 
precum și în scopul protejării altor valori constituționale, legiuitorul are obligația 
de a stabili un nivel al nediscriminării și reducerea uniformă a pensiilor, pentru 
a nu încălca principiul proporționalităţii și a nu reduce diferit pensiile pensio-
narilor făcând parte din aceeași categorie.

Al treilea aspect al proporționalității constă în faptul că pe lângă drep-
tul la pensie și la alte indemnizaţii sociale măsurile de austeritate nu trebuie 
să afecteze și alte drepturi. Sunt contrare Constituției prevederile care, acor-
dând un drept constituțional, concomitent lipsesc persoana de un alt drept 
constituțional. Spre exemplu, Curtea Constituțională a apreciat drept inadmi-
sibile prevederile prin care pensia pentru limită de vârstă plătită persoanelor an-
gajate în câmpul muncii sau care au o anumită afacere ar putea fi redusă într-o 
măsură mai mare decât pensia celor neangajaţi și a celor care nu deţin nici o 
afacere.19

18 Hotărârea din 1 iulie 2013 privind reducerea salariilor funcționarilor publici și ale judecăto-
rilor.

19 Hotărârea din 22 octombrie 2007 privind pensiile de stat acordate judecătorilor, Decizia din 
20 aprilie 2010 privind interpretarea prevederilor actelor Curții Constituționale privind re-
ducerea pensiilor și salariilor în perioada crizei economice și Hotărârea din 6 februarie 2012 
privind recalcularea și plata pensiilor în urma apariției în stat a unei situații economico-fi-
nanciare deosebit de dificile.
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5. O marjă extinsă de apreciere în funcţie de particularitățile 
garanțiilor constituționale în cauză
Constituția nu exclude posibilitatea de a diferenția măsurile de austerita-

te. Cu toate acestea, această diferențiere se referă la extinderea garanțiilor 
constituționale în cauză, și anume dacă acestea sunt imperative în temeiul 
Constituției sau depind de marja de apreciere a statului (prin urmare și în ca-
zul situației economice). În general, Curtea recunoaște dreptul autorităţilor le-
gislative și executive la o marjă extinsă de apreciere atunci când aplică măsuri de 
austeritate.

Un exemplu bun îl reprezintă unele tipuri de pensii, menționate expressis 
verbis în art. 52 din Constituție. Una dintre acestea este pensia pentru limită 
de vârstă. După cum a statuat Curtea Constituțională, persoana care întruneș-
te condițiile stabilite de lege pentru a primi pensia pentru limită de vârstă și 
căreia i-a fost acordată și plătită această pensie, are dreptul la o plată moneta-
ră – dreptul de proprietate. Acest drept este protejat în conformitate cu art. 23 
din Constituție, care consfinţește dreptul de proprietate. Un alt tip de pensie, 
menționat expressis verbis la art. 52 din Constituție, este pensia de invaliditate. 
Statul are obligația constituțională de a asigura crearea unui astfel de sistem de 
protecție socială (inter alia un sistem de asigurări sociale), încât o persoană care, 
din cauza unor tulburări de sănătate (cauzate de boală, accident, boală profesi-
onală, invaliditate din naștere etc.), cu caracter permanent sau temporar, nu a 
dobândit sau a pierdut posibilitatea de a-și câștiga existența prin angajarea la un 
loc de muncă sau din activitatea de întreprinzător, sau în cazul în care astfel de 
posibilități au fost reduse în mod semnificativ (în cazurile prevăzute de lege), să 
obțină sprijin social și/sau pensie de invaliditate20.

20 Decizia din 20 aprilie 2010 privind interpretarea prevederilor actelor Curții Constituționale 
privind reducerea pensiilor și salariilor în perioada crizei economice.
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De asemenea, conform Constituției, prin lege se pot stabili și alte tipuri de 
pensii, nu numai cele prevăzute la art. 52 (nu numai pensiile pentru limită de 
vârstă și de invaliditate). Legiuitorul se bucură de puteri constituționale pentru a 
stabili prin lege pensii și/sau tipuri de asistență socială pentru funcționarii pu-
blici sau grupuri individuale de funcționari publici, din considerente rezonabil 
obiective. Pensiile care nu sunt expres prevăzute în art. 52 din Constituție sunt 
stabilite în prezent prin Legea privind pensiile de stat. În ceea ce privește pen-
siile de stat, care, după natura și caracterul lor, sunt diferite de pensiile pentru 
limită de vârstă, precum și pensiile de invaliditate, legiuitorul, în timpul crizei 
financiare, poate revizui prevederile legale și reduce aceste pensii într-o măsu-
ră mai mare decât pensiile pentru limită de vârstă și de invaliditate. Cu toate 
acestea, aplicând o astfel de reducere, nu pot fi depășite proporțiile rezonabile21. 
De asemenea, această particularitate conferă legiuitorului mai multă flexibilita-
te în reglementarea acoperirii pierderilor cauzate de reducerea pensiilor de stat.

Curtea Constituțională a Portugaliei, de exemplu, a remarcat faptul că se 
permite modificarea prevederilor legale privind pensiile personalului din secto-
rul public doar cu respectarea unui șir de principii constituționale, în special, al 
protecției încrederii publice.

În mod similar, Curtea Constituțională a interpretat anumite condiții, care 
rezultă din Constituție, referitoare la asistența socială acordată familiilor în care 
cresc copii minori, și anume, condițiile ce țin de acordarea și limitarea acordării 
indemnizației de maternitate, paternitate, facilităţilor legate de maternitate (pa-
ternitate), care au fost determinate în mod direct de criza economică. Constituția 
nu stabilește expressis verbis condiții, termene sau anumite sume pentru acei care 
cresc și își educă copiii în familie; acestea urmează a fi stabilite de legiuitor în 
conformitate cu prevederile și principiile Constituției. Când vine vorba de re-

21 Decizia din 20 aprilie 2010 privind interpretarea prevederilor actelor Curții Constituționale 
privind reducerea pensiilor și salariilor în perioada crizei economice.
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glementarea prin lege a astfel de relații, trebuie luate în consideraţie capacităţile 
economice ale statului, iar legiuitorul va dispune de o marjă extinsă de apreci-
ere în acest domeniu. Constituția stabilește garanția unui concediu plătit îna-
inte și după naștere pentru mamele lucrătoare (concediul de maternitate pe 
termen scurt). Se presupune că legiuitorul este obligat să stabilească, inter alia, 
condițiile de acordare a unui astfel de concediu și un termen rezonabil (minim și 
maxim) al acestui concediu. Suma acordată pentru concediul de maternitate, pe 
termen scurt, trebuie să fie în concordanță cu salariul mediu primit pe parcursul 
unei perioade rezonabile anterior concediului22.

6. Solidaritatea
Curtea Constituțională a constatat că principiul solidarității, consfinţit de 

Constituție, presupune faptul că sarcina de realizare a anumitor obligații într-o 
oarecare măsură ar trebui să fie distribuită membrilor societății, însă o astfel de 
distribuție trebuie să fie motivată constituțional, nu poate fi disproporționată, 
nu poate face abstracție de orientarea socială a statului și a obligațiilor față de 
acesta, care rezultă din Constituție. Cu toate acestea, principiul constituțional al 
solidarității nu neagă responsabilitatea personală a individului pentru propria sa 
soartă.

În primul rând, condiția de solidaritate presupune absența discriminării în 
aplicarea măsurilor de austeritate. Astfel, toate grupurile sociale trebuie să 
împărtășească povara crizei economice. Curtea Constituțională a statuat că, 
atunci când există o situație economico-financiară dificilă, finanțarea tuturor 
instituțiilor ce exercită puterea în stat, precum și a domeniilor respective, efec-
tuată de la bugetul de stat sau cel municipal, în mod normal ar trebui să fie re-

22 Hotărârea din 27 februarie 2012 privind acordarea concediilor de maternitate, paternitate, a 
indemnizaţiilor de maternitate (paternitate) și limitarea plăților acestor garanții, precum și 
privind limitarea dreptului angajaților serviciului vamal de a deține un alt loc de muncă.
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vizuită și redusă. Acest lucru înseamnă că și sistemul judiciar nu este imun la 
reducerile salariale. În cazul în care s-ar stabili prevederi legale, prin care ar fi 
interzisă doar reducerea finanțării instanțelor de judecată sau doar a salariilor 
și pensiilor judecătorilor (în cazul unei situații economico-financiare extrem de 
dificile în stat), acest lucru ar însemna că instanțele în mod nejustificat s-ar izola 
de alte instituții ce exercită puterea de stat, iar judecătorii – de celelalte persoane 
care participă la exercitarea atribuțiilor instituțiilor corespunzătoare ale puterii 
de stat. Consolidarea unei astfel de situații excepționale cu privire la instanțe 
(judecători) nu ar fi în conformitate cu cerințele unei societăți civile deschise, 
echitabile și armonioase, precum și cu necesitățile justiției23.

Pe de altă parte, normele legale privind asigurările sociale ar trebui să creeze 
precondiții pentru ca fiecare membru al societății să poată avea grijă de propria 
sa bunăstare și să nu se bazeze exclusiv pe asigurările sociale garantate de stat. 
Asistența socială nu ar trebui să creeze precondiții pentru ca o persoană să nu 
depună eforturi de a dobândi un venit mai mare, să nu caute diferite posibilități 
de a-și asigura condițiile sale de trai și cele ale familiei sale, care nu ar respecta 
demnitatea umană, iar asistența socială nu ar trebui să devină un privilegiu.

Totuși, solidaritatea trebuie să fie înțeleasă prin prisma discriminării po-
zitive a celor mai vulnerabile persoane, adică, trebuie să existe o limită sub 
care măsura de austeritate nu poate fi aplicată (un anumit venit minim garan-
tat – o pensie sau un salariu minim). Principiile constituționale ale justiției și 
proporționalității nu pot fi interpretate în sensul în care nu este permis de a sta-
bili o limită a cuantumului pensiilor sub care acestea nu pot fi reduse. Însă nu 
este permisă stabilirea unei reglementări legale prin care pensia ar fi redusă la un 
anumit cuantum, care nu ar putea să-i asigure persoanei care primește această 
pensie necesitățile minime socialmente acceptabile și condițiile de viață compa-

23 Hotărârea din 1 iulie 2013 privind reducerea salariilor funcționarilor publici și ale judecăto-
rilor.
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tibile cu demnitatea umană. Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai sus, 
principiul constituțional al solidarității sociale nu implică nici un fel de egalita-
rism social. Potrivit Curții Constituționale, egalitarismul nu este permis când 
vine vorba de reducerea salariilor funcționarilor publici și judecătorilor. Curtea 
Constituțională a recunoscut că proporțiile cuantumului salarial stabilit persoa-
nelor care îndeplinesc diferite atribuții, stabilit înainte de apariția unei situații 
economico-financiare deosebit de dificile, urmează a fi păstrate24.

În mod similar, Curtea Constituțională a Republicii Letonia a reținut că sta-
tul trebuie să definească grupurile de pensionari care urmează a fi imune reduce-
rilor sau în cazul cărora se va aplica o reducere diferită25. Curtea Constituțională 
a Ucrainei a subliniat că, atunci când sunt reduse garanțiile sociale, trebuie să fie 
menținute condițiile de trai adecvate și demnitatea umană26. 

7. Compensarea pierderilor
În cele din urmă, în procesul aplicării măsurilor de austeritate statul poa-

te fi obligat să compenseze anumite pierderi aferente. Acest fapt se datorează 
protecției dreptului la pensie sau la salariu în formă de drept de proprietate (dar 
nu a unei sume specifice) prevăzut de Constituție. De exemplu, dreptul de a cere 
anumite plați de întreținere pensionară, care sunt stabilite în Constituție și alte 
legi, rezultă din art. 52 al Constituției, în timp ce aspectele de proprietate ale 
acestui drept sunt apărate în temeiul art. 23 din Constituție27. Așadar, pierderile 
cauzate de reducerea pensiilor ar trebui să fie compensate într-o anumită mă-
sură. În primul rând, este obligatorie compensarea pierderilor cauzate de o re-

24 Ibid.
25 Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Letonia din 21 decembrie 2009. 
26 Hotărârea nr. 20-rp/2011 a Curții Constituționale a Ucrainei din 26 decembrie 2011.
27 Inter alia Hotărârea din 6 februarie 2012 privind recalcularea și plata pensiilor în urma 

apariției în stat a unei situații economico-financiare deosebit de dificile.
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ducere care a fost declarată neconstituțională. Compensarea altor pierderi (care 
au fost determinate prin reglementări legale și au fost recunoscute ca nefiind în 
conflict cu Constituția) se af lă la discreția legiuitorului.

Compensarea urmează a fi implementată într-un timp rezonabil ulterior 
depășirii crizei economice, și trebuie să fie echilibrată în raport cu alte angaja-
mente și interese ale statului și societății. Legiuitorul trebuie, fără nici o întârzi-
ere nejustificată, să stabilească elementele esențiale (temeiurile, sumele etc.) de 
compensare a reducerilor de pensii pentru limită de vârstă. După depășirea cri-
zei economice, potrivit unor date obiective (indicatori economici, indicatori de 
creștere economică, fonduri acumulate de stat) și capacităților statului, urmează 
a fi asigurată o compensație echitabilă tuturor persoanelor pentru pierderile ca-
uzate de reduceri. Acest lucru poate fi asigurat într-un mod echitabil în temeiul 
imperativului constituțional al armoniei sociale. În procesul stabilirii mecanis-
mului menționat mai sus este esențială luarea în considerare a consecințelor unei 
situații extreme și a capacităților statului, inter alia, a diverselor obligații asuma-
te de către stat, referitoare la disciplina financiară, astfel, de asemenea, și a impe-
rativului de echilibrare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat28. În acest 
context, ar trebui să menționăm că Curtea Constituțională a Republicii Letonia 
a considerat că în procesul de planificare a reducerii temporare a pensiilor legiu-
itorul trebuie să asigure rambursarea justă a acestora într-un moment ulterior29.

28 Decizia din 7 martie 2014 privind interpretarea unor prevederi ale hotărârii Curții 
Constituționale a Republicii Lituania din 6 februarie 2012.

29 Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Letonia din 21 decembrie 2009.
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III. Observații finale

Provocarea cea mai dificilă la adresa Curții Constituționale, în urma 
pronunțării hotărârilor sale privind constituționalitatea măsurilor de austerita-
te, constă în a rezista la o critica dură, pe care, de obicei, Curtea nu o meri-
tă. De exemplu, după pronunțarea hotărârilor, în cazul cărora au fost evaluate 
măsurile de austeritate adoptate de Parlament, unele dintre ele fiind declarate 
neconstituționale, Curtea Constituțională a Republicii Lituania a fost acuzată de 
lipsa unei sensibilități suficiente și blânde față de cele mai vulnerabile categorii 
de persoane, în plus, Curtea a fost acuzată de „susținere“ a celor mai puternice 
grupuri din punct de vedere financiar, de exemplu, a pensionarilor încadrați în 
câmpul muncii, a pensionarilor de stat, a judecătorilor și funcționarilor publici 
de rang înalt. Conceptul cum că principiul constituțional al solidarității sociale 
nu implică nici un fel de egalitarism social a fost fără prea multă voință acceptat 
de unele grupuri ale societății. Trebuie menționat faptul că unii politicieni au 
pus accentul pe această afirmație în discursurile lor populiste. Este curios faptul 
că în timp ce Curtea Constituțională este acuzată pentru hotărârile sale privind 
măsurile de austeritate, anume activitatea politicienilor și a legiuitorului este cea 
care a dus la cea mai gravă criza economică și la măsuri de austeritate severe. 
De exemplu, chiar înainte de criză și în ajunul alegerilor parlamentare din vara 
anului 2008, legiuitorul a decis să nu acumuleze rezerve, dar să cheltuie tot sur-
plusul din bugetul de stat prin creșterea garanțiilor sociale (pensii, concedii pa-
rentale – care au fost unele dintre cele mai mari și mai lungi din toată Europa 
etc.), astfel provocând niște așteptări nefondate.

Remarca mea finală este următoarea: în mod evident, problemele economice 
și financiare au afectat puternic doctrina limitării garanțiilor sociale a multor 
instituții europene de control constituțional. Am putea ajunge la concluzia că e 
nevoie de o diversificare a standardelor de limitare a drepturilor sociale în peri-
oada unei crize economice, inter alia, din cauza diferitelor politici de austeritate 
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utilizate de guverne în scopul reducerii deficitelor bugetare în condiții economi-
ce grave. Totuși, pe de altă parte, nu putem nega faptul că există criterii univer-
sal recunoscute, care trebuie să fie îndeplinite în cazul măsurilor de austeritate 
pentru a evita încălcarea drepturilor sociale și economice recunoscute, precum 
și a echilibrului stabilit între interesele unei persoane și cele ale societății. Țin 
să menționez faptul că în perioada crizei economice mondiale aceleași crite-
rii bazate pe conceptul de stat social pot fi ușor găsite în hotărârile multor 
instituții europene de control constituțional. Această similitudine ne demon-
strează faptul că există o unitate în diversitatea doctrinelor constituționale ale 
statelor referitoare la măsurile de austeritate.
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Dl Jan Zobec,  
judecător al Curţii  

Constituţionale din slovenia

„JuRIsPRuDeNţA CuRţII CoNsTITuţIoNALe  
sLoVeNe îN CRIZA fINANCIARă“

1. Introducere

Consider că Slovenia se confruntă cu o criză a finanțelor 
publice, unii vorbesc despre o criza economică, alții despre 
o criza politică și socială, o criză a capitalismului (financi-
ar) sau chiar o criză a democrației. Oamenii sunt afectaţi 
în mod semnificativ de descreșterea continuă a nivelului de 
trai, insecuritatea socială, au o stare de anxietate, frică de vi-
itor. Datele macroeconomice vorbesc de la sine – extinderea 
șomajului, diminuarea investițiilor, recesiunea economică, 
creșterea datoriei interne, a deficitului mijloacelor publice, 
rata înaltă a dobânzii. Pentru identificarea cauzelor dete-

riorării ample a nivelului de viaţă și a originii acesteia este necesară o analiză 
economică, sociologică, sistemică și politică (luând în considerare și diversele 
speculații în acest sens). În vremuri de criză, evenimentele se derulează drama-
tic, sub semnul unor tensiuni și zbateri convulsive. Aceste evenimente, având un 
caracter acut și inevitabil, necesită acţiuni hotărâte. În astfel de perioade rolul de 
reglementare al statului, desigur, se intensifică. Statul este obligat să acționeze 
pentru a depăși criza, aceasta reprezentând datoria sa fundamentală și scopul 
existenței sale. Organul legislativ al statului este cel căruia îi revine sarcina de a 
adopta măsurile anticriză necesare în toate domeniile vieții sociale. Această lo-
gică se impune cu atât mai mult, cu cât este vorba de bazele de funcționare ale 
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statului și de capacitatea sa de a asigura într-un mod eficient exerciţiul drepturi-
lor și libertăților fundamentale ale omului.

Printre principiile statului de drept se numără principiul de ajustare a 
legislației la relațiile sociale și la dezvoltarea societății. Acest principiu, adoptat 
de către Curtea Constituțională (Decizia nr U-I-69/03 din 20 octombrie 2005, 
OdlUS XIv/2, 75), este inerent însăși naturii dreptului. viața este un amalgam 
de schimbări și un lanț de evenimente, la care legea trebuie să reacționeze. Însă 
măsurile adoptate de legiuitor trebuie să fie în armonie cu realitatea socială pre-
santă, fenomen pe care noi îl definim ca puterea normativă a crizei.1 Întrucât criza 
echilibrează (și dezechilibrează) sistemele funcționale (subsistemele sociale), iar 
interpătrunderea și intersectarea acestor sisteme contribuie la extinderea crizei ast-
fel, încât este cuprinsă întreaga societate, legiuitorul (care trebuie să acționeze cu 
rapiditate și de multe ori prin măsuri radicale) se află într-o situaţie dificilă. Anu-
me în astfel de perioade reapar conflictele, acestea devenind mai pronunțate și mai 
acute. Este dificil de a coordona interesele contradictorii, atunci când, din cauza 
crizei, competiția dintre ele capătă un caracter accentuat și grav. Astfel, în caz de 
necesitate, devine și mai dificil de a acționa rapid. Eliminarea unui dezechilibru 
poate duce la apariția altuia. Care este rolul legislației într-o perioadă de criză și 
care interese ar trebui să prevaleze: interesul public, care în acest moment pre-
supune eficiența măsurilor anticriză ale statului și legii sau constituționalitatea? 
O altă întrebare este cât de departe poate ajunge Curtea Constituțională atunci 
când este vorba despre relaţia dintre juridic și politic. Curtea Constituțională 
este un jucător important pe arena politică și deciziile sale au consecințe politi-
ce. Soarta actelor juridice de aplicabilitate generală, care nu sunt altceva decât o 
expresie juridică a voinței politice, așa cum a fost formulată aceasta de către or-
ganul legislativ – atunci când interesele politice sunt satisfăcute și sincronizate, 
este anume în mâinile Curții Constituționale.

1 Parafrazare a ideei lui Gurvitch și Jellinek privitoare la puterea normativă a facticității.
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Cu toate acestea, există o diferență esențială și insurmontabilă între organul 
legislativ, care este un organ politic, și Curtea Constituțională, ale cărei decizii 
au, de asemenea, consecințe politice, fiind comparabile cu deciziile organului le-
gislativ. Deciziile legislativului sunt decizii politice, fiind adoptate într-o manieră 
politică, printr-un discurs politic și decurgând dintr-o responsabilitate politică. 
Deciziile Curții Constituționale sunt adoptate pe baza unor argumente de drept 
constituțional și prin intermediul unui discurs constituțional. Spre deosebire de 
legislativ, Curtea Constituțională nu și-a asumat un angajament față de populație 
prin intermediul unor alegeri, care au loc o dată la patru ani. Există doar două 
lucruri ce sunt mai presus de Curtea Constituțională: Constituția și argumentele 
constituționale (și, desigur, publicul profesionist). Armele și legitimitatea aces-
tei instituții sunt argumentele sale: cu cât sunt acestea mai convingătoare, mai 
rezonabile și mai justificate, cu atât mai semnificativă este legitimitatea deciziei 
adoptate în baza unor astfel de argumente și cu atât mai mult crește autoritatea 
celui mai important străjer al Constituției.

În perioada de criză, Curtea Constituțională s-a af lat în căutarea unui 
echilibru între interesul public (eliminând sau cel puțin reducând efectele și 
consecințele crizei), pe de o parte, și prețul plătit pentru realizarea acestuia, pe 
de altă parte. Acest proces presupune, de obicei, o diminuare și restrângere a 
drepturilor persoanelor fizice și juridice implicit împovărarea acestora. Această 
contribuție se confruntă, în primul rând, cu unele speculații privind cauzele cri-
zei financiare și cu unele dintre cele mai tipice cazuri „de criză“, asupra cărora, 
în ultimii doi ani, s-a pronunțat Curtea Constituțională.

2. Care sunt cauzele crizei

Cauzele crizei slovene sunt de natură externă și internă, care interacţionează 
și se af lă în deplină sinergie. Criza financiară mondială (și, în consecință, cea 
economică) este, probabil, așa cum a constatat Teubner, într-adevăr o consecința 
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a dependenței față de creșterea economică, care, la rândul său, este atât de carac-
teristică societății (mondiale) globalizate postmoderne.2 Întrebarea este dacă sis-
temele de autorefacere (autopoesis – un sistem capabil să se auto-creeze fără vre-
un stimul din exterior) tind să fie autodistructive și dacă autopoesis-ul include, 
de asemenea, creșterea – și dacă da, ce se întâmplă atunci când are loc o creștere 
excesivă. Facem oare parte din sistemele sociale care se confruntă cu un tur-
bo autopoesis (care are un efect asupra „țesutului social“ similar celui pe care îl 
are creșterea unor celule maligne asupra țesutului uman)? Având în vedere că 
creșterea patologică interacţionează cu opacitatea, imposibilitatea de a controla, 
imprevizibilitatea, nedumerirea, tensiunea, precum și neliniștea și disconfortul 
omniprezent, apare următoarea întrebare: care ar putea fi cauza crizei?

În genomul civilizației occidentale este în mod evident înscris codul 
dependenței de creștere. Nimic însă nu este încă în neregulă cu acest fapt, în 
sine. Problemele apar doar în momentul în care această dependență devine auto-
distructivă. Criza, ca o consecință a unei dependențe tot mai extinse, și mai pre-
cis, dependența de o producție mai înaltă ca niciodată, a cuprins în sine virtual 
toate sistemele funcționale – adică nu numai sistemul economico-financiar (prin 
prisma căruia acest fapt poate fi demonstrat în mod mai evident, pur și simplu, 
deoarece banii fac lumea să se miște). La Jocurile Olimpice de la Paris din 1924 
a fost lansată deviza „Citius,  altius,  fortius“  (mai repede, mai sus, mai puternic), 
care de fapt denaturează esenţa sportului – în loc să fie protejată o minte sănă-
toasă într-un corp sănătos, se utilizează stimulenți interziși, care epuizează orga-
nismul, ajungându-se la un rezultat opus celui scontat în urma practicării sportu-
lui în general. În știință, cercetările într-un domeniu necunoscut și descoperirile 
efectuate, de fapt, generează noi întrebări și incertitudini și, deci, nevoia de a cer-

2 vezi G. Teubner, ”A Constitutional Moment? The Logics of Hitting the Bottom, in: The 
Financial Crisis in Constitutional Perspective” (P. F. Kjaer, G. Teubner, A. Febbrajo – Ed.), 
Hart, Oxford, și Portland, Oregon 2011, pag. 5 și urm.
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ceta acest domeniu în continuare. Prin analogie, putem afirma că legea se sufocă 
într-o hiperproducție de norme și decizii judiciare. Societatea este dependentă 
de reglementarea juridică a vieții cotidiene – economice, politice și științifice. 
Încă din timpurile străvechi (de asemenea, în statele sistemului common-law) 
legea nu a reprezentat (doar) un mijloc de soluționare a litigiilor, ci, din ce în 
ce mai mult, un mijloc de realizare a anumitor interese, și aici nu e vorba numai 
de interesele publice. În realitate, interesele și beneficiile lobby-urilor, rețelelor 
și a grupurilor de interese sunt meticulos camuflate de așa-zișii apărători „de-
mocratici“ ai interesului public, precum și de către ombudsmenii înzestrați cu 
capacităţi oratorice. Prin urmare, legea, care ar trebui să prevină și să soluționeze 
litigiile, de fapt generează noi litigii, care mai apoi necesită o reglementare și mai 
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extinsă (o dovadă elocventă fiind vasta legislație slovenă de reglementare a pro-
cedurilor de insolvență, care este total incontrolabilă), care generează noi pro-
bleme de interpretare și, prin urmare, noi conflicte, inclusiv între propriile nor-
me (un exemplu concludent constituie Legea privind impozitarea proprietăților 
imobiliare, care, împreună cu toate reglementările adiacente, a fost declarată ne-
constituţională de către Curtea Constituțională. În special, în situații de criză, 
cum ar fi cea financiară, economică sau socială, reglementarea legislativă crește 
(puterea normativă a crizei), ca urmare a necesității unei intervenții din partea 
statului, care de fapt este o cerință constituțională de a aplica măsuri legislative 
pe timp de criză (pe care Curtea Constituțională a explicat-o în mod clar prin 
Deciziile nr. UI-69/03 și U-II-1/12, U-II-2/12). Şi în timp ce măsurile legislative 
de intervenție a statului pe timp de criză sunt niște stimulenți externi, hiperfor-
malitatea legală a sistemului judiciar este următorul stimulent, de ordin intern, 
la care legiuitorul (care se af lă într-o relație interactivă permanentă cu sistemul 
judiciar) reacționează printr-o hiperproducție de norme și soluții ad-hoc, reco-
mandări și reglementări privind orice situație de viață, toate acestea conducând, 
împreună cu totalitatea legilor naționale și supranaționale, precum și împreună 
cu literatura de specialitate, la un haos normativ completamente incontrolabil.

2.1. Moneda fiduciară
Paradigma fundamentală a crizei este de natură financiară – criza este ex-

primată în cel mai concret mod și are cele mai puternice efecte anume în do-
meniul economico-financiar al turbo-capitalismului global – fiindcă acest sistem 
funcțional este în conexiune cu majoritatea celorlalte sisteme, iar criza însăși 
este transferată din acest sistem în altele, acestea deja suferind de același sin-
drom – sindromul dependenței de creștere. Care este de fapt subiectul acestei 
discuții? În termeni simpli, subiectul acestei discuții îl constituie o situație în 
care dorința (pofta sau lăcomia) de a realiza un profit este mai mare decât ade-
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văratele capacități ale creșterii economice reale și ale creativității și inventivității 
umane. O explicație și mai simplă ar fi următoarea: când se pune în discuție 
economia, constatăm că se cheltuiește mai mult decât se creează – deoarece 
dorințele (care sunt mai mari decât capacitățile) pot fi satisfăcute printr-o iluzie 
– o iluzie bazată pe împrumuturi viitoare, pe o creștere anticipată și speculativă 
și pe consumul curent. Pe scurt, se aplică următoarea deviză: vreau să am, aici 
și acum, acel lucru pe care voi avea dreptul (dacă voi dispune de fapt de acest 
drept) să-l am (fapt strict dependent de cunoștințele aplicate și efortul depus, 
precum și de noroc) abia mâine sau chiar la care vor avea dreptul doar urmă-
toarele generații. Prin urmare, subiectul discuției reprezintă problema asimetriei 
expansiunii subsistemelor, unde, evident, subsistemul financiar este cel funda-
mental, iar expansiunea sa este mai mare decât a celorlalte subsisteme. De ce? 
Deoarece este foarte ușor să creezi bani. Pentru băncile comerciale, acest proces 
decurge după principiul creatio ex nihilo (creare din nimic). Moneda fiduciară!

Nu este complicat să determinăm cauza producerii fenomenului menționat. 
Formula este simplă: procesul de globalizare, în cadrul căruia tehnologiile 
informaționale, care permit o difuzare incontrolabilă a informației în întrea-
ga lume în doar câteva secunde (o infrastructură în care se poate dezvolta o 
creștere patologică), precum și dependența de creștere (energia ce alimentează 
criza), împreună, au adus la o discrepanță între f luxurile de numerar virtuale și 
profiturile financiare (virtuale) speculative ce se referă la aceste f luxuri, pe de 
o parte (un fetiș al capitalismului post-modern), și situația din economia reală, 
pe de altă parte (cu toate simptomele caracteristice acesteia – împrumuturile, 
șomajul, creșterea sărăciei, dezastrele și degradările ecologice). Anume emisia 
privată a banilor non-numerar (moneda fiduciară) este exploatată cu scopul unei 
creșteri imprevizibile a speculațiilor financiare de referință. Odată cu crearea va-
lorii, emisia banilor sporește în mod necesar profiturile – și viceversa, creșterea 
profiturilor sporește emisiile de bani și crearea valorii virtuale. Acest proces pre-
supune o creștere în spirală, care, în cele din urmă, se transformă într-o creștere 
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excesivă și autodistructivă. Atunci care este diferența dintre dinamica necesară 
creșterii și creșterea patologică? Într-o anumită măsură, răspunsul la această în-
trebare poate fi comparat cu adicția și dependența de care suferă o persoană. Cu 
toate acestea, definiția dependenței, prin prisma persoanei, constă în acceptarea 
obsesivă a unei activități autodistructive, în ciuda unor consecințe negative du-
rabile. Însă atunci când ne referim la sistemele sociale, definiția de mai sus nu 
este suficientă. Atunci când vine vorba de criza financiară, banii non-numerar, 
creați ex nihilo de către băncile comerciale, implică un mecanism de dependență: 
joncțiunea tranzacțiilor de plăți declanșează niște constrângeri excesive de 
creștere, atât în   economia financiară, cât și în cea reală. Majorarea profiturilor 
înregistrate de băncile comerciale, care este esențială în crearea suplimentară a 
banilor prin intermediul garanțiilor creditoriale, cauzează o presiune asupra eco-
nomiei reale de a produce mai mult și de a majora creșterea, care, prin urmare, 
sporește și mai mult așteptările legate de profituri. Acest proces lansează o dina-
mică, care nu mai corespunde unui ciclu economic static, ci reprezintă o spirală 
accelerată și incontrolabilă a creșterii. Dinamica multiplicării monetare și credi-
tele bancare nu sunt solicitate pentru a finanța investițiile productive, ci pentru 
a investi în proprietate speculativă sau, în cazul în care este vorba despre stat, în 
finanțarea cheltuielilor neproductive și prost controlate, a transferurilor sociale 
etc. În cele din urmă, atunci când dobânzile la împrumuturile bancare depășesc 
veniturile scontate, ce urmează a fi câștigate dintr-o astfel de proprietate, are loc 
un colaps și, în consecință, pe lângă criza financiară apare și cea economică.
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3. Ce acțiuni trebuia să întreprindă statul pentru a lupta cu criza  
financiară și ce acțiuni a întreprins de fapt

3.1. Reforma emisiei monetare statale
După cum conchide în mod convingător Teubner, dinamica crizei nu poate 

fi stabilită cu succes (din punct de vedere al eliminării crizei) prin intermediul 
analizei factorilor, izolând motivele particulare, care se fac vinovate de cauzarea 
crizei, iar apoi neutralizându-le, prin introducerea în lanțul cauzal a unor factori 
opuși, responsabili de provocarea crizelor, în speranța că astfel repetarea acesto-
ra va fi evitată. Toate aceste măsuri sunt profund greșite. De îndată ce o lege este 
adoptată – apare o deficiență: fie sub forma unei posibilități de a ocoli legea3, fie 
sub forma neconstituționalității sale.4 O înțelegere mai profundă a crizei ne este 
oferită prin intermediul unei analize ce vizează factorii sus-menționaţi, ca fiind 
pur și simplu niște condiții de activare interșanjabile, și care încearcă să desco-
pere ce anume stă la baza dinamicii crizei la care se face referire. Astfel, Teubner 
propune o transformare a „constituției interne“ a economiei financiare mondiale 

3 Teubner, pag. 5.
4 Prin Decizia Consiliului din 19 ianuarie 2010, s-a stabilit că există un deficit excesiv, care 

este nu numai rezultatul excesului temporar de valori de referință cu privire la admisibilitatea 
deficitului. În cadrul acestor proceduri, Consiliul a adoptat, la 7 iunie 2013, o recomandare, 
în care se stabilește că Slovenia se confruntă cu o datorie publică în creștere semnificativă din 
cauza deficitelor primare constant ridicate, și de aceea Slovenia ar trebui să adopte, inter alia, 
măsuri de reducere a cheltuielilor salariale în sectorul public, precum și a transferurilor socia-
le. Şi ce înseamnă acest lucru de fapt? Desigur, este o amenințare la adresa constituționalității. 
Combaterea crizei finanțelor publice este deja o amenințare la adresa constituționalității din 
cauza faptului că aceasta se af lă în conexiune cu niște măsuri rapide și, prin urmare, mai puțin 
gândite, precum și radicale (disponibilizări în sectorul public, reducerea asigurărilor sociale, 
introducerea unor taxe noi și creșterea celor existente, etc.). Faptul că această amenințare este 
reală, a fost demonstrat și de Recomandarea Consiliului, care prevede un plan B din cauza 
existenței unei posibilități de abrogare constituțional-juridică a măsurilor anticriză.
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(constituție a societății), și anume prin simbolul constituțional al sistemului eco-
nomic funcțional, adică prin transformarea procesului de creare a banilor.5

Actualmente, această funcție este, din ce în ce mai puțin, o prerogativă a 
băncilor centrale (care funcționează numai în domeniul emisiei primare, care nu 
este parte a standardului de aur). Odată cu extinderea f luxurilor non-numerar 
prin intermediul conturilor bancare, plăților fără numerar și tranzacțiilor, noilor 
tehnologii informaţionale, și în special odată cu globalizarea tranzacțiilor finan-
ciare și celor de capital, monopolul de emisie a banilor a fost transferat de la 
băncile centrale la băncile comerciale active la nivel global.6 Băncile comerciale 
creditează în mod liber și, astfel, creează bani non-numerar (în Europa, raportul 
dintre banii non-numerar și lichizi este de 4 la 1). Băncile centrale pot inf luența 
emisia banilor non-numerar numai într-un mod indirect – prin prescrierea ratei 
dobânzilor.

Sunt total de acord cu propunerea unei reforme a emisiei monetare stata-
le, în conformitate cu care, pe de o parte, crearea de bani non-numerar ar re-
prezenta o prerogativă exclusivă a băncilor centrale naționale și internaționale, 
în timp ce, pe de altă parte, băncilor comerciale le-ar fi interzisă crearea unor 
bani noi, bazați pe credite de cont curent, și ar fi în schimb limitate la oferirea 
unor împrumuturi pe baza rezervelor de credit existente.7 De asemenea, sunt de 
acord cu faptul că băncile centrale ar trebui să fie străjeri independenți din punct 
de vedere politic ai constituției economice, într-o manieră comparabilă cu cea a 
curților constituționale (străjeri ai constituțiilor politice), care stau chiar în vâr-
ful ierarhic al sistemelor juridice naționale și care sunt responsabile de adoptarea 
deciziilor politice fără însă a fi o parte a sistemului politic.8 Cu toate acestea, în 

5 Teubner, p. 13 și urm.
6 Teubner, p. 22.
7 Teubner, p. 19 și urm.
8 Ibidem și p. 39 și urm.
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acest moment nu văd vreo posibilitate ca o astfel de reformă a emisiei monetare 
statale să fie introdusă, așa cum a fost ea propusă de Teubner și alți experți în 
finanțe, care ar transforma programele constituționale, atât în   lege, cât și în eco-
nomie, la nivel global. Din moment ce piețele financiare operează la nivel global, 
o astfel de reformă ar fi pe deplin eficace doar dacă ar fi adoptată ca o reformă 
globală, cu drepturi depline de creare a banilor.

3.2. Reglementarea fiscală
Prin urmare, dinamica datoriei (ce crește excesiv) a bugetului de stat, fiind 

cauzată de crearea de noi bani de către băncile comerciale și alimentând dezvol-
tarea a noi strategii de ocolire, ar trebui să fie, pentru un timp, îmblânzită prin 
transformarea „simbolului constituțional, sau a inimii“ economiei financiare pu-
blice naționale, și anume a bugetului de stat.

Acest simbol inf luențează și alte subsisteme – în funcție de cât de etati-
zată este societatea, și anume în funcție de gradul de intervenție a statului în 
subsistemele sociale individuale. Din punct de vedere al inf luenței pe care sta-
tul o exercită asupra altor subsisteme, bugetul de stat poate avea o importanță 
crucială. Spirala creșterii datoriei publice poate fi oprită numai prin schimba-
rea mentalității bugetare de consumerism și împrumut, care este alimentată de 
ușurința acumulării datoriilor, consecință a ușurinței cu care băncile comerciale 
creează banii non-numerar, astfel creându-se un cerc vicios. Dar cum poate fi în-
făptuit acest lucru? Încă o dată apare aceeași dilemă: fie prin contestarea factori-
lor individuali ai crizei, și anume a utilizatorilor bugetari individuali, fie prin sto-
parea dinamicii fundamentale a crizei finanțelor publice, aplicând o reglementare 
fiscală. Cu cât sunt mai etatizate sistemele funcționale (subsistemele), cu atât mai 
importantă devine această ancoră (un mecanism ce se autolimitează), sub forma 
unei reglementări fiscale, care va automatiza procesul de planificare a politicii 
fiscale. Aplicând exemplul formulei elvețiene de reglementări fiscale (care se mai 
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numește „Schuldenbremse“, în traducere – „frână de datorie“), constatăm faptul 
că, bazându-se pe principiul ciclului economic și pe suma corespunzătoare esti-
mativă a veniturilor publice, reglementările fiscale sus-menționate determină cu 
precizie mijloacele alocate pentru cheltuielile publice. În termeni simpli, atunci 
când statul se af lă în recesiune, PIB-ul său real este mai mic decât cel potențial 
(așa-numita deviație negativă a PIB-ului), datorită cărui fapt reglementările fis-
cale permit ca cheltuielile publice să depășească veniturile obţinute, și anume 
prin diferența dintre valoarea PIB-ului prezis și celui potențial.

Astfel, reglementările fiscale încep să funcționeze contraciclic. Atunci când 
statul se af lă în recesiune, reglementările fiscale, în mod automat, permit cre-
area unui deficit mai mare, astfel devenind posibilă majorarea transferurilor 
sociale și stimularea economiei prin reducerea taxelor sau prin crearea unor 
investiții publice. Însă atunci când economia prosperă, reglementările fiscale 
impun statului obligaţia de a poseda un surplus de finanțe publice și, prin ur-
mare, de a crea rezerve financiare. Astfel, reglementările fiscale conduc în mod 
automat la echilibrarea bugetului de stat sau, în linii mari, a balanței finanțelor 
publice pe toată durata ciclului economic (fazele de recesiune și de prosperare), 
în consecință, datoria publică este treptat și proporțional micșorată, iar PIB-
ul – majorat. Procesul de mai sus reprezintă un sistem fiscal automatizat efici-
ent, care a fost introdus un deceniu în urmă de către Elveția și Suedia (de fapt, 
ambele au implementat versiuni proprii ale acestui sistem) și care funcționează 
foarte bine, deoarece îi împiedică pe politicieni să cheltuiască mai mult decât le 
permit mijloacele.9

Anume aici găsim similitudinea dintre propunerea lui Teubner, de a asigura 
supravegherea creării banilor non-numerar, și sistemul automatizat de reglemen-

9 Logica reglementării fiscale imită logica lui Ulise, care a fost legat de catarg atunci când nava 
trecea pe lângă Insula Sirenelor. Împrumuturile excesive constituie o tentaţie tipică (pe ter-
men lung) a politicienilor.
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tări fiscale. Emisia excesivă a banilor și împrumuturile exagerate ale statului au 
aceeași cauză: cheltuielile prea mari ale statului. Hayek a atras atenţia în mod 
corect asupra faptului că acolo, unde guvernele democratice exercită o putere 
politică nelimitată asupra emisiei monetare, nu ar trebui să ne așteptăm ca aces-
te guverne să reziste presiunilor inf laționiste sau, de fapt, tentațiilor politice.10 
Aceste tentații subzistă și în cazul în care statul, de fapt, nu exercită un control 
complet asupra emisiei monetare (deoarece acest control, în cea mai mare par-
te, a trecut către băncile comerciale, în formă de emisie a banilor non-numerar), 
dar dispune de drepturi nelimitate atunci când vine vorba de împrumuturi. Şi 
deoarece volumul banilor non-numerar este în continuă creștere, împrumuturi-
le devin din ce în ce mai accesibile, și aici cercul se închide. Din aceste moti-
ve, este posibilă aprecierea reglementărilor fiscale ca un instrument necesar de 
constituționalitate fiscală – fapt demonstrat prin Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare, în confor-
mitate cu care bugetul administrației publice al unui stat trebuie să fie echilibrat 
sau excedentar (punctul (a) al primului paragraf al art. 3).11 Apropo, eschimoșii 
au descoperit reglementările fiscale cu mult timp înaintea noastră.

Art. 148 din Constituție (modificat la 31 mai 2013) stabilește următoarele: 
„Veniturile și cheltuielile bugetare ale statului trebuie să fie echilibrate pe termen me-
diu, fără a se recurge la împrumuturi, sau veniturile trebuie să depășească cheltuielile. 
Deviațiile temporare de la acest principiu sunt permise numai atunci când statul este 
constrâns de circumstanțe excepționale.“ Această regulă este explicată în următorul 
paragraf: „Modul și termenul de aplicare a principiului menționat în paragraful pre-

10 F. A. von Hayek, Denationalization of Money: An Analysis of the Theory and Practice of 
Concurrent Currencies, Institute of Economic Affairs, London 1978, p. 22 și urm.

11 Regula prevăzută la litera (a) se consideră a fi respectată dacă echilibrul bugetar anual al 
administrației publice este la nivelul obiectivului stabilit pe termen mediu, specific unei țări, 
cum prevede Pactul de stabilitate și dezvoltare revizuit, cu un deficit structural de 0,5% din 
PIB la nivelul pieței.
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cedent, criteriile de apreciere a circumstanțelor excepționale, precum și acțiunile care 
urmează a fi întreprinse în acest caz, se stabilesc prin lege, adoptată de Adunarea 
Națională cu o majoritate de două treimi din voturile tuturor deputaților“. Până în 
prezent încă nu a fost adoptată legea privind implementarea unor reglementări 
fiscale, chiar dacă prevederile constituţionale modificate stipulează adoptarea 
acestei legi în termen de șase luni de la data intrării în vigoare a modificări-
lor, pentru a putea fi aplicate în prima fază a elaborării bugetului pentru anul 
2015. Prin urmare, este foarte probabil ca în viitorul apropiat să apară un deca-
laj juridic neconstituțional. Situația fiscală se deteriorează rapid, datoria publi-
că crește în continuare, iar politicienii continuă să creadă că banii se înmulţesc 
în bancomate, împingând Slovenia (prin împrumuturile excesive) spre limitele 
dependenței financiare.

3.3. Creșterea sarcinii fiscale și vânzarea bunurilor  
proprietate de stat
O altă măsură de redresare a bugetului de stat constituie vânzarea active-

lor deținute de stat (așa-numita argintărie a familiei – bănci, companii de asi-
gurări, companii energetice, de telecomunicații etc.). Această măsură însă nu 
poate nimici sursa microbului patologic, dar cel puțin este în stare să elimine 
temporar consecințele acestuia. În plus, proprietatea de stat constituie un sol 
fertil pentru corupție. Elitele economice, în mare parte incompetente, pline de 
resentimente, lipsite de viziune de ansamblu și în majoritatea cazurilor corupte, 
fiind în legătură strânsă cu clasa politică, au o poziție dominantă. Totuși, Cur-
tea Constituțională dispune de puterea de a cere sau impune lichidarea direc-
tă a proprietății de stat. Însă Curtea Constituțională poate adopta o astfel de 
decizie doar atunci când examinează o lege fiscală și interferența acesteia cu 
drepturile de proprietate (care vizează necesitatea sau proporționalitatea în sens 
restrâns).
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Legiuitorul se bucură de o marjă largă de apreciere în domeniul finanțelor 
publice. Care va fi volumul, structura și sursele bugetului – este o decizie politi-
că și presupune asumarea unei responsabilități politice. Curtea Constituțională 
trebuie să-și aplice forța sa de constrângere atunci când vine vorba de procesul 
bugetar. Cu toate acestea, situația poate fi diferită atunci când este evident că 
anumite venituri bugetare pot fi realizate într-un alt mod, unul care presupune 
o intervenţie mai mică din perspectiva dreptului omului la proprietatea privată. 
Această situație se referă la posibilitatea de a vinde (privatiza) bunuri ale statu-
lui – nu în sensul general al unei vânzări masive (aceste decizii, de asemenea, țin 
de politic), ci în cazuri excepționale, atunci când statul deține proprietăţi extrem 
de mari, spre exemplu, are o pondere dominantă în unele sfere ale economiei 
naționale (energetică, telecomunicații, bancar, de asigurări și altele). Dacă obiec-
tivul de acumulare a finanțelor publice (prin taxe pe proprietate) poate fi atins 
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prin vânzarea unor astfel de bunuri (și, deci, fără o intervenție severă în dreptu-
rile de proprietate ale cetățenilor), se poate demonstra că o ingerință în proprie-
tatea cetățenilor nu este necesară.

În procesul de revizuire a Legii privind impozitarea proprietăților imobiliare 
(o măsură caracteristică de „stingere a incendiului“) a fost ratată oportunitatea 
de a evalua puterea normativă a acestor fapte și circumstanţe. Declarând aceas-
tă lege neconstituţională, Curtea Constituțională a invocat principiul legalității 
în materie de impozitare (art. 147 din Constituție, care prevede: „Statul aplică 
prin lege impozite, taxe vamale și alte taxe. Comunitățile locale aplică taxe și 
alte impozite, în condițiile prevăzute de Constituție și lege.“), egalitatea în fața 
legii (art. 14 alin. 2), dreptul la o cale de atac (art. 25), precum și autonomia 
financiară a municipalităților, protejată constituțional (art. 142, care prevede: „O 
municipalitate este finanțată din surse proprii. Municipalitățile care nu sunt în sta-
re să-și îndeplinească obligaţiile, ca urmare a dezvoltării economice insuficiente, 
sunt asigurate din fondurile suplimentare ale statului, în conformitate cu princi-
piile și criteriile prevăzute de lege“), dar a evitat să evalueze ingerința în dreptul 
de proprietate și să-și reconsidere poziția anterioară, potrivit căreia: „Adițional 
altor taxe, impozitul pe proprietate poate fi extins asupra unui venit de pe urma 
unei proprietăți doar dacă impozitarea integrală a acestui pretins venit (se iau 
în considerare taxele, deducerile și alte indemnizații) reprezintă aproximativ o 
jumătate din venitul total și în cazul în care o astfel de impozitare este în același 
timp în conformitate cu principiul egalității în domeniul impozitării. Curtea 
Constituțională a stabilit că impozitarea în acest caz, în măsura în care a depășit 
o jumătate din venit, reprezintă o ingerință în dreptul constituțional stabilit la 
art. 33 din Constituție (Decizia Curții Constituționale nr. U-I-91/98, din 16 iu-
lie 1999, Monitorul Oficial RS, Nr 61/99, și OdlUS vIII, 196). În cazul de față, 
Curtea Constituțională s-a condus de poziția Curții Constituționale Federale a 
Germaniei, potrivit căreia statul nu poate impune instituirea unei sarcini fiscale 
asupra proprietății private ce ar depăși jumătate din valoarea obiectului impozi-
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tat (venitul).12 Așa-numitul principiu al semi-diviziunii (Halbteilungsgrundsatz) 
decurge din art. 14 alin. 2 al Constituției federale germane (GG), care preve-
de: „Proprietatea implică obligații. Utilizarea acesteia servește și binelui public.“ 
Textul original conţine următoarea frază: „Eigentum verpflichtet Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“, care de fapt presupune că aceas-
ta va servi binelui public și privat în mod egal (zugleich = zu Gleichen Teilen = în 
părți egale). Cu toate acestea, în Decizia nr. 2 BvL 37/91, Camera a afirmat că 
impozitul pe proprietate, în combinație cu alte sarcini fiscale, prin efectul său 
general, nu trebuie să interfereze cu nucleul proprietății – partea afectată tre-
buie să fie în stare să plătească impozitul din veniturile generale și preconizate 
(Sollerträge) – în caz contrar, rezultatul impozitării va fi confiscarea treptată a 
proprietății private.

3.4. Decizia nr. U-II-1/12, U-II-2/12 (despre o „bancă rea“  
și Compania națională slovenă de holding (proprietate)).13

Dintre cazurile ce se referă la criză, voi evidenția două cazuri ce țin de refe-
rendum. Prima lege contestată a avut ca scop asigurarea funcționării eficiente a 
sistemului bancar și, în acest sens, prevedea necesitatea de a elimina așa-numita 
criză a creditelor, cauzată de faptul că băncile nu își executau unul din roluri-
le lor de bază în cadrul sistemului economic (Legea privind măsurile Republi-
cii Slovenia de consolidare a stabilității bancare – așa-numita Lege a băncilor 
rele – MSSBA). Cea de-a doua lege (Legea privind Compania națională slovenă 
de holding – SNHCA) a avut drept scop asigurarea unei gestionări eficiente și 
transparente a activelor de stat.

12 vezi Decizia nr. 2 BvL 37/91 din 22 iunie 1995.
13 Decizia nr. U-II-1/12, U-II-2/12 din 17 decembrie 2012 (Monitorul Oficial nr. 102/12, și 

OdlUS XIX, 39)
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Prin Decizia nr. U-II-1/12, U-II-2/12, Curtea Constituțională a decis că 
suspendarea implementării sau respingerea celor două legi menționate mai sus, 
în cadrul unor referendumuri, vor avea consecințe neconstituționale. Curtea 
Constituțională a atras atenţia asupra necesităţii de a acorda prioritate valorilor 
constituționale, care din cauza convocării referendumurilor și, cu atât mai mult, 
din cauza unei posibile respingeri a SNHCA și MSSBA ar rămâne neprotejate 
într-o asemenea măsură, încât s-ar pune în pericol echilibrul dintre diferite va-
lori constituționale. Prin urmare, dreptul de a solicita un referendum legislativ 
a fost cel ce a cedat. valorile evidențiate de către Adunarea Națională, care, în 
aprecierea Curții Constituționale, au prioritate față de dreptul de a solicita un 
referendum în condițiile de criză economică severă, au fost următoarele:

–  exercitarea eficientă a funcțiilor de stat, inclusiv crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea sistemului economic;

–  exercitarea drepturilor omului, în special, a dreptului la securitate socială, 
securitatea muncii, precum și dreptul la libera inițiativă economică;

–  respectarea de către stat a obligațiilor de drept internațional; și
–  asigurarea eficienței cadrului juridic al Uniunii Europene pe teritoriul Re-

publicii Slovenia.

3.4.1. Între lege și politică

Adunarea Națională a demonstrat că implementarea imediată a măsurilor 
legale a fost necesară pentru a proteja valorile menționate, în condițiile crizei 
economice. Supunerea acestor legi unui referendum și potențiala respingere a 
acestora ar crea consecințe neconstituționale. Curtea Constituțională a statuat că 
admiterea referendumurilor privind SNHCA și MSSBA nu este constituțională.

Curtea Constituțională a statuat, de asemenea, următoarele: „În prezenta 
decizie, Curtea Constituțională se confruntă cu o situație deosebită, având în 
vedere că SNHCA și MSSBA se regăsesc printre măsurile care au fost stabilite 
(nu numai de Guvern și Adunarea Națională, dar și de subiecți internaționali 
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importanți) ca a fi necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publi-
ce și a resurselor suficiente, care ar permite funcționarea statului și respectarea 
drepturilor omului, garantarea unei exercitări eficiente a acestor drepturi fiind 
preocuparea statului. De asemenea, fiecare dintre aceste măsuri legale sunt im-
portante în particular, dar devin și mai importante în virtutea urgenţei obiecti-
velor urmărite. Astfel, urgența fiecărei măsuri individuale la nivel de sistem este 
convergentă cu urgența adoptării și realizării altor măsuri. De asemenea, este 
demonstrată interacţiunea dintre SNHCA și MSSBA“ (alin. 55 din partea de-
scriptivă a Deciziei).14 Curtea Constituțională a continuat: „Evaluarea SNHCA 

14 Aceste argumente sunt similare celor expuse de doi raportori ai Consiliului de Stat grec, care 
au analizat cazul, prin care se solicita anularea Memorandumului (Legea nr. 3845/2010), 
care contesta constituționalitatea reducerilor de salarii și indemnizaţii. Raportorii au afirmat 
că măsurile urmăreau scopul de a proteja binele public superior, servind necesităţii de a redu-
ce deficitul bugetar și datoria externă a țării, și de a respecta obligațiile pe care Grecia și le-a 
asumat în cadrul Uniunii Economice și Monetare, iar apoi a trecut la examinarea necesității 
și proporționalității acestor măsuri. Ei au subliniat că aceste măsuri au făcut parte dintr-o 
serie de măsuri care vizau nu numai reducerea cheltuielilor, dar și majorarea veniturilor sta-
tului, pentru a-l salva de la colapsul financiar. Ceea ce pare a fi de o importanță vitală este 
faptul că măsurile contestate constituie doar o parte a unei largi agende de promovare a con-
solidării fiscale și a reformelor structurale în economia Greciei. Fiind parte a unui program 
mai amplu de consolidare fiscală, reforma contestată nu s-a axat doar pe măsurile de redu-
cere a salariilor, indemnizaţiilor și pensiilor în sectorul public. Dimpotrivă, ea a avut ca scop 
îndeplinirea angajamentelor țării, întreprinse pentru a activa mecanismul de sprijin financiar 
al economiei elene, precum și a obligațiilor care decurg din prevederile tratatului Uniunii 
Economice și Monetare. vezi Xenophon Contiades, Alkmene Fotiadou“Social Rights in the 
age of proportionality: Global economic crisis and constitutional litigation, International Jo-
urnal of Constitutional Law“, 10 (2012), p. 682, 683, etc. Cu toate acestea, Curtea Supremă 
de Justiție a abrogat o parte din măsurile de austeritate pe care guvernul elen le-a introdus 
ca urmare a cerințelor UE și FMI. Aceste măsuri (din anul 2012) prevedeau micșorarea sala-
riilor colaboratorilor din poliție și armată. Astfel ele au fost abrogate, chiar dacă Ministerul 
de Finanțe a subliniat că decizia Curții poate duce la un deficit bugetar de jumătate de mi-
liard de euro și determina întreruperea tuturor plăților ulterioare. Însă nu s-a ajuns la acest 
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și MSSBA ca fiind măsuri care, prin natura lor, constituie răspunsul corect la 
situația existentă în stat, nu este de competența Curții Constituționale. Fap-
tul că aceste legi reprezintă măsuri legale, care, după conținut, sunt bune sau 
rele sau sunt cele mai adecvate pentru a soluţiona problemele care în mod 
evident trebuie să fie reglementate urgent, depinde de relevanța și caracterul 
adecvat al prevederilor legale, prin care legiuitorul trebuie să răspundă nevo-
ilor sociale existente. Prin urmare, relevanța și caracterul adecvat al prevede-
rilor legale nu poate avea o inf luență asupra deciziei privind existența unor 
consecințe neconstituționale. După cum a subliniat Curtea Constituțională în 
Decizia nr. U-II-1/11, responsabilitatea pentru conținutul prevederilor legale, 
în speță, pentru conținutul a două măsuri de politică economică care se referă 
la funcționarea sistemului bancar și la gestionarea proprietății de stat, din mo-
tivele expuse mai sus, este asumată în întregime de Adunarea Națională și Gu-
vern. O poziție diferită ar contraveni principiului separației puterilor (a doua 
frază din al doilea paragraf al art. 3 din Constituție)“ (alin. 56 din Decizie). 
Astfel, Curtea Constituțională a explicat unde trece linia de demarcaţie între 
argumentele politice și cele de drept constituțional și cum anume ar trebui să 
arate echilibrul dintre lege și politică.

Cu toate acestea, apare întrebarea dacă o astfel de abordare, atât timp cât 
este în conformitate cu Constituția, având în vedere că diferențiază clar (re-

lucru. De fapt, Curtea a declarat neconstituțională reducerea salariilor colaboratorilor din 
poliție și armată cu 10%, dar nu și reducerea salariilor altor funcționari publici. Curtea a mo-
tivat diferența de tratament prin faptul că poliția și armata îndeplinesc sarcini-cheie în stat 
și, prin urmare, au acest drept. Luând în considerare situaţia Greciei în anul 2012, cea mai 
înaltă instanță din stat a considerat că“ofițerii de poliție și soldații sunt inima țării“ și, prin 
urmare,“merită o protecție specială.“ Salariile altor funcționari publici, care aveau venituri 
mai mari de 1.500 de euro, au fost reduse cu 20- 30%. Cu ajutorul programului de asistenţă 
financiară externă și fără măsuri de austeritate suplimentare, Grecia, în anul 2016, va ajunge 
la un deficit de 4,5% din PIB.
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lativ) competențele ramurii legislative și cele ale Curții Constituționale, nu 
deschide calea spre niște reacții false în situații de neconstituționalitate, ge-
nerate de anumite evenimente sau tip de criză? Oare aceasta nu presupune 
faptul că nu contează în ce mod legiuitorul reacționează la criză, este impor-
tant că reacționează, fundamentând necesitatea unei reacții, iar capacitatea 
acestor măsuri de a produce efectele scontate devine neimportantă? Oare nu 
se presupune faptul că din punct de vedere al dreptului constituțional nimic 
nu este în neregulă în cazul în care măsura nu este eficientă – deoarece nu 
există un mecanism care ar forța legiuitorul, de exemplu, de a răspunde unei 
crize financiare, care amenință drepturile omului, prin intermediul unei mă-
suri eficiente?

În primul rând, din punct de vedere al logicii mecanice, aș răspunde: 
„Nu prea cred“ și aș mai adăuga că Curtea Constituțională a arătat în mod 
clar acest lucru atunci când, mai târziu, a afirmat: „În cadrul acestei revizuiri 
constituționale a admisibilității referendumurilor, în prim plan se af lă nu proble-
ma constituționalității reglementărilor legale în vigoare, nici a celor de curând 
adoptate, ci constituționalitatea SNHCA și MSSBA, care vor fi înaintate spre 
aprobare prin referendum. Atunci când Curtea Constituțională nu permite reali-
zarea unui referendum și, prin urmare, implementarea unei legi noi, se dă priori-
tate altor valori protejate constituțional, și nu dreptului de a solicita convocarea 
unui referendum. Adițional, solicitarea unei revizuiri constituționale va fi posi-
bilă după ce vor fi implementate legile în cauză, și astfel vor putea fi remediate 
eventualele neconstituționalități, în baza unei decizii a Curții Constituționale. 
În cazul de față, posibilitatea unei evaluări ulterioare a constituționalității legilor 
menționate mai sus este tratată ca un argument în favoarea altor valori protejate 
constituțional, limitarea și compromiterea substanțială a cărora (în comparație 
cu dreptul de a solicita convocarea unui referendum legislativ) a fost deja de-
monstrată“ (alin. 57 din Decizie).
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Totuși, am eu oare deplină dreptate atunci când spun nu? Pozițiile 
menționate ale Curții Constituționale ne vorbesc doar despre posibilitatea 
revizuirii constituționale a unei măsuri de austeritate, care a intrat în vigoa-
re, în timp ce nu ne spune nimic despre posibilitatea revizuirii eșecului le-
giuitorului de a reacționa la criză, precum și despre posibilitatea unei reme-
dieri eficiente a situației neconstituționale produse de criză. Cred că Curtea 
Constituțională ar trebui să dispună de o astfel de competență (pe care o are), 
care derivă din sarcina Curții Constituționale de a sta de strajă Constituției 
(chiar dacă sunt conștient de faptul că o astfel de poziție este controversată 
– din cauza unei înțelegeri prea rigide a repartizării competențelor). Astfel, 
în cazul în care criza creează o lacună legală neconstituțională (de exemplu, 
prăbușirea sistemului de asigurări în domeniul sănătăţii), statul este obligat să 
reacționeze, iar dacă nu reacționează – el încalcă obligația sa constituțională. 
Prin obligație constituțională înțelegem nu numai principiul prin care statul 
este obligat să se conformeze condiţiilor sociale, dar și exercitarea drepturi-
lor pozitive. Prin urmare, Curtea Constituțională are dreptul (și obligația) de 
a revizui, dacă o măsură de austeritate, care este necesară din punct de ve-
dere al constituționalității, este potrivită pentru remedierea consecințelor 
neconstituționale ale crizei. Atunci când nu se recurge la o astfel de revizui-
re, situația neconstituțională se menţine (o interpretare diferită a alin. 56 din 
Decizia nr. U-II-1/12, U-II-2/12 ar fi prea pozitivistă și mecanică). De aseme-
nea, Curtea Constituțională are dreptul de a interveni atunci când legiuitorul 
eșuează sau nu reacționează în mod suficient la cazurile de criză, care generea-
ză situații neconstituționale (indiferent de subsistemul social afectat).
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3.4.2. O scurtă observație

Având în vedere cele expuse anterior, este posibilă realizarea unei paralele cu 
modelul lui Teubner de depășire a crizei. Dacă Băncile Centrale sunt sau ar trebui 
să fie protectorii constituționalității economice, atunci Curțile Constituționale 
sunt protectorii constituționalității politice. Ambele tipuri de instituții se af lă în 
afara sferei de activitate a puterii politice și apără constituționalitatea pe baza 
unor expertize și decizii independente (care nu sunt motivate politic). Însă în 
ciuda acestui fapt, ambele instituții, prin definiție, produc consecințe politice. 
Nici una dintre aceste instituții nu participă la activitatea puterii politice – Băn-
cile Centrale stau de strajă constituției economice, iar Curțile Constituționale 
protejează constituția politică. Ambele tipuri de instituții trebuie să deţină un 
nivel ridicat de autonomie, funcționând în baza unei logici interne și autonome 
proprii. De asemenea, ambele sunt instituții de o importanță crucială în reali-
zarea unei constituționalități „capilare“ și sunt responsabile de fundamentarea 
rezonabilă și publică a deciziilor lor.

3.5. Revizuirea Legii privind echilibrul fiscal
În cadrul dosarelor nr. UI-186/1215 și nr. UI 146/1216, Curtea Constituțională 

a examinat Legea privind echilibrul fiscal, declarând neconstituționale unele 
prevederi. În prima decizie, Curtea a constatat neconstituționalitatea art. 143 
din lege privind micșorarea pensiilor asigurate de la bugetul de stat, care nu se 
bazau în întregime pe contribuțiile plătite, fiind stabilite în condiții speciale. S-a 
stabilit că legiuitorul a tratat în mod diferit două categorii similare de benefici-
ari, deși trebuiau să fie tratate egal. Au fost micșorate pensiile celor care și-au 
plătit contribuțiile lor în fondurile de pensii și de asigurări sociale de invaliditate 
alte fostelor republici iugoslave sau în unul din fondurile federale, care existau 

15 Decizia nr. UI-186/12, din 14 martie 2013 (Monitorul Oficial RS, nr. 25/13).
16 Decizia nr. UI-146/12, din 14 noiembrie 2013 (Monitorul Oficial RS, nr. 107/13).
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la acel moment. Astfel, în ceea ce privește criteriul, conform căruia cuantumul 
pensiilor depinde de contribuțiile plătite, în cazul de față s-a demonstrat că tipul 
de pensii menționat mai sus în esență este în concordanță cu acest criteriu. Dat 
fiind faptul că legiuitorul nu a justificat tratamentul diferit al acestor beneficiari 
de pensie, reglementarea dată intra în contradicție cu Constituția. Mai mult de-
cât atât, legiuitorul a tratat anumite categorii de beneficiari esențial diferite în 
mod egal fără nici un temei solid, care ar demonstra tratamentul egal al acesto-
ra. În primul rând, este vorba despre categoria de pensionari care se bucură de 
protecție specială conform Constituției (veteranii și victimele de război). Atunci 
când ne referim la această categorie de beneficiari, faptul că pensiile lor nu sunt 
bazate în întregime pe contribuțiile plătite nu presupune un motiv constituțional 
admisibil, prin care ar putea fi justificat un tratament egal al acestora, atunci 
când ne referim la micșorarea pensiilor în raport cu alți beneficiari, care nu se 
bucură de o protecție constituțională specială. Același raționament se aplică și în 
cazul beneficiarilor de pensie care au avut de suferit de pe urma unei privări de 
libertate nejustificate (perioadă care a fost inclusă în stagiul de cotizare) și care 
în această perioadă nu au plătit nici o contribuție. De asemenea, s-a constatat 
încălcarea principiului egalității în raport cu alte grupuri de beneficiari, față de 
care statul este responsabil, pe motiv că pensiile lor nu se bazează în întregime 
pe contribuțiile plătite. Aici este vorba de beneficiarii fostului stat Iugoslavia, că-
rora nu li s-a permis să facă parte din sistemul general de asigurări pentru limită 
de vârstă, și acei care au fost obligați să se pensioneze anticipat, în conformitate 
cu legile care, în trecut, determinau o pensionare obligatorie. Chiar dacă nu au 
plătit contribuții, legiuitorul nu avea dreptul să-i trateze diferit. În final, Cur-
tea Constituțională a stabilit că legiuitorul nu a justificat tratamentul diferit al 
anumitor grupuri de beneficiari, pensiile cărora nu au fost micșorate. Scutirile 
s-au răsfrânt, de asemenea, asupra beneficiarilor de pensie care, după criteriul de 
neplată a contribuțiilor, se af lau într-o poziție egală în raport cu cei afectați în 
urma implementării măsurii de reducere a pensiilor.
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Prin decizia nr. UI-146/12, Curtea Constituțională a analizat prevederile, 
conform cărora contractul de muncă al funcționarului public se reziliază la în-
deplinirea condițiilor legale de obținere a pensiei pentru limită de vârstă. Curtea 
Constituțională a examinat prevederile contestate din mai multe puncte de ve-
dere, punând accentul pe principiul interdicției discriminării pe motive de vâr-
stă sau sex. Interzicerea discriminării reprezintă un principiu universal de drept 
internațional. El este protejat nu numai de Constituție, dar și de o serie de acte 
internaționale (la care a aderat Republica Slovenia, asumându-și obligațiile ce 
decurg din acest principiu), precum și de legislația UE. Pe lângă Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, o importanță majoră au Directiva 2000/78/CE 
și Directiva 2006/54/CE, care sunt implementate la nivel național, inter alia, 
și prin prevederile contestate ale Legii privind echilibrul fiscal. Prin urmare, 
Curtea Constituțională a luat în considerare legislația primară și cea derivată a 
Uniunii Europene, precum și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europe-
ne, atunci când a interpretat prevederile contestate ale Legii privind echilibrul 
fiscal, precum și în procesul de examinare a concordanței acestora cu dreptul 
la nediscriminare, prevăzut de Constituție. Mai întâi, Curtea Constituțională a 
examinat dacă în cazul dat a avut loc o ingerință în drepturile omului. S-a con-
statat că protecția legală cu privire la încetarea contractului de muncă se af lă în 
limitele celui de-al treilea paragraf din art. 49 al Constituției. Curtea a constatat 
că reglementările în cauză implică un tratament diferit al funcționarilor publici 
în caz de reziliere a contractului de muncă ca urmare a îndeplinirii condițiilor de 
obținere a pensiei pentru limită de vârstă. În conformitate cu acest fapt, Curtea 
Constituțională a stabilit că obiectivul principal al măsurii contestate este de a 
asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Acest obiectiv (reducerea cheltuielilor 
pentru sectorul public), prin el însuși (luând în considerare punctul de vedere 
al Curții de Justiție a Uniunii Europene), nu reprezintă un temei constituțional 
admisibil, care ar justifica discriminarea. Cu toate acestea, întrucât scopul ur-
mărit de aceste reglementări constă și în realizarea a două obiective suplimen-
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tare (stabilirea unei structuri demografice echilibrate a funcționarilor publici și 
prevenirea litigiilor ce țin de capacitatea unui funcționar public de a-și efectua 
munca după o anumită vârstă), care pot constitui temeiuri constituțional admi-
sibile de intervenire în dreptul funcționarilor publici vârstnici la un tratament 
nediscriminatoriu (dar care în nici un caz nu presupun aplicarea unor măsuri 
în cadrul finanțelor publice menite să combată criza – în ciuda titlului legii), 
măsura contestată a trecut de prima etapă a testului de proporționalitate, care 
presupune că atât obiectivul, cât și măsura trebuie să fie constituționale și lega-
le (testul de legitimitate). De asemenea, Curtea a conchis că măsura a fost po-
trivită și necesară pentru a realiza obiectivele stabilite. În cele din urmă, Cur-
tea a stabilit că măsura în cauză este proporțională în sens restrâns. Persoanele 
afectate dispun de dreptul la plata integrală a pensiei pentru limită de vârstă, iar 
reglementările contestate nu au instituit de fapt o vârstă obligatorie de pensio-
nare, ci doar rezilierea contractului de muncă (ceea ce nu împiedică persoanele 
afectate să-și găsească un nou loc de muncă sau să-și continue activitatea pro-
fesională în altă parte). Însă tabloul se schimbă atunci când analizăm încetarea 
contractului de muncă ca urmare a îndeplinirii condițiilor de pensionare din 
punctul de vedere al discriminării pe criteriu de sex. Astfel, având în vedere că 
ingerința în dreptul funcționarilor publici de sex feminin nu se baza pe un obiec-
tiv constituțional admisibil, Curtea Constituțională a decis că o astfel de măsură 
este neconstituțională.
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4. Un scurt comentariu final

Concluzia ce decurge din cazurile examinate este că principiul ajustării 
legislației la relațiile sociale (ca unul dintre principiile statului de drept) obligă 
legiuitorul să reacționeze la situațiile de criză. Însă acest fapt nu presupune o 
libertate totală în selectarea măsurilor de combatere a crizei. Criza nu poate fi 
abordată prin mijloace sau căi neconstituționale. O astfel de abordare poate re-
duce eficacitatea rezolvării situației de criză. Chiar dacă, la prima vedere, măsu-
rile neconstituționale par eficiente și aduc cu sine o relaxare socială, de fapt, ele 
zdruncină stabilitatea constituțională și contribuie la menţinerea anomiei.
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Dl Aldis Laviņš, 
Preşedintele Curţii  

Constituţionale din Letonia

„PRINCIPIuL LoIALITăţII CoNsTITuţIoNALe:  
îNCoRPoRAReA CoNsTITuţIeI îN soCIeTATe.  
RoLuL CuRţII CoNsTITuţIoNALe“

Mai întâi de toate, în numele Curții Constituționale 
letone, aș vrea să felicit Republica Moldova și Curtea sa 
Constituționala cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a 
Constituției. De asemenea, aș dori să-mi exprim profunda 
recunoștință pentru posibilitatea de a fi aici, de a mă bucura 
de calda dvs. ospitalitate și de a-mi prezenta discursul alături 
de remarcabilii participanți la această conferință.

În discursul meu voi examina principiul loialității 
constituționale prin prisma jurisprudenţei Curții 
Constituționale. voi contura pe scurt modul în care Curtea 

Constituțională, prin realizarea exactă a principiului loialității constituționale, 
pune în aplicare Constituția într-o anumită societate și în circumstanțele sociale, 
economice și politice particulare ale acestei societăți.

Curtea Constituțională nu este singura care pune în aplicare Constituția. 
În acest proces o importanță deosebită are fiecare ramură a puterii, fiecare 
instituție, precum și fiecare persoană.

Înainte de a restrânge discursul la un singur subiect ce se ocupă de apli-
care – Curtea Constituțională, pe scurt voi explica ce înseamnă „punerea în 
aplicare a Constituției în societate“ și voi contura esența principiului loialității 
constituționale.
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Constituția este pusă în aplicare într-o societate prin intermediul implemen-
tării normelor reale ale acesteia și a principiilor ce rezultă din ea, care sunt spe-
cifice acestei societăți. În cadrul acestui proces este necesar de a lua în conside-
rare:

– textul Constituției (normele concrete);
– principiile și valorile (ce nu sunt întotdeauna expressis verbis definite în 

Constituție);
– societatea în cadrul căreia operează Constituția – istoria, cultura, tradiția 

și circumstanțele social-politice și economice dintr-o anumită perioadă, 
precum și – cine se ocupă de „punerea în aplicare“ în cazul particular.

O multitudine de aspecte urmează a fi luate în considerare când vine vorba 
de înțelegerea principiului loialității constituționale.

În primul rând, unii cercetători au evidențiat faptul că acest principiu are o 
valoare deosebită și fără de el o Constituție nu poate opera într-un mod corect. 
În unele țări, Constituția prevede expres obligația de a fi loial statului, națiunii și 
Constituției. Această obligație se aplică tuturor cetățenilor, persoanelor oficiale, 
instituțiilor și ramurilor puterii de stat.

În ceea ce privește cetățenii, obligația de loialitate este aplicată în mod re-
strâns. Există opinia că loialitatea constituționala reprezintă o obligație pentru 
instituțiile statului și persoanele oficiale, pe când pentru cetățeni aceasta re-
prezintă un drept. În acest context, colegul meu – fostul Președinte al Curții 
Constituționale din Letonia, Gunars Kütris, a specificat că toți „sunt obligați să 
respecte Constituția adoptată pentru noi înșine. Aceasta este o condiție preala-
bilă a dezvoltării și fericirii statului și națiunii noastre“. Prin urmare, respectarea 
Constituției reprezintă obligația tuturor pentru propriul lor viitor.

În ceea ce privește instituțiile, este firesc ca judecătorii Curții 
Constituționale, în exercitarea atribuțiilor, să fie loiali Constituției, având sar-
cina de a o proteja.
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Cu toate acestea, faptul că alte instituții și persoane oficiale nu au obligația 
directă de a „proteja Constituția“, înseamnă oare că acestea pot fi neloiale? Răs-
punsul este că toate instituțiile de stat trebuie să fie loiale Constituției. Această 
cerință de loialitate derivă din:

– obligațiile funcționarilor;
– jurămintele (necontând faptul dacă jurământul conține o promisiune de 

„respectare a Constituției“ sau de „protejare a Constituției“);
– principiul separării puterilor în stat;
– principiul supremației constituționale.
În același timp, Constituția permite o anumită „excepție“ de la princi-

piul loialității atunci când vine vorba de modificări. Elaborarea modificărilor 
constituționale, într-un anumit sens, este contrară Constituției existente (și la 
prima vedere pare o „acțiune neloială“). Cu toate acestea, din momentul în care 
au fost adoptate în conformitate cu procedura prevăzută de Constituție, care in-
clude, de asemenea, anumite cerințe privind conținutul lor, aceste modificări de-
vin compatibile cu Constituția. Restricțiile privind conținutul modificărilor sunt 
în strânsă legătură cu asigurarea principiului stabilității constituționale, și au fost 
discutate la începutul acestui an de către colegii noștri lituanieni, în procesul de 
evaluare a modificărilor constituționale.

Concluzia esențială este că modificările schimbă textul Constituției, dar în 
același timp cerința de loialitate este păstrată.

Conform spuselor unuia dintre marii filosofi ai antichității, Aristotel, pentru 
ca Constituția să funcționeze în realitate și să fie asigurată supremația acesteia, 
este îndeajuns să existe o loialitate față de această Constituție. Actualmente, din 
cauza diferitelor percepţii a:

– ceea ce este loialitate,
– ce acțiuni sunt necesare și
– ce restricții trebuie impuse, precum și
– gradualizării voinței de a fi loial, un mecanism adițional este necesar pentru:
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1) a asigura aplicarea și supremația Constituției, precum și,
2) a controla loialitatea constituțională.
În zilele noastre, această sarcină este de obicei îndeplinită de Curtea 

Constituțională.
Acum aș vrea să trec la subiectul esențial al acestui discurs – ce măsuri și 

acțiuni întreprinde în acest sens Curtea Constituțională.
viața social-politică se schimbă și, vorbind despre Letonia, Constituția aces-

teia funcţionează de 90 de ani (cea mai „în vârstă“ Constituție din Europa), timp 
în care au avut loc schimbări atât:

– în viața statului, cât și
– în înțelegerea conceptelor și principiilor constituționale.
Acest fapt ar putea ridica întrebarea conformității Constituției cu realitatea 

legală.
O constituție scrisă într-un mod chibzuit și responsabil, pe de o parte, și 

situația politică și social-economică, pe de altă parte, se inf luențează și se con-
turează reciproc. Curtea Constituțională echilibrează aceste inf luențe și, în 
același timp, relevă dezvoltarea conținutului Constituției în timp, demonstrează 
deplinătatea ei și o implementează într-un mediu specific, luând în considerare 
circumstanțele particulare ale acestuia.

Autoritatea Curții se bazează pe autoritatea Constituției, și Curtea, la 
rândul său, consolidează Constituția prin intermediul deciziilor sale. Curtea 
Constituțională, în exercitarea atribuțiilor sale, demonstrează în mod deschis lo-
ialitatea sa față de Constituție și, în același timp, în mod direct sau indirect, cere 
acest lucru de la alții.

Curtea Constituțională a Letoniei a pus în discuție loialitatea față de:
–  stat,
–  Constituție și
–  ordinea democratică a statului, într-un număr de hotărâri, justificând 

restricții de drepturi sau cerând acțiuni specifice din partea statului.
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Curtea Constituțională a Letoniei, ca și alte curți, a reieșit din princi-
piul separației puterilor în stat atunci când s-a pronunţat asupra obligațiunilor 
constituționale ale instituțiilor și persoanelor oficiale.

În hotărârile sale Curtea a subliniat în mod repetat că într-un stat democra-
tic principiul separației puterilor nu numai distinge diversele ramuri ale puterii, 
ci și cuprinde obligația privitoare la cooperarea dintre ele, întrucât obiectivul 
tuturor ramurilor puterii este consolidarea democrației în interesele poporului. 
Prin urmare, principiul loialității se aplică oricărei acțiuni întreprinse de ramu-
rile puterii.

Curtea Constituțională a dezvoltat o doctrină constituțională ultra vires, 
care cuprinde obligația Cabinetului de Miniștri de a respecta nu numai manda-
tul încredințat de legiuitor, ci și Constituția, implicit, principiile ei.

În cazul racordării la Constituție a legii privind referendumurile naționale, 
ce include o dispută cu privire la aspecte procedurale legate de proiectul de lege 
prezentat de către alegători, Curtea Constituțională:

– a specificat domeniul de aplicare a loialității constituționale a Președintelui 
statului și

– a dedus prezumția de loialitate a celor ce exercită puterea de stat din pre-
vederile Constituției.

Curtea a subliniat că exercitarea puterii de stat se bazează pe prezumția că 
toate instituțiile statului respectă Constituția, îndeplinindu-și în mod corespun-
zător atribuțiile. Într-un stat democratic, guvernat de principiul preeminenței 
dreptului, toate instituțiile de stat au obligația de a respecta normele și princi-
piile Constituției. Mai mult decât atât, ori de câte ori instituțiile de stat aplică 
legea, este necesar de a supune controlului din partea puterii judecătorești, care 
garantează aplicarea normelor de drept în conformitate cu Constituția.

Cu toate acestea, conexiunea dintre principiul loialității și punerea în aplica-
re a Constituției este ref lectată cel mai exact în relația dintre legiuitor și puterea 
judecătorească, fiind analizată în jurisprudența Curții Constituționale.
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În primul caz, ce vizează diminuarea salariilor judecătorilor, Curtea 
Constituțională nu numai a menţionat cerința ce decurge din principiul separă-
rii puterilor – și anume faptul că ramurile puterii ar trebui să coopereze pentru 
atingerea unui scop comun – cel de consolidare a democrației în interesele po-
porului, dar și a extins în continuare principiul loialității. Obligația de a lua în 
considerare puterea judecătorească, atunci când vine vorba de rezolvarea unor 
probleme esențiale de funcționare, precum și tratarea cu respect și înțelegere re-
ală a acesteia, este în legătură directă cu cerința de loialitate.

Relația dintre politică și judecători este în continuă schimbare. În momen-
tele când, posibil, acțiunile unei ramuri a puterii deveneau prea agresive și ne-
fondate, Curtea Constituțională a fost nevoită să-i reamintească acesteia des-
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pre obligația de loialitate și să precizeze acțiunile și restricțiile care decurg din 
această obligație. Astfel, prin intermediul unei reacții la acțiunile și deciziile 
unor instituții concrete, Curtea Constituțională a revelat conținutul principiului 
loialității și a raportat Constituția la condițiile actuale și sociale legale.

Curtea, în repetate rânduri, a atras atenția la cerința de atitudine loială și 
într-un caz posterior celui menționat mai sus, privitor la diminuarea salariilor 
judecătorilor. În hotărârea sa, Curtea Constituțională a observat că este necesară 
cooperarea între ramurile puterii, menționând că cea mai potrivită și eficientă 
metodă de rezolvare a problemelor ce țin de remunerare ar fi cooperarea dintre 
legiuitor și Consiliul Judiciar în cadrul spectrului de competențe atribuite aces-
tora.

Interacțiunea dintre legiuitor și instituția ce reprezintă puterea judecătoreas-
că – Consiliul Judiciar – trebuie să aibă ca scop consolidarea democrației și buna 
funcționare a statului de drept, precum și asigurarea, într-un mod cât mai efici-
ent posibil, a dreptului la un proces echitabil. Acest fapt ne relevă că loialitatea 
reprezintă nu numai o condiție prealabilă pentru o cooperare eficientă între ra-
murile puterii, dar și un principiu care ajută la aplicarea Constituției.

Dragi participanți!
Suntem cu toții conștienți de valoarea Constituției statului, care oferă pace 

și stabilitate națiunilor noastre. Astăzi, poate mai mult ca oricând, apreciem po-
sibilitatea de a trăi în pace și stabilitate. Îmi doresc ca toți ucrainenii să trăiască 
în pace și libertate, să nu fie atrași în război. Deci, poate, are o importanță deo-
sebită faptul că toată lumea trebuie să respecte valorile asigurate de Constituția 
fiecărui stat în parte.

Asigurarea conformității constituţionale a oricărei acțiuni sau decizii dez-
văluie importanța Constituţiei în societate. Aș dori să văd acest lucru nu ca o 
obligație, ci ca o onoare pentru fiecare cetățean și fiecare instituție – de a se 
conforma, a respecta și a apăra Constituția, fiind loiali față de ea. 
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Prof. univ. dr. Tudorel Toader, 
judecător al Curţii Constituţionale 

din România

„PRINCIPIuL LoIALITăţII îN JuRIsPRuDeNţA  
CuRţII CoNsTITuţIoNALe DIN RoMâNIA“

I. Concept și caracterizare

Abordarea problematicii loialității constituționale presupune un de-
mers de ref lecție asupra esenței însăși a constituționalismului, întrucât 
loialitatea constituțională poate fi caracterizată ca fiind o valoare-princi-
piu intrinsecă tuturor constituțiilor, fără de care nicio lege fundamenta-
lă, oricât de democratică ar fi ea, nu poate funcționa adecvat1. Comisia 
de la veneția, într-unul dintre avizele sale privind România2, s-a referit 
la cooperarea loială între instituţiile statului arătând că aceasta „are o 
legătură funcţională în implementarea Constituţiei“.

Loialitatea constituțională reprezintă atașamentul fața de valorile 
constituționale, respectarea Constituției în litera și în spiritul acesteia, 

1 Erhard Denninger,“verfassungstreue und Schutz der verfassung“ (1979) 37 vvDStRL 7; 
Hans Hugo Klein,“verfassungstreue und Schutz der verfassung“ (1979) 37 vvDStRL 53, 
Hartmut Bauer, Die Bundestreue (J.C.B. Mohr, Tubigen, 1992), citați în Anna Gamper,“On 
loialty and the Federal Constitution“, ICJ – journal, vol. 4, 2/2010, pp. 157-170, www.icl-jour-
nal.com

2 Avizul privind compatibilitatea cu principiile constituționale și statul de drept a acțiunilor 
Guvernului României cu privire la alte instituții ale statului și Ordonanța de urgență a 
Guvernului de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții 
Constituționale și Ordonanța de urgență a Guvernului de modificare și completare a Legii 
nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului în România, adoptat de Comi-
sia de la veneţia la cea de-a 93 – a Sesiune Plenară (veneţia, 14-15 decembrie 2012) – tradu-
cerea în limba română este disponibilă pe site-ul Curții Constituționale – www.ccr.ro.
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îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor și respectarea drepturilor pe care 
Constituția le prevede, încadrarea în limitele de competență stabilite de textele 
constituționale și respectarea competenței reglementate pentru toate autoritățile 
publice, cooperarea, colaborarea, consultarea în îndeplinirea competențelor 
concurente.

În considerarea importanței sale, unele Constituții proclamă în mod expres 
datoria morală de loialitate față de Constituție, în preambul3 sau în corpul texte-
lor4 constituționale. Conceptul apare în doctrină și practica judiciară, invocarea 
sa constituind un veritabil un apel la respectarea valorilor fundamentale ocrotite 
de Constituție.

Relevând această necesitate de întoarcere la valori fundamentale, vom 
evidenția în cele ce urmează soluții de practică judiciară, în vederea identifică-
rii unor probleme de reglementare sau de aplicare a reglementărilor stabilite de 
actuala Constituție a României. Considerăm că evocarea acestei jurisprudențe 
poate constitui nu doar o modalitate de identificare a unora dintre instituțiile 
constituționale „vulnerabile“, în sensul că au determinat controverse și divergențe 
de interpretare și aplicare, ci și un prilej de ref lecție asupra obligațiilor funda-
mentale ce revin destinatarilor normelor constituționale. Indiferent câte modi-
ficări s-ar aduce Constituției în dorința de a o perfecționa, dacă destinatarii săi 
nu manifestă loialitate în raport de dispozițiile Constituției și instituțiile pe care 
le consacră, în sensul de a-i respecta spiritul, principiile și de a colabora în acest 
spirit și în realizarea acestor principii, dezideratele avute în vedere sunt com-
promise. Aceasta întrucât „respectarea statului de drept nu poate fi limitată numai 
la punerea în aplicare a prevederilor explicite și formale ale legii și ale Constituţi-

3 ex: Franța (1814 – “ Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant 
l’Assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette Charte constitutionnelle […]), Luxemburg (1856 
), China (1982), Turcia (1982) – exemplele sunt menționate de Michael Troper, Dominique 
Chagnollaud, Traite international de droit constitutionelle, Dalloz, 2012, p.285

4 Italia (1947), Franța (1852), Pakistan (1973), Rhode Island (1986), Kenya (2010), idem 
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ei. Aceasta implică, de asemenea, comportament și practici constituţionale, care să 
faciliteze conformitatea cu regulile formale de către toate organele constituţionale și 
respectul reciproc între acestea“5.

II. Consacrare

1. Legislația națională
În România, obligația de loialitate constituțională nu are o consacrare ex-

presă în Constituție, aceasta fiind dedusă de către Curtea Constituțională pe 
calea interpretării normelor Legii fundamentale. Jurisprudența Curții a evolu-
at de la o simplă enunțare a conceptelor de „loialitate“ și „comportament loial“, 
la circumstanțierea unor „norme de loialitate constituțională“ derivând dintr-un 
principiu expres consacrat de Constituție – cel al separației și echilibrului pu-
terilor în stat6. Ne vom referi la această jurisprudență, evidențiind principalele 
decizii pronunțate de Curtea Constituțională, care circumstanțiază obligația 
unui comportament loial în raport cu Constituția precum și de cooperare loială 
între autoritățile publice. Chiar dacă obligația menționată nu are o consacrare 

5 Idem, pct.72 
6 A se vedea, cu privire la înțelesul principiului comportamentului loial al autorităților publice, 

Decizia nr.1.257 din 7 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.758 din 6 noiembrie 2009; Decizia nr.1.431 din 3 noiembrie 2010, publicată în Monito-
rul Oficial al României, Partea I, nr.758 din 12 noiembrie 2010; Decizia nr.51 din 25 ianu-
arie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 3 februarie 2012; 
Decizia nr.727 din 9 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477 
din 12 iulie 2012, sau Decizia nr.924 din 1 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.787 din 22 noiembrie 2012; Decizia nr.972 din 21 noiembrie 2012, pu-
blicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.800 din 28 noiembrie 2012, sau Decizia 
nr.449 din 6 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.784 din 
14 decembrie 2013.
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constituțională expresă, obligativitatea deciziilor Curții Constituționale în între-
gul lor, ca unitate a considerentelor și dispozitivului7, determină astfel încât cele 
statuate în motivarea deciziilor să se impună tuturor subiectelor de drept.

2. Legislație europeană și drept comparat
Practica instanței constituționale române nu este singulară; o consacrare 

jurisprudențială a unui principiu similar a fost realizată de Curtea Constituțională 
Federală a Germaniei. Acest principiu8 – care impune colaborarea și respectul 
reciproc între organele statului (Organ treue) – a fost pentru prima dată degajat 
în cadrul procedurii de soluţionare a unor plângeri individuale, ai căror autori, 
motivându-și critica de neconstituţionalitate a legii contestate prin trimiterea la 
așa-numitul principiu constituţional al loialităţii federale (Bundes treue) (cunos-
cut și ca principiul conduitei favorabile în raport cu Federaţia (bundes freund liches 
Ver halten), care obligă atât Federaţia, cât și landurile să-și acorde respect reciproc 
în cadrul acţiunilor lor, susţineau că, prin analogie, există și un principiu al lo-
ialităţii și al respectului reciproc între organele constituţionale ale Federaţiei. La 
acea dată, Curtea Constituţională Federală nu a răspuns la întrebarea dacă există 
sau nu un atare principiu constituţional și dacă, în caz afirmativ, acesta ar putea 
fi invocat de autorul unei plângeri individuale9. Cu toate acestea, principiul este 
recunoscut în mod explicit prin decizii pronunţate ulterior10. S-a exprimat opi-

7 A se vedea Safta, M. și Benke, K., „Obligativitatea considerentelor deciziilor Curţii Constituţio-
nale“, 2010, Dreptul, vol. 9, pp. 28-55.

8 www.ccr.ro – extras din Raportul naţional pentru cel de-al XVlea Congres al Conferinţei Curţilor 
Constituţionale Europene, prezentat de Curtea Constituţională Federală din Germania, rapor-
tori: Prof. Dr. Gertrude Lübbe-Wolff, prof. dr. h.c. Rudolf Mellinghoff, prof. Dr. Reinhard Gaier, 
judecători la Curtea Constituţională Federală.

9 Culegerea de decizii ale Curţii Constituţionale Federale (Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts –BverfGE 29, 221 <233>

10 cf. BverfGE 89, 155 <191>; 97, 350 <374-375>; 119, 96 <122>
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nia11 că acest înţeles dat de Curtea Federală germană loialităţii a făcut o carieră 
ca „model de export“12 fiind adoptat și de alte state federale.13

Același principiu este statuat în jurisprudența Curții Constituționale a Re-
publicii Moldova, în contextul analizării conceptului-principiu de stat de drept. 
Astfel, se reține că „preambulul Constituţiei și articolul 1 alin.(3) din Constituţie 
enunţă elementele definitorii ale statului Republica Moldova, care reprezintă valori 
supreme. Statul de drept a constituit punctul culminant al constituţionalizării sis-
temului politic. Aceasta înseamnă că politica trebuie să fie circumscrisă unei norme 
juridice care să îi precizeze limitele de acţiune. Dată fiind legătura intrinsecă din-
tre stat și drept, evoluţia puterii publice este însoţită de evoluţia sistemului juridic. 
Prin definiţie, statul de drept presupune obligativitatea respectării Constituţiei și a 
legilor, așa cum prevăd și dispoziţiile articolului 7 din Constituţie.[…]. Pentru buna 
funcţionare a statului de drept, o importanţă deosebită o are separaţia și colaborarea 
dintre puterile statului, care ar trebui să se manifeste în spiritul normelor de loialitate 
constituţională, comportamentul loial fiind o prelungire a principiului separaţiei și 
echilibrului puterilor în stat“14.

La nivel european, de altfel, principiul cooperării loiale stă la temelia orga-
nizării și funcționării Uniunii Europene, fiind prevăzut în art.4 alin.(3), după 

11 Anna Gamper,“On loialty and the Federal Constitution“, icj-journal, vol. 4, 2/2010, pp. 157-
170, www.icl-journal.com

12 Hans-Peter Schneider, ‘Loyalty-Solidarity-Subsidiarity. Three Principles of a Judge Made Fe-
deralism in Germany’ în idem/Jutta Kramer/Beniamino Caravita di Toritto (eds), Judge made 
Federalism? (Nomos, Baden-Baden 2009) 99, 101. Similar, Peter Häberle, Europäische Verfas-
sungslehre (6th edn Nomos, Baden-Baden 2009) 4., citat în Ana Gamper, a se vedea supra 2 

13 Jens Woelk, ‘Die verpf lichtung zu Treue bzw Loyalität als inhärentes Prinzip dezentralisier-
ter Systeme?’ (1997) 52 ZÖR 527., citat în Ana Gamper, a se vedea supra 2

14 Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr.64-XII din 31 mai 
1990 cu privire la Guvern, în redacţia Legilor nr.107 și nr.110 din 3 mai 2013, și a Decretelor 
Președintelui Republicii Moldova nr.634-vII și nr.635-vII din 16 mai 2013 și a Hotărarii 
Guvernului nr. 364 din 16 mai 2013 (Sesizarea nr. 16a/2013).
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cum urmează: „În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre 
se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate. Sta-
tele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii 
obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii. 
Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de 
la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii“.

3. Jurisprudența Curții Constituționale a României.  
Loialitatea constituțională a autorităților publice

3.1 Parlamentul
Pronunţându-se în cauze care au pus în discuţie reglementarea constituţi-

onală a rolului, organizării și funcţionării Parlamentului, Curtea a invocat obli-
gaţia acestuia, la fel ca a oricărei autorităţi publice și a oricărui subiect de drept, 
de a avea un comportament constituțional loial. vom prezenta concretizări ale 
acestei obligații, astfel cum rezultă din jurisprudența Curții Constituționale în 
materie.

■ Comportamentul constituțional loial impune ca interpretarea și aplica-
rea normelor care instituie reguli procedurale referitoare la activitatea 
internă a Parlamentului să se realizeze cu bună-credinţă, în scopul evi-
tării blocajelor ce ar putea interveni în activitatea instituției.

Curtea a fost sesizată pentru a se pronunța asupra constituționalității Ho-
tărârii Parlamentului nr.1 din 9 februarie 2012 pentru acordarea încrederii Gu-
vernului. Autorii sesizării au criticat această hotărâre în raport de art.1 alin.(5): 
„În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale și a legilor este obligato-
rie.“, art. 64 alin. (1), (4) și (5): „(1) Organizarea și funcţionarea fiecărei Camere 
se stabilesc prin regulament propriu. Resursele financiare ale Camerelor sunt prevă-
zute în bugetele aprobate de acestea. [...] (4) Fiecare Cameră își constituie comisii 
permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele 
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își pot constitui comisii comune.(5) Birourile permanente și comisiile parlamentare 
se alcătuiesc potrivit configuraţiei politice a fiecărei Camere.“; art. 103 alin.(2) și 
(3): „(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile 
de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a între-
gii liste a Guvernului. (3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Depu-
taţilor și de Senat, în ședinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu 
votul majorităţii deputaţilor și senatorilor“. În motivarea sesizării, s-a susținut că 
hotărârea criticată este viciată de neconstituţionalitate în ansamblu, deoarece 
adoptarea sa a fost realizată cu încălcarea normelor constituţionale referitoare 
la procedura instituită pentru învestirea Guvernului, mai exact prin nesocoti-
rea regulilor aplicabile modalităţii de constituire a comisiilor parlamentare și 
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de obţinere a avizului de către candidaţii pentru funcţiile de ministru (lipsa 
cvorumului în comisii).

Respingând sesizarea de neconstituționalitate, Curtea Constituţională a 
amintit cele deja statuate15, în sensul că „este în afara oricărei îndoieli că normele 
constituţionale formează un sistem unitar care permite ordinii constituţionale să se 
realizeze. [...] Normele regulamentare trebuie să asigure procedural posibilitatea ca 
Parlamentul să se poată pronunţa asupra problemelor pentru finalizarea cărora se 
cere un vot. Totodată, și aceasta ţine de raţionalizarea și eficienţa vieţii parlamen-
tare, normele regulamentare nu trebuie să permită o tergiversare, o amânare sine die 
a deciziei parlamentare. Normele regulamentare sunt constituţionale dacă asigură 
desfășurarea normală, responsabilă și rezonabilă a vieţii parlamentare“. Totodată, 
a precizat că „dreptul de a amâna votul nu este delimitat și condiţionat, printr-
o procedură sau eventual un termen, exercitarea sa continuă, în același caz, poate 
duce până la urmă la căderea în desuetudine a problemei asupra căreia trebuie să se 
decidă. Ar fi, astfel, o altă ipostază în care atribuţiile Camerei nu s-ar putea exerci-
ta datorită unui abuz procedural, ipostază care contravine literei și spiritului Con-
stituţiei“. Prin urmare, „situaţia în care o comisie parlamentară, din diverse moti-
ve16, nu-și poate duce la îndeplinire activitatea, respectiv întocmirea unui raport sau 
a unui aviz, nu este de natură a împiedica plenul fiecărei Camere de a dezbate și de 

15 Decizia nr. 65 din 6 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 
din 22 iunie 1994.

16 Cu privire la motivele absenței parlamentarilor de la lucrările comisiilor și ale camerelor, pre-
zintă interes și distincțiile reținute în jurisprudența altor Curți Constituționale. Chiar dacă 
excedează cadrului prezentului studiu, vom menționa un exemplu din jurisprudența Curții 
Constituționale a Republicii Moldova – prin Hotărârea nr.8 din 19 iunie 2012, această  
Curte a statuat că „61. [...] spre deosebire de absenţele nemotivate, protestul parlamentar consti-
tuie, eminamente, o absenţă motivată politic, fiind o metodă de luptă politică, o acţiune a unui 
deputat sau a unui grup de deputaţi, ca ripostă la o anumită acţiune a majorităţii, prin care 
se exprimă o manifestare, fără acte de violenţă, a opoziţiei împotriva unor acte sau decizii care 
sînt considerate ilegale sau contrare interesului comun, cu scopul de a obţine cedări.“; a se vedea 
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a decide direct asupra problemelor care intră în atribuţiile sale. În fond, specificul 
activităţii unei Camere a Parlamentului este de a adopta o decizie colectivă, luată 
cu majoritatea voturilor, după o dezbatere publică. Orice altă concluzie ar echivala, 
pe de o parte, cu o supradimensionare a rolului comisiilor de lucru ale Parlamentu-
lui, prin atribuirea unor efecte mult sporite actelor pe care aceste organe de lucru le 
adoptă, împrejurare care excedează cadrului constituţional și regulamentar în care 
acestea activează, și, pe de altă parte, ar echivala cu o deturnare a rolului Parla-
mentului, în ansamblul său, ca organ reprezentativ suprem al poporului român, care 
beneficiază de o legitimitate originară, fiind exponentul intereselor întregii naţiuni. 
Or, aceste ipoteze sunt cu totul inacceptabile din perspectiva principiilor constituţio-
nale pe care Curtea este chemată să le garanteze“17.

Aceste considerente au fost însă însoțite de sublinierea faptului că „inter-
pretarea și aplicarea acestor norme care instituie reguli procedurale trebuie realizată 
întotdeauna cu bună-credinţă, în spiritul unui comportament loial faţă de Legea fun-
damentală. Într-o ipoteză contrară, rezultatul ar fi blocarea activităţii instituţiei, sub 
aspectul îndeplinirii atribuţiilor constituţionale, cu consecinţe negative asupra struc-
turilor democratice pe care se întemeiază statul“.

Dincolo de aceste considerente care pun în discuție comportamentul 
constituțional loial al Parlamentarului, este de ref lectat asupra necesității unei re-
glementări mai precise a activității comisiilor parlamentare, în ansamblul general 
al activității Parlamentului, de natură să determine eliminarea eventualelor bloca-
je în activitatea acestei instituții, care trebuie să răspundă obligațiilor impuse de 
rolul său constituțional de „organ reprezentativ suprem al poporului român“18.

http://www.constcourt.md/ Activitatea-jurisdictionala/Actele-Curtii-Constitutionale/Juris-
dictia-Curtii-Constitutionale-in-anul-2012

17 Decizia nr.209/ 2012 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamen-
tului nr. 1 din 9 februarie 2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicat în Monito-
rul Oficial cu numărul 188 din data de 22 martie 2012.

18 Art.61 din Constituție.
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■ Comportamentul constituțional loial presupune respectarea 
competenței autorităților publice, astfel cum rezultă aceasta din litera 
și spiritul Legii fundamentale. Parlamentului nu îi este permis ca, în 
virtutea dispoziţiilor regulamentare proprii, să cenzureze o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă, care a dobândit autoritate de 
lucru judecat.

Cu prilejul soluționării unui conflict juridic de natură constituțională între 
autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, pe 
de o parte, și autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă 
parte,19 Curtea a statuat că loialitatea constituţională trebuie să se manifeste și 
în raporturile Parlamentului cu celelalte autorităţi publice, ale căror competenţe 
trebuie deopotrivă respectate. Cu acel prilej, Curtea a reținut că, prin punerea în 
discuţia plenului Senatului a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, 
hotărâre care a constatat starea de incompatibilitate a unui senator, urmată de 
votul negativ privind punerea în executare a acestei hotărâri, „Senatul a acţionat 
ca o instanţă ierarhic superioară, ceea ce afectează principiul fundamental al statului 
de drept, respectiv principiul separaţiei și echilibrului puterilor – legislativă, executivă 
și judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale, consacrat de art. 1 alin. 
(4) din Legea fundamentală.“ Curtea a observat și reţinut că „teza potrivit căreia 
o Cameră a Parlamentului poate, în virtutea dispoziţiilor regulamentare proprii, să 
cenzureze sub orice aspect o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, care a 
dobândit autoritate de lucru judecat, echivalează cu transformarea acestei autorităţi 
în putere judecătorească, concurentă cu instanţele judecătorești în ceea ce privește în-
făptuirea justiţiei. Legitimarea unui astfel de act ar avea ca efect acceptarea ideii că, 

19 Decizia nr. 972 din 21 noiembrie 2012 referitoare la sesizarea formulată de președintele 
Consiliului Superior al Magistraturii privind existenţa unui conf lict juridic de natură consti-
tuţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, 
pe de o parte, și autoritatea legiuitoare, reprezentată de Senatul României, pe de altă parte, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2012.
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în România, există persoane/instituţii/autorităţi cărora nu le sunt opozabile hotă-
rârile judecătorești pronunţate de instanţele prevăzute de Constituţie și de lege, deci 
care sunt mai presus de lege. Ori, o astfel de interpretare dată dispoziţiilor referitoa-
re la autonomia regulamentară este în vădită contradicţie cu dispoziţiile art. 1 alin. 
(4), art. 16 alin. (2), art. 61 alin. (1), art. 124 și art. 126 alin. (1) din Constituţie.“ 
Considerațiile care au fundamentat constatarea unui conflict juridic de natură 
constituțională au fost însoțite de sublinierea importanţei, pentru buna funcţio-
nare a statului de drept, a colaborării dintre puterile statului, „care ar trebui să se 
manifeste în spiritul normelor de loialitate constituţională, comportamentul loial 
constituind o garanţie a principiului separaţiei și echilibrului puterilor în stat“.

■ Obligația de loialitate constituțională impune legiuitorului să nu adop-
te norme contrare celor hotărâte de Curtea Constituţională, prin care 
se tinde la păstrarea soluţiilor legislative afectate de vicii de neconsti-
tuţionalitate.

Loialitatea constituțională privește deopotrivă și raporturile Parlamentului 
cu Curtea Constituțională. Chiar dacă legea nu prevede mecanisme de coerciție 
pentru punerea în executare a deciziilor instanței de jurisdicție constituțională, 
și nici nu prevede interdicția pentru Parlament de a adopta norme cu un 
conținut identic sau similar cu cele constatate de Curtea Constituțională ca fi-
ind neconstituționale, loialitatea față de normele constituționale determină ca o 
asemenea conduită să fie de neconceput. Confruntată fiind, cu ocazia unor se-
sizări de neconstituţionalitate, cu situaţii de nerespectare a deciziilor sale, Cur-
tea Constituțională le-a sancţionat prin constatarea neconstituţionalităţii actelor 
normative adoptate în acest mod. Astfel, Curtea a constatat20 neconstituţiona-
litatea dispoziţiilor Legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice 
și demnităţilor publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 

20 Decizia nr.1018 din 19 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.511 din 22 iulie 2010.
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privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integrita-
te, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, act care 
prelua dispoziţii constatate ca fiind neconstituţionale. Cu acel prilej, Curtea a 
reţinut că „adoptarea de către legiuitor a unor norme contrare celor hotărâte într-o 
decizie a Curţii Constituţionale, prin care se tinde la păstrarea soluţiilor legislative 
afectate de vicii de neconstituţionalitate, încalcă Legea fundamentala. Or, într-un stat 
de drept, astfel cum este proclamată România în art. 1 alin. (3) din Constituţie, au-
torităţile publice nu se bucură de nicio autonomie în raport cu dreptul, Constituția 
stabilind în art. 16 alin. (2) că nimeni nu este mai presus de lege, iar în art. 1 alin. 
(5) că respectarea Constituției, a supremaţiei sale și a legilor este obligatorie“.

De altfel, confruntată cu situații de perpetuare a unor soluții legislative con-
statate ca fiind neconstituționale, Curtea a statuat și asupra competenţei sale de 
a constata neconstituţionalitatea acestora, ceea ce înseamnă – atât cantitativ cât 
și calitativ – mai mult decât simpla constatare a neconstituţionalităţii dispozi-
ţiei sau dispoziţiilor legale cu privire la care Curtea este sesizată. Controlul de 
constituţionalitate transcende astfel cadrul strict al limitelor sesizărilor adresate 
Curţii, în scopul asanării sistemului legislativ de acele dispoziţii care reiau so-
luţii legislative constatate ca fiind neconstituţionale. Astfel, observând că, după 
sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la neconstituţionalitatea Legii pentru 
modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și func-
ţionarea Curţii Constituţionale, și înainte de soluţionarea acestei sesizări, Guver-
nul a adoptat o ordonanţă de urgenţă având în structura sa un articol unic care 
consacra o soluţie legislativă identică21, Curtea a constatat neconstituţionalitatea 
legii cu privire la care a fost sesizată, prin care se elimina atribuţia Curţii de a se 
pronunţa asupra constituţionalităţii hotărârilor Parlamentului. Totodată, Curtea 

21 Este de reţinut că în sistemul român de drept ordonanţele de urgenţă sunt de imediată apli-
care, acestea intrând în vigoare numai după depunerea la Parlament și după publicarea în 
Monitorul Oficial al României. 
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a reţinut – cu referire la ordonanţa de urgenţă ulterioară și care nu forma, din 
punct de vedere formal, obiect al controlului de constituţionalitate – că actele de 
reglementare primară ulterioare nu pot păstra conţinutul normativ al unei nor-
me legale neconstituţionale și să se constituie astfel într-o prelungire a existenţei 
acesteia22. Curtea a subliniat în decizia pronunţată cu acel prilej că soluţia aleasă 
de Guvern, de a adopta, cu puţin timp înainte ca instanţa de contencios consti-
tuţional să se pronunţe asupra constituţionalităţii Legii pentru modificarea alin. 
(1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992, o ordonanţă de urgenţă, care preia integral 
conţinutul normativ al legii criticate, pune în discuţie comportamentul neconsti-
tuţional și abuziv al Guvernului faţă de Curtea Constituţională.

■ Loialitatea constituțională presupune ca interpretarea și aplicarea acte-
lor Parlamentului să fie realizate cu bună-credință, cu respectarea ro-
lului acestei autorități în statul de drept.

Desigur că loialitate constituțională trebuie să existe și în modul în care este 
percepută și interpretată voința și activitatea Parlamentului, astfel cum se ref lec-
tă aceasta în hotărârile pe care le pronunță. Este vorba despre respectul față de 
instituții și de buna – credință în raport de acestea. În acest sens, examinând 
critici formulate se încerca, practic, preîntâmpinarea eventualei nerespectări de 
către Parlament a unei hotărâri a Curţii Constituţionale pronunţată în exerci-
tarea atribuţiei prevăzute la art. 146 lit. I) din Constituţie, Curtea a reamintit 
că „hotărârea Parlamentului, ca orice act juridic, trebuie interpretată și aplicată cu 
bună-credinţă și în spiritul loialităţii faţă de Legea fundamentală“23.

22 A se vedea și Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea I, nr.99 din 8 februarie 2012. 

23 Decizia nr.734 din 24 iulie 2012, referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţii-
lor art.3 din Hotărârea Parlamentului nr.34 din 6 iulie 2012 privind stabilirea obiectului și a 
datei referendumului naţional pentru demiterea Președintelui României, publicată în Moni-
torul Oficial al României, partea I, nr. 516 din 25 iulie 2012.
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Tot astfel, Curtea Constituțională a respins sesizarea referitoare la Hotărâ-
rea Senatului nr.38/2012 privind înfiinţarea Comisiei de anchetă privind abu-
zurile semnalate în activităţile desfășurate de autorităţile și instituţiile publice 
în cazul votului de la referendumul din 29 iulie 201224, criticată din perspectiva 
unei interpretări similare, care antama o eventuală imixtiune a Parlamentului 
în activitatea Ministerului Public. Curtea a reţinut că hotărârea criticată nu cu-
prinde nici o referire implicită sau expresă la activitatea autorităţii judecătorești, 
astfel încât activitatea comisiei de anchetă se circumscrie limitelor constituţio-
nale ale art. 111. În același sens este și nota de fundamentare depusă la proiec-
tul de hotărâre, care arată, în mod expres, că această comisie de anchetă „nu 
are ca scop anchetarea procurorilor, ci își propune să verifice sesizările cetăţenilor și 
autenticitatea lor“, ceea ce înseamnă că cei invitaţi să dea relaţii sunt cetăţenii 
care au fost supuși unor anchete judiciare. În acest fel – a arătat Curtea – „se 
dă substanţă controlului parlamentar, garanţie esenţială a principiului fundamen-
tal enunţat la art.61 alin. (1) din Constituţie, în conformitate cu care Parlamentul 
este organul reprezentativ suprem al poporului român. Sancţionarea eventualelor 
abuzuri ale organelor judiciare în instrumentarea cauzelor aparţine de competenţa 
Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit art. 134 alin. (2) din Constituţie, sau 
instanţelor judecătorești (infracţiuni de serviciu ori în legătură cu serviciul sau care 
împiedică înfăptuirea justiţiei), după caz.“ Pentru a preveni însă orice posibilă in-
terpretare contrară spiritului Constituţiei, Curtea a reamintit, în finalul hotărâ-
rii pronunţate, „importanţa principiului constituţional general al comportamentu-
lui loial, principiu care derivă din prevederile art. 1 alin. (4) din Constituţie și este 
garantat de alineatul 5 al aceluiași articol constituţional“. În consecinţă, Curtea a 
constatat că „revine, în principal, autorităţilor publice sarcina de a-l aplica și res-
pecta în raport cu valorile și principiile Constituţiei, inclusiv faţă de principiul con-

24 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012.
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sacrat de art. 147 alin. (4) din Constituţie referitor la caracterul general obligatoriu 
al deciziilor instanţei constituţionale“.

3.2 Președintele României
Atribuțiile Președintelui României și obligația acestuia de a avea un com-

portament loial față de Legea fundamentală a fost analizată cu precădere cu 
prilejul conflictelor juridice de natură constituțională, conflicte intervenite în-
tre acesta și primul–ministru. Curtea a statuat cu acele prilejuri că „raporturi-
le instituționale dintre primul-ministru şi Guvern, pe de o parte, şi Preşedintele 
României, pe de altă parte, trebuie să funcționeze în cadrul constituțional al 
loialității şi al colaborării, pentru realizarea atribuțiilor constituționale distinct 
reglementate pentru fiecare dintre autorități“, identificând totodată soluții în spi-
ritul acestor norme, după cum urmează:

■ Procedura numirii miniștrilor presupune o colaborare loială între 
Președintele României și primul ministru. Președintele României, ne-
având drept de veto, poate să ceară primului-ministru o singură dată, 
motivat, să facă o nouă propunere de numire a altei persoane în funcţia 
de ministru, motivele cererii Președintelui României neputând fi cen-
zurate de primul-ministru.

Procedura numirii miniștrilor, reglementată de art.85 din Constituţie, a creat 
asemenea conflicte juridice de natură constituțională, determinate de lipsa unor 
prevederi exprese pentru situația în care Președintele României refuză numirea 
unui ministru. Pronunțându-se asupra cererii de soluționare a conflictului juri-
dic de natură constituțională dintre Președintele României și Guvernul Români-
ei, formulată de primul–ministru, Curtea Constituțională a statuat că „raporturile 
instituționale dintre primul-ministru și Guvern, pe de o parte, și Președintele României, 
pe de altă parte, trebuie să funcționeze în cadrul constituțional al loialității și al colabo-
rării, pentru realizarea atribuțiilor constituționale distinct reglementate pentru fiecare 
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dintre autorități; colaborarea dintre autorități este o condiție necesară și esențială pen-
tru buna funcționare a autorităților publice ale statului25“.

Soluţionând conflictul juridic de natură constituţională determinat de refu-
zul Președintelui de a da curs propunerii înaintate de primul-ministru cu privire 
la o numire în funcţia de ministru al justiţiei, Curtea a căutat înţelesul normei 
de la art.85 alin.(2) din Constituţie „în litera acestui text, cât și în principiile de 
bază și în spiritul Legii fundamentale“. Urmare acestui demers de interpretare, a 
stabilit procedura de urmat, după cum urmează: „în aplicarea art.85 alin.(2) din 
Constituţie, Președintele României, neavând drept de veto, poate să ceară primului-
ministru o singură dată, motivat, să facă o nouă propunere de numire a altei per-
soane în funcţia de ministru“. Curtea a mai arătat că „motivele cererii Președintelui 
României nu pot fi cenzurate de primul-ministru, [iar] în ceea ce privește posibilita-
tea primului-ministru de a reitera prima propunere, Curtea urmează să constate că 
această posibilitate este exclusă prin chiar faptul neînsușirii propunerii de către Pre-
ședintele României. Așadar, primul-ministru are obligaţia să propună pentru funcţia 
de ministru o altă persoană“26.

25 Decizia nr.356 din 5 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.322 din 14 mai 2007.

26 Decizia nr.98 din 7 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
140 din 23 februarie 2008; pentru a hotărî astfel, Curtea a observat că„în ceea ce privește 
numărul de cazuri în care Președintele României poate cere primului-ministru să facă altă nomi-
nalizare pentru funcţia de ministru vacantă, Curtea constată că, pentru preîntâmpinarea apari-
ţiei unui blocaj instituţional în procesul de legiferare, legiuitorul constituant a prevăzut la art.77 
alin.(2) din Legea fundamentală dreptul Președintelui de a cere Parlamentului reexaminarea unei 
legi înainte de promulgare, o singură dată. Curtea apreciază că această soluţie are valoare con-
stituţională de principiu în soluţionarea conflictelor juridice între două sau mai multe autorităţi 
publice care au atribuţii conjuncte în adoptarea unei măsuri prevăzute de Legea fundamentală și 
că acest principiu este de aplicaţiune generală în cazuri similare. Aplicată la procesul de remaniere 
guvernamentală și de numire a unor miniștri în caz de vacanţă a posturilor, această soluţie este de 
natură să elimine blocajul ce s-ar genera prin eventualul refuz repetat al Președintelui de a numi 
un ministru la propunerea primului-ministru“. 
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■ Decizia cu privire la reprezentarea României la Consiliul European 
trebuie să se bazeze pe cooperarea loială între Președinte, Primul–
ministru și Parlament. Președintele României participă la reuniunile 
Consiliului European în calitate de șef al statului, însă poate delega 
această, în mod expres, primului-ministru, aprecierea în concret trebu-
ind să țină seamă de o serie de criterii obiective.

Participarea la reuniunile Consiliului European a determinat o serie de con-
f licte între cele două autorități publice, iar în deciziile pe care le-a pronunțat, 
Curtea a făcut din nou apel la principiul loialității constituționale. Astfel, con-
statând existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Guvern, 
reprezentat de primul-ministru, și Președintele României, Curtea a statuat că „în 
exercitarea atribuţiilor constituţionale, Președintele României participă la reuniunile 
Consiliului European în calitate de șef al statului. Această atribuţie poate fi delegată 
de către Președintele României, în mod expres, primului-ministru“. Totodată, Curtea 
a subliniat că, „în realizarea competenţelor lor, autorităţile publice trebuie să se pre-
ocupe de buna funcţionare a statului de drept, având astfel îndatorirea de a colabora 
în spiritul normelor de loialitate constituţională“27.

Dezvoltând într-o altă cauză28 aceste considerente, Curtea a mai reținut că 
„o atare putere de apreciere a Președintelui României nu este una nelimitată sau ar-
bitrară, ci aprecierea în concret trebuie să țină cont de anumite criterii obiective, pre-
cum: (1) autoritatea publică cea mai bine poziționată în raport cu subiectele abor-
date în cadrul Consiliului European, (2) poziția Președintelui României sau a prim-
ministrului asupra acestor subiecte să fie legitimată de un punct de vedere concordant 
cu cel al Parlamentului sau (3) dificultățile pe care le implică sarcina implementării 
celor stabilite în cadrul Consiliului European. Decizia politică de delegare a atribuției 

27 Decizie nr. 683 din 27 iunie 2012, publicată оn Monitorul Oficial al României, Partea I, 479 
din data de 12 iulie 2012.

28 Decizia nr.449 din 6 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.784 din 14 decembrie 2013.
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de participare la reuniunile Consiliului European trebuie să aibă în vedere criteriile 
mai sus menționate, în vederea realizării unui consens între autoritățile publice im-
plicate: Președintele României, respectiv prim-ministrul, iar decizia luată trebuie să 
țină cont și de principiul constituțional al cooperării loiale“.

În continuare, în condițiile învestirii sale cu un nou conflict juridic de natu-
ră constituțională care a ridicat aceeași problematică, greutatea considerentelor 
deciziei pronunțate de Curtea Constituțională a fost deplasată către evidențierea 
principiului evocat în precedent. Curtea a reținut că „chiar dacă nu a fost probată 
existența unei situații care să întrunească trăsăturile unui astfel de conflict, Curtea 
subliniază și în prezenta cauză obligația de cooperare loială a autorităților publice. 
Aprecierea autorităţii publice cea mai bine plasată la un moment dat faţă de tema-
tica reuniunii Consiliului European și eventualul refuz al delegării primului-ministru 
trebuie să formeze obiectul unor discuții și negocieri între cele două părți implicate, 
prezentarea de argumente și identificarea celor mai bune soluții, în spiritul unei coo-
perări loiale“29.

■ Principiul loialității constituționale impune colaborare, dialog 
constituțional și consens în procedura de semnare/contrasemnare a 
decretelor Președintelui României.

Semnarea/contrasemnarea decretelor Președintelui și statuarea de către 
Curte asupra competențele autorităților publice implicate a determinat noi dez-
voltări ale principiului loialității constituționale. Sesizată fiind cu privire la un 
alt conflict juridic de natură constituțională între aceleași autorități, în legătură 
cu textele constituționale care privesc această problematică, Curtea a dezvoltat 
principiul menționat, reținând că aplicarea lui „reprezintă o operațiune juridică 
bivalentă, fiind deopotrivă opozabilă celor două autorități publice implicate în proce-
dura de emitere a decretului de conferire a decorațiilor sau titlurilor de onoare [...] De 
aceea, în baza acestui principiu, pe de o parte, inițiatorul decretului — Președintele 

29 Decizia nr.441 din 9 iulie 2014, nepublicată la această dată.
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României — are posibilitatea de a se consulta cu prim-ministrul pentru realiza-
rea unui consens între cele două vârfuri ale puterii executive înainte de solicitarea 
contrasemnăturii prim-ministrului cu privire la decretul de conferire a decorațiilor 
sau titlurilor de onoare. Pe de altă parte, deși niciun text constituțional nu obligă 
prim-ministrul să indice motivele care au determinat refuzul contrasemnării decre-
tului menționat, totuși, în spiritul aceluiași principiu constituțional, ar fi util ca și 
prim-ministrul să colaboreze în mod deschis cu Președintele, inclusiv prin inițierea 
unor consultări cu acesta. [...] în condițiile în care nici nu s-a inițiat vreo consulta-
re de către Președinte sau prim-ministru și nici nu s-a motivat refuzul contrasem-
nării, inițiatorul decretului are posibilitatea, la rândul său, de a deschide un dialog 
constituțional cu prim-ministrul în vederea lămuririi motivelor care au determinat 
refuzul contrasemnării decretului menționat și al realizării unui consens, astfel în-
cât să nu se ajungă la sesizarea Curții Constituționale, aceasta din urmă neavând 
competența de a mijloci un asemenea consens“30.

Considerăm că o eventuală revizuire a Constituției ar trebui să defineas-
că mai clar competențele celor două autorități publice menționate și raporturi-
le dintre acestea în cadrul diverselor proceduri care implică exercitarea unor 
competențe corelative. Avizul Comisiei de la veneția invocat recomandă în acest 
sens :„reforma constituţională ar trebui cel puţin să clarifice competenţele respective ale 
Președintelui și ale Primului-ministru, în special în cazul în care au apărut dificultăţi, 
în special în domeniile politicii externe și ale relaţiilor cu Uniunea Europeană“.

3.3 Guvernul
Curtea a făcut în mai multe rânduri apel la principiul loialității 

constituționale, în situații în care Guvernului a nesocotit fie norme exprese ale 
Constituției, fie, de cele mai multe ori, spiritul acesteia. Curtea a statuat în acest 

30 Decizia nr.284 din 21 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.495 
din 03 iulie 2014.
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sens, de exemplu, analizând instituția angajării răspunderii Guvernului asupra 
unui proiect de lege, sau a delegării legislative, problematică la care ne vom referi 
în cele ce urmează.

■ În spiritul normelor de loialitate constituțională, instituția angajării 
răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege trebuie interpreta-
tă și utilizată cu respectarea rolului Parlamentului, de unică autoritate 
legiuitoare.

Dispoziţiile art.114 din Constituţie, ce constituie sediul materiei pentru 
această instituție, prevăd următoarele: angajarea răspunderii Guvernului se rea-
lizează „în faţa Camerei Deputaţilor și a Senatului, în ședinţă comună“; Guvernul 
este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezen-
tarea proiectului de lege, a fost votată în condiţiile art.113, adică cu votul ma-
jorităţii deputaţilor și senatorilor; dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de 
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lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de 
Guvern, se consideră adoptat. Constituţia nu stabilește, așadar, în art.114, nicio 
condiţie cu privire la natura proiectului de lege, structura acestuia, cu privire 
la numărul proiectelor de lege cu privire la care Guvernul își poate angaja răs-
punderea în aceeași zi, sau într-o altă perioadă de timp dată, sau cu privire la 
momentul în care Guvernul decide să își angajeze răspunderea. Ca urmare, i-a 
revenit Curţii Constituţionale rolul, în calitatea sa de garant al supremaţiei Con-
stituţiei, de a desprinde, din interpretarea normelor Legii fundamentale, regulile 
aplicabile în această situație. 

Fără a examina întreaga evoluție a jurisprudenței Curții Constituționale 
a României în această privință31 menționăm doar Decizia nr.1655/201032, prin 
care Curtea a sintetizat cele anterior reținute cu privire la procedura în cauză, 
reținând, din interpretarea art.114 din Constituție, că, pentru a fi conformă cu 
acest text constituțional, angajarea răspunderii Guvernului trebuie să îndepli-
nească o serie de criterii, și anume: „existenţa unei urgenţe în adoptarea măsurilor 
conţinute în legea asupra căreia Guvernul și-a angajat răspunderea; necesitatea ca 
reglementarea în cauză să fie adoptată cu maximă celeritate; importanţa domeniului 
reglementat; aplicarea imediată a legii în cauză“. Curtea a explicat33 demersul său 
de identificare a acestor reguli, reținând că „legitimarea unui astfel de act (n.a. al 
angajării răspunderii Guvernului cu încălcarea condiţiilor menţionate) cu argu-
mentul că art.114 din Constituţie nu face nici o distincţie cu privire la posibilitatea 
Guvernului de a-și angaja răspunderea, argument fundamentat pe ideea că tot ce nu 
este interzis este permis, ar putea conduce, în final, la crearea unui blocaj instituţio-

31 A se vedea, M.Safta, Angajarea răspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege. Jurispruden-
ţa Curţii Constituţionale în materie, în Revista Buletinul Curții Constituționale nr.2/2010.

32 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.51 din 20 ianuarie 2011.
33 Decizia nr.1431 din 3 noiembrie 2010, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.758 din 12 

noiembrie 2010.
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nal, în sensul că Parlamentul ar fi în imposibilitate de a legifera, adică de a-și exerci-
ta rolul său fundamental, de unică autoritate legiuitoare“.

Chiar și în condițiile stabilirii unor criterii în sensul arătat, instituția anga-
jării răspunderii Guvernului a fost utilizată excesiv, dincolo de spiritul Consti-
tuţiei, ceea ce a condus la invocarea, în ultimă instanţă, a obligației de loialitate 
constituțională a Guvernului. Astfel, printr-o decizie34 Curtea a adăugat, dincolo 
de criteriile de ordin formal menționate, că, în exercitarea opțiunii pentru pro-
cedura de urmat pentru adoptarea unui act normativ trebuie să se țină seama de 
faptul că anumite domenii de legiferare, prin specificul lor (de exemplu, cel elec-
toral), recomandă ca reglementările în materie să fie dezbătute în Parlament, „iar 
nu adoptate pe calea unei proceduri cu caracter de excepție, prin care Parlamentul 
este ocolit, dar obligat la un vot tacit asupra unui conținut normativ aflat la apreci-
erea aproape exclusiva a Guvernului. Mecanismul moțiunii de cenzura, reglementat 
de art. 114 din Constituție, poate avea caracter iluzoriu atunci când Guvernul dis-
pune de o majoritate sigură în Parlament, adoptarea legii asupra căreia Guvernul își 
angajează răspunderea devenind, în aceste condiții, o pură formalitate“. Aceste con-
siderente au fost însoțite de sublinierea importanței, pentru buna funcționare a 
statului de drept, „a colaborării dintre puterile statului, care trebuie să se manifeste 
în spiritul normelor de loialitate constituțională, cu atât mai mult atunci când sunt 
în discuție principii fundamentale ale democrației“.

Încălcarea aceluiași principiu, tot în legătură cu aplicarea art.114 din 
Constituție, a fost constatată de Curte atunci când a analizat actul angajării răs-
punderii Guvernului cu privire la proiectul Legii educației naționale, cu prilejul 
soluționării conflictului juridic de natura constituțională declanșat prin oprirea 
procedurii legislative de la Senat și angajarea răspunderii de către Guvern asupra 

34 Decizia nr.51 din 25 ianuarie 2012, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.90 din 3 fe-
bruarie 2012.
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acestui proiect. Astfel, Curtea a constatat35, că angajarea răspunderii Guvernu-
lui asupra proiectului Legii educației naționale, af lat în dezbatere parlamentară, 
respectiv la Senat, în calitate de Camera decizională, este neconstituțională. În 
considerentele deciziei pronunțate, Curtea a subliniat „importanța, pentru buna 
funcționare a statului de drept, a colaborării dintre puterile statului, care ar trebui să 
se manifeste în spiritul normelor de loialitate constituțională“, a căror respectare 
ar fi împiedicat Guvernul să își angajeze răspunderea asupra unui act normativ 
af lat în plină procedură legislativă în Parlament. 

Situațiile evocate sunt de natură să atragă atenția asupra unor lacune a căror 
remediere s-a încercat cu prilejul inițiativelor de revizuire a Constituției. Astfel, 
prin articolul unic pct.102 din propunerea legislativă de revizuire a Constituției 
s-a modificat alin.(1) al art.114 din Constituție, după cum urmează: „(1) Gu-
vernul își poate angaja, o singură dată într-o sesiune parlamentară, răspunderea în 
fața Senatului și a Camerei Deputaților, în ședință comună, asupra unui program, a 
unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege“.. Cu privire la această 
soluție normativă, Curtea a stabilit36 că „limitarea cantitativă a posibilității Guver-
nului de a folosi această procedură în cursul unei sesiuni parlamentare sunt eliminate 
premisele exercitării abuzive din partea Guvernului a dreptului constituțional de a-și 
angaja răspunderea în fața Parlamentului, iar, în ceea ce privește autoritatea legiu-
itoare, aceasta își poate exercita competența în plenitudinea sa, așa cum este confe-
rită de art.61 alin.(1) din Constituție“. Pronunțându-se asupra unei alte inițiative 
de revizuire a Constituției37, Curtea a reamintit o recomandare propusă chiar 
prin textul Deciziei nr.799/2011, referitoare la completarea prevederilor art.114 

35 Decizia nr.1431 din 3 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
758 din 12 noiembrie 2010.

36 Decizia nr.799 din 17 iunie 2011, asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituției 
României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 440 din 23 iunie 2011.

37 Decizia nr.80 din 14 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.246 din 7 aprilie 2014.
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alin.(1) din Constituție, în sensul limitării obiectului asupra căruia Guvernul își 
poate angaja răspunderea la un program, o declarație de politică generală sau la 
un singur proiect de lege care să reglementeze unitar relații sociale care privesc 
un singur domeniu. Prin decizia menționată, Curtea a arătat că „lipsa unei atare 
condiționări cu privire la sfera de reglementare a proiectului de lege ar conduce la 
eludarea prevederilor constituționale propuse spre modificare, și anume posibilitatea 
angajării răspunderii o singură dată pe sesiune, întrucât dau posibilitatea Guvernului 
de a-și asuma răspunderea prin intermediul unui proiect de lege, care în mod formal 
îndeplinește condițiile constituționale, dar care, printr-o structură complexă și un 
conținut eterogen, ar îngloba reglementări din domenii sociale foarte diferite“. Având 
în vedere cele de mai sus, cu unanimitate de voturi, Curtea a recomandat reformula-
rea modificării propuse în privința art.114 alin.(1) din Constituție.

■ Normele de loialitate constituțională impun ca procedura delegării le-
gislative să își mențină caracterul de excepție, respectiv să nu fie trans-
formată în procedură obișnuită de legiferare.

Instituţia delegării legislative, consacrată de art.115 din Constituţie, în te-
meiul căreia, în condiţii determinate, Guvernul poate adopta norme de dome-
niul legii, constituie o altă instituţie constituțională care, de-a lungul timpu-
lui, a ridicat probleme de interpretare și aplicare, precum și decizii ale Curții 
Constituționale prin care au fost sancționate comportamente contrare Legii 
fundamentale. Deseori, Curtea Constituţională a intervenit pentru a „tempera“ 
practica transformării unei proceduri excepţionale de legiferare într-una obișnu-
ită38. În mod mai mult sau mai puţin direct, Curtea a făcut apel și la obligaţia 
de loialitate constituţională, caracterizând comportamentul Guvernului ca fiind 
abuziv, cu încălcarea competențelor altor autorități publice.

38 K. Benke, „Dezvoltări recente în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României în privinţa 
limitelor de care este ţinut Guvernul în adoptarea ordonanţelor de urgenţă“, revista „Buletinul 
Curții Constituționale“ nr.1/2009.
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Amintim, ca exemplu, situația în care Guvernul (în timp ce Curtea 
Constituțională era sesizată cu obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2009 privind unele măsuri 
de îmbunătățire a activității administrației publice având termen de soluționare 
la data de 7 octombrie 2009) a adoptat, la 6 octombrie 2009, Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.105/2009, care a fost depusă în aceeași zi la Senat, ca 
primă Camera sesizată, și a fost publicată tot pe 6 octombrie 2009 în Monito-
rul Oficial al României, Partea I, nr. 668. Prin această din urmă ordonanță de 
urgență, Guvernul a intervenit sub două aspecte asupra Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 37/2009, aprobată de Parlament prin legea care a fost supu-
să controlului de constituționalitate: a) în cuprinsul Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.105/2009 a preluat în integralitatea sa reglementarea cuprinsă în 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2009; b) a abrogat această ordonanță 
de urgență prin art. XIv alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
105/2009. Observând că „prin procedeul legislativ utilizat, Guvernul a determinat 
ca prevederile actului normativ abrogat și declarat neconstituţional – Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.37/2009 – să producă în continuare efecte juridice, sub for-
ma unui act nou – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 – care, așa cum 
s-a arătat, a preluat în integralitate, cu unele modificări nesemnificative, dispoziţiile 
iniţiale în materia respectivă și că o astfel de situaţie „pune în discuţie comporta-
mentul constituţional de ordin legislativ al Executivului faţă de Parlament și, nu în 
cele din urmă, faţă de Curtea Constituţională“, Decizia nr.1629/200939, Curtea a 
constatat neconstituționalitatea acestor dispoziții legale40.

39 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 14 ianuarie 2010.
40 Este vorba despre dispoziţiile art.I pct.1-5 și 26, art.III, art.Iv, art.v, art.vIII și anexa nr.1 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei 
publice, precum și pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice de-
concentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea 
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Printr-o altă decizie, Curtea a constatat că „soluţia aleasă de Guvern, de a 
adopta, cu puţin timp înainte ca instanţa de contencios constituţional să se pronun-
ţe asupra constituţionalităţii Legii pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea 
nr.47/1992, o ordonanţă de urgenţă, care preia integral conţinutul normativ al legii 
criticate, pune în discuţie comportamentul neconstituţional și abuziv al Guvernului 
faţă de Curtea Constituţională.“41 

În avizul Comisiei de la veneția la care am mai făcut referire s-a reținut, la 
pct.36, că „folosirea ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern pentru intrarea în vi-
goare a legii supuse controlului Curţii Constituţionale reprezintă o folosire abuzivă a 
instrumentului ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului, care nu este conformă prin-
cipiilor fundamentale ale corectitudinii ce rezultă din statul de drept și din principiul 
separaţiei puterilor“. De aceea, la pct.79 al aceluiași Aviz se recomandă următoa-
rele: „problema ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului ar trebui rezolvată. Unul 
dintre motivele pentru utilizarea excesivă a unor astfel de ordonanţe (140 ordonanţe 
de urgenţă în 2011) pare să se regăsească în procedurile legislative greoaie din Par-
lament. Reformarea Parlamentului ar trebui astfel să fie pe ordinea de zi. […] Prin 
simplificarea procedurii legislative și prin recurgerea la delegarea legislativă, necesita-
tea adoptării de ordonanţe de urgenţă ale Guvernului ar trebui să dispară aproape 
complet, iar alin. 4-8 ale art.115 din Constituţie privind ordonanţele de urgenţă ale 
Guvernului ar putea deveni redundante. Cel puţin, încurajarea utilizării acestor or-
donanţe atât de des, și anume menţinerea valabilităţii ordonanţelor în cazul în care 
Parlamentul nu le respinge în mod explicit, ar trebui să fie eliminată prin introduce-
rea unui termen fix pentru aprobare de către Parlament“.

unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală și locală, can-
celaria prefectului și cabinetul alesului local.

41 Decizia nr.727 din 9 iulie 2012 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru 
modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcţionarea Curţii 
Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.477 din 12 iulie 2012.
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3.4 Instanţele judecătorești 
Curtea Constituțională a invocat același principiu și în privința instanțelor 

judecătorești și a obligațiilor ce le revin acestora în exercitarea competențelor 
prevăzute de Constituție. 

■ Loialitatea constituțională impune instanțelor judecătorești să nu cree-
ze norme pe cale jurisprudențială, substituindu-se astfel legiuitorului.

Astfel, Curtea Constituțională a reținut că, „pronunţându-se asupra recursu-
rilor în interesul legii întemeiate pe practica neunitară a instanţelor judecătorești cu 
privire la acordarea unor drepturi salariale ale judecătorilor, procurorilor, celorlalţi 
magistraţi, judecătorilor financiari, procurorilor financiari, controlorilor financiari 
sau personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor și parchetelor, Înalta 
Curte de Casaţie și Justiţie nu s-a limitat la a clarifica înţelesul unor norme juridice 
sau a câmpului lor de aplicare. Instanţa supremă, invocând vicii de tehnică legislati-
vă – nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 – sau vicii de neconstituţionalitate 
– încălcarea normelor privind delegarea legislativă – , a repus în vigoare norme care 
își încetaseră aplicarea, fiind abrogate prin acte normative ale autorităţii legiuitoare. 
Insă, o atare operaţie juridică nu poate fi realizată decât de autoritatea legiuitoare 
(Parlament sau Guvern, după caz), unica abilitată să dispună cu privire la soluţiile 
ce se impun în această materie42“.

În cuprinsul deciziei mai sus menționate, Curtea Constituţională s-a refe-
rit și la alte prilejuri în care a constatat neconstituţionalitatea unor prevederi 
legale „susceptibile de a genera depășirea competenţelor instanţelor judecătorești în 
detrimentul autorităţii legiuitoare.“ În acest sens, au fost declarate neconstituţio-

42 Decizia nr.838 din 27 mai 2009, referitoare la sesizarea formulată de Președintele Români-
ei, domnul Traian Băsescu, privind existența unui conf lict juridic de natură constituțională 
între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de o 
parte, și Parlamentul României și Guvernul României, pe de altă parte – publicată în Moni-
torul Oficial al României, partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009.
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nale43, printre altele, dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea și sancţionarea tuturor formelor de discriminare44, 
în măsura în care din acestea se desprinde înţelesul că instanţele judecătorești 
au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere 
de lege, considerând că sunt discriminatorii, și să le înlocuiască cu norme create 
pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte acte normative. „Luând în con-
siderare și dispoziţiile art. 27 alin. (1) din ordonanţă, prin care se instituie dreptul 
persoanei care se consideră discriminată de a cere instanţei de judecată, între altele, 
restabilirea situaţiei anterioare și anularea situaţiei create prin discriminare, deci și 
a prevederilor cu caracter discriminatoriu, instanţa de judecată poate să înţeleagă – 
ceea ce s-a și petrecut în una dintre cauzele analizate – că are competenţa să anuleze 
o dispoziţie legală pe care o consideră discriminatorie și, pentru a restabili situaţia de 
echilibru între subiectele de drept, să instituie ea însăși o normă juridică nediscrimi-
natorie sau să aplice dispoziţii prevăzute în acte normative aplicabile altor subiecte 
de drept, în raport cu care persoana care s-a adresat instanţei se consideră discrimi-
nată. Un asemenea înţeles al dispoziţiilor ordonanţei, prin care se conferă instanţelor 
judecătorești competenţa de a desfiinţa norme juridice instituite prin lege și de a crea 
în locul acestora alte norme sau de a le substitui cu norme cuprinse în alte acte nor-
mative, este evident neconstituţional, întrucât încalcă principiul separaţiei puterilor, 
consacrat în art. 1 alin. (4) din Constituţie, precum și prevederile art. 61 alin. (1), 
în conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării. În vir-
tutea textelor constituţionale menţionate, Parlamentul și, prin delegare legislativă, în 
condiţiile art. 115 din Constituţie, Guvernul au competenţa de a institui, modifica și 
abroga norme juridice de aplicare generală. Instanţele judecătorești nu au o aseme-
nea competenţă, misiunea lor constituţională fiind aceea de a realiza justiţia – art. 

43 Decizia nr. 818 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 
din 16 iulie 2008.

44 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.
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126 alin. (1) din Legea fundamentală – , adică de a soluţiona, aplicând legea, litigiile 
dintre subiectele de drept cu privire la existenţa, întinderea și exercitarea drepturilor 
lor subiective“.

3.5 Loialitatea constituțională și declarațiile politice  
ale reprezentanților autorităților publice.
Uneori Curtea Constituțională a apelat în deciziile sale la considerente 

pe care le putem numi ca fiind de tip „preventiv“, în sensul că prin acestea se 
atrage atenția asupra necesității unui comportament conform Constituției în 
situații date, precum și asupra consecințelor ce s-ar putea produce în cazul în 
care acest comportament nu este cel prescris. Este un alt mod prin care Cur-
tea Constituțională a României a înțeles să își îndeplinească rolul său de garant 
al supremației Constituției, și să transmită valorile pe care Legea fundamenta-
lă le impune. De altfel, unele sesizări referitoare la conflicte juridice de natură 
constituțională între autoritățile publice, chiar dacă nu au fundamentat o soluție 
de constatare a unor astfel de conflicte, au relevat disfuncționalități existen-
te în practica raporturilor dintre puterile în stat și autoritățile reprezentative 
ale acestora, prilejuind considerente în sensul arătat. Este vorba inclusiv despre 
declarațiile publice ale reprezentanților diferitelor autorități publice, care de 
asemenea trebuie să se circumscrie obligației de loialitate constituțională.

■ Loialitatea constituțională impune ca în activitatea de îndeplinire a 
mandatelor constituționale ce le revin, reprezentanții autorităților pu-
blice, prin pozițiile pe care le exprimă, să evite crearea unor stări con-
flictuale între puteri. Statutul constituțional și rolul acestora în cadrul 
democrației constituționale îi obligă să își aleagă forme adecvate de ex-
primare, astfel încât să nu se constituie în elemente ce ar putea genera 
conflicte juridice de natură constituțională între autoritățile publice.
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În acest sens sunt considerentele Deciziei nr.53/200545 asupra cererilor de 
soluționare a conflictului juridic de natură constituțională dintre Președintele 
României și Parlament, formulate de președintele Camerei Deputaților și 
de președintele Senatului. Constatând, în acel context, faptul că declarațiile 
Președintelui României au caracterul unor opinii politice, exprimate în temeiul 
art. 84 alin. (2) coroborat cu art. 72 alin. (1) din Constituție, care nu au dat 
naștere unui conflict juridic de natură constituțională între autoritățile publice 
în înțelesul prevederilor art. 146 lit. E) din Constituție, Curtea a reținut totuși că 
„și declarațiile publice ale reprezentanților diferitelor autorități publice, în raport cu 
contextul în care sunt făcute și cu conținutul lor concret, pot crea stări de confuzie, de 
incertitudine ori tensiuni, care ulterior ar putea degenera în conflicte între autorității 
publice, chiar de natură juridică.“ Ca urmare, Curtea a statuat că „în activitatea 
de îndeplinire a mandatelor constituționale ce le revin, reprezentanții autorităților 
publice, prin pozițiile pe care le exprimă, au obligația de a evita crearea unor stări 
conflictuale între puteri. Statutul constituțional al Președintelui, precum și rolul aces-
tora în cadrul democrației constituționale îi obligă să își aleagă forme adecvate de 
exprimare, astfel încât [...] să nu se constituie în elemente ce ar putea genera conflicte 
juridice de natură constituțională între autoritățile publice“. 

Tot astfel, prin Decizia nr.435/200646 asupra cererii formulate de 
președintele Consiliului Superior al Magistraturii de soluționare a conflictului 
juridic de natură constituționala dintre autoritatea judecătorească, pe de o par-
te, și Președintele României și primul-ministru, pe de altă parte, constatând că 
declarațiile Președintelui României și ale primului-ministru nu au dat naștere 
unui conflict juridic de natură constituțională între autoritățile publice – auto-

45 Publicată în Monitorul Oficial aln României, Partea I, nr. 144 din 17 februarie 2005; în 
același sens, a se vedea și Decizia nr. 284 din 21 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr.495 din 03 iulie 2014.

46 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.576 din 4 iulie 2006.
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ritatea judecătorească, pe de o parte, și Președintele României și primul-minis-
tru, pe de altă parte – în înțelesul prevederilor art. 146 lit. E) din Constituție, 
Curtea a reținut totuși următoarele: „în mod evident, libertatea de exprimare și de 
critica este indispensabilă democrației constituționale, însa ea trebuie să fie respectu-
oasă, chiar și atunci când exprimă o atitudine critică fermă. Întrucât independența 
autorității judecătorești este garantată prin Constituție, Curtea consideră că este 
imperioasă o protejare efectivă, în sens constituțional, a magistraților împotriva 
atacurilor și denigrărilor de orice natură ar fi ele, aceasta cu atât mai mult cu cât 
magistrații, care sunt lipsiți de orice drept de replică în legătură cu activitatea lor de 
restabilire a ordinii juridice, ar trebui să poată conta pe sprijinul celorlalte puteri ale 
statului, cea legislativă și cea executivă.“

4. Concluzii
Am făcut referiri, cu precădere, la acele decizii în care enunţarea obligaţiei 

de comportament constituţional loial a fost realizată expressis verbis. Am exami-
nat situații în care normele Constituției nu sunt suficient de clare, sunt interpre-
tabile, situații în care nu există reglementări constituționale exprese sau în care 
nu au fost respectate prevederile Constituției. 

În asemenea situații, principiul loialității constituționale constituie „cheia“ 
de rezolvare a eventualelor conflicte și de identificare a soluțiilor în spiritul nor-
melor Legii fundamentale. 

Practica relevă însă și situații în care nu se pun în discuție nici neclarități, 
nici încălcări ale literei Constituției. Un comportament constituțional lipsit de 
loialitate poate fi identificat și atunci când numai litera Legii fundamentale este 
respectată, iar nu și spiritul acesteia. Pentru că, astfel cum s-a reținut în același 
Aviz al Comisiei de la veneția (pct.74) nu orice lucru care se poate face conform 
literei Constituţiei este, de asemenea, admisibil. Examinarea acestor situații și, 
mai ales, sancționarea lor este dificil de realizat, de multe ori acestea fiind expre-
sia unor conflicte politice. 
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Având în vedere forța juridică a considerentelor deciziilor Curții 
Constituționale, exprimăm opinia că, deși nu are o consacrare constituțională 
expresă, principiul loialității constituționale a fost „constituționalizat“ pe cale 
jurisprudențială, astfel că poate constitui temei de constatare a încălcării a le-
gii fundamentale. Aceasta întrucât, cel puțin în privința raporturilor dintre 
autoritățile publice, loialitatea constituțională nu poate fi disociată de principiul 
separației puterilor în stat. 

În cele din urmă, principiul loialității constituționale dă consistență în-
tregului edificiu constituțional, fiind un liant care asigură buna funcționare a 
autorităților publice în cadrul statului de drept. 
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Prof. Karin Maria Bruzelius, 
Judecător emeritus al Curţii  

supreme de Justiţie; universitatea 
din oslo, facultatea de Drept

„CoNTRoLuL JuDICIAR PRIN  
PRIsMA CoNsTITuţIILoR NoRDICe“

Întâi de toate, dați-mi voie să felicit, din partea Curții Supreme a 
Norvegiei (și a mea personal), Republica Moldova că de 20 de ani are 
o constituție funcțională și că în cei aproape 20 de ani ai existenței 
sale Curtea Constituțională a Republicii Moldova reprezintă instanța 
cu rolul cel mai important în controlul constituționalității și asigurarea 
preeminenței dreptului în Republica Moldova.

Constituțiile celor cinci state nordice

Tema prezentării mele o constituie constituțiile din cinci state nor-
dice și controlul judiciar. Privite din afară, țările nordice pot fi consi-
derate mai degrabă omogene. Toate cele cinci state sunt mici și prospe-

re. Toate sunt state care funcționează bine, așezate în cea mai nordică regiune 
a Europei, fiind predominant luterane. Toate statele sunt libere și deschise, cu 
democrații stabile, iar preeminența dreptului este valoarea supremă a instanțelor 
de acolo. Schimbările de putere au loc liniștit, iar opoziția și drepturile civile 
sunt protejate efectiv. veți presupune, probabil, că tradițiile constituționale și 
constituțiile actuale ale acestor cinci state sunt mai degrabă similare. În realitate 
nu e așa. Când le studiezi, constaţi că aceste constituții se deosebesc, același lu-
cru fiind valabil și pentru tradițiile de drept constituțional ale acestor state.

În primul rând, există diferențe între ele în privința vechimii. Constituția 
norvegiană a fost adoptată în 1814 și are 200 de ani, pe când cea islandeză datea-
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ză din 1944, cea daneză din 1953 și cea suedeză din 1974. Cea mai recentă este 
Constituția finlandeză, fiind adoptată în 1999. Acest lucru creează un câmp de 
deschidere de la a doua cea mai veche Constituție din lume până la una dintre 
cele mai noi și mai moderne.

Diferențele de mărime între cele cinci constituții sunt la fel de considerabi-
le. Dacă le analizezi după numărul de cuvinte, Constituția islandeză este cea mai 
scurtă, cu puțin mai mult de 4000 de cuvinte, pe când Constituția norvegiană 
are aproximativ 5500 de cuvinte, iar cea daneză depășește 6000. Constituțiile 
suedeză și finlandeză sunt mai mari. Diferențele de mărime ref lectă variațiile de 
tehnică legislativă utilizată în redactarea prevederilor constituționale; prevederi 
cu alineate puține sau unele lungi și detaliate. Există, de asemenea, diferențe în 
privința a cât de mult reglementează aceste constituții.

În plus, există diferențe cu privire la stilul și formatul utilizat. În ciuda unei 
revizuiri, în 2014, a limbajului Constituției norvegiene, este evident totuși faptul 
că aceasta a fost scrisă în secolul 19.

Nu am de gând să abordez diferențele calitative ale constituțiilor, întrucât 
este o activitate dificilă. Însă dacă analiza ar fi trebuit făcută în comparație cu 
etalonul bunelor practici europene, punctajul maxim ar fi acordat Constituției 
finlandeze, iar cel mai mic Constituției norvegiene. În același timp, Constituția 
norvegiană are, indubitabil, cea mai înaltă funcție simbolică. Chiar dacă un nu-
măr redus de norvegieni și-au citit Constituția, ei îi conferă o importanță deo-
sebită.

O observație suplimentară: Norvegia, Finlanda și Islanda s-au renăscut ca 
state independente dată fiind adoptarea constituțiilor lor (în 1814, 1919 și 1944).

Există, de asemenea, mari diferențe între cultura și tradiția constituțională 
din țările nordice. Aici veți vedea două tendințe diferite – una în cele două țări 
mai estice și alta în celelalte trei. Însă există, de asemenea, diferențe între țările 
care aparțin de aceste grupuri principale.
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Există diferențe în privința rolului juridic al constituțiilor și modului de 
reglementare a activităţii puterilor statului și obligativităţii lor. Mai există și 
diferențe în privința modului în care le oferă persoanelor drepturi pe care le pot 
invoca în fața instanțelor.

La general vorbind, ați putea spune că funcția juridică a Constituției este 
mai puternică în Finlanda și Norvegia.

Mai mult, există diferențe care țin de modul în care sunt interpretate 
constituțiile în țări diferite. Nu există o tradiție comună în țările nordice privind 
metoda de interpretare a dreptului constituțional. Ceea ce este cel mai intere-
sant este faptul că în cele cinci state există diferențe în privința relației dintre 
drept și politică.

Interpretarea constituţiilor variază. Ca să pătrunzi conţinutul constituțiilor 
norvegiană și daneză, trebuie să ai o pregătire de drept constituțional, care să te 
ajute să înțelegi despre ce este textul în general.
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În ceea ce privește conținutul, între cele cinci constituții există, de aseme-
nea, diferențe. Firește, ele reglementează cele trei puteri ale statului – legislativă, 
executivă și judecătorească, precum și distribuirea competențelor între ele, ale-
gerile, drepturile cetățenilor, cooperarea internațională, procedura modificării 
constituțiilor și alte chestiuni. Regulile de modificare a constituţiilor sunt foarte 
diferite, fiind practic imposibil să modifici Constituția daneză.

Controlul judiciar

Niciuna dintre cele cinci constituții nu prevede constituirea unei Curți 
Constituționale. Doctrina și practica acestor state au variat în aceste state în 
privința chestiunii dacă instanțele ordinare pot să invalideze legislația adoptată 
de Parlament atunci când aceasta contravine Constituției.

În ţările nordice regulile, ca și realitatea, variază în privința controlu-
lui judiciar. Pe de o parte, avem Norvegia, una dintre primele țări din lume 
în care instanțele practică controlul judiciar (fără existența unei prevederi 
constituționale); ele au început această practică încă de la mijlocul secolului 19, 
fiind inspirate de Curtea Supremă a Statelor Unite. La cealaltă extremă se af lă 
Finlanda, Constituția căreia a interzis expres instanțelor să efectueze controlul 
judiciar până în 1999 și unde acestea trebuie să constate dacă există vreun con-
f lict evident pentru a recunoaște drept inaplicabilă o lege/prevedere legală care 
contrazice Constituția. Diferențele nu mai sunt atât de mari, iar în toate cele 
cinci țări veți vedea astăzi că instanțele efectuează controlul judiciar, existând 
încă niște diferențe în privința reglementării acestuia și a modului în care este 
practicat.

Constituțiile suedeză și finlandeză permit expres efectuarea controlului judi-
ciar, însă în mod diferit. În constituţiile Danemarcei, Islandei și Norvegiei nu veți 
găsi nimic în acest sens, însă acesta este considerat un principiu constituțional 
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nescris, în Norvegia – chiar parte a dreptului constituțional cutumiar. Cu toate 
acestea, există o propunere de reglementare prin Constituție.

Instanțele din Danemarca, Finlanda și Suedia au fost reticente în privința 
efectuării controlului judiciar al legilor/prevederilor legale. În Danemarca, prin-
cipiul a fost utilizat într-o singură – mai degrabă specială – hotărâre a Curții 
Supreme, pronunțată în 1999.

În Finlanda și Suedia, unde instanțele nu au avut competența de a efectua 
controlul judiciar până de curând, veți găsi un număr limitat de hotărâri în care 
a fost efectuat controlul judiciar și puține prin care au fost înlăturate prevederi 
legale ca fiind contrare Constituției. În Suedia ați fi constatat aceeași restricție 
ca și în Finlanda, însă când aceasta a fost eliminată, numărul cazurilor a crescut.

Curțile islandeze practică controlul judiciar din 1944, însă numărul cazuri-
lor a crescut începând cu 1995, când în Constituție a fost inclus catalogul drep-
turilor omului.

Norvegia este țara nordică cu cea mai îndelungată tradiție a controlului ju-
diciar, datând încă din anul 1850.Totuși, între 1918 și 1975, nu veți identifica 
exemple clare de control judiciar efectuat de către instanțe. Într-o binecunoscută 
hotărâre din 1976, Curtea Supremă a formulat criteriile intensității controlului 
necesar a fi efectuat în privința diferitelor categorii de legislație. Aceste criterii 
au fost perfecționate în hotărârile ulterioare. Pe parcursul ultimilor zece ani, s-a 
înregistrat o evoluție în hotărârile de control judiciar, multe dintre acestea fiind 
importante. În majoritatea cazurilor, a existat o scindare în Parlament cu privire 
la adoptarea legilor. Aceste cazuri au fost analizate în întregime de către Curtea 
Supremă, părerile din cadrul acesteia fiind, de asemenea, împărțite – aproape 50 
la 50. Rezultatele în sine au fost considerate, și ele, controversate.

Din punct de vedere juridic, cel mai important lucru care se întâmplă în 
sfera dreptului este impactul dreptului european, în special, al Convenției Eu-
ropene a Drepturilor Omului și al dreptului UE/EEA. Privită din perspectiva 
nordică, este cea mai mare receptare a dreptului străin de la dreptul canonic din 
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Evul Mediu încoace, și care a avut loc foarte repede – în timpul ultimilor două-
zeci de ani. Şi are un impact asupra funcționării constituțiilor. Unul dintre aces-
tea este faptul că instanțele au fost împuternicite să controleze legile naționale și 
în privința standardelor europene, în armonie cu judecătorii de la Strasbourg și 
Luxembourg.

Controlul judiciar european constituie, de asemenea, un motiv pentru care 
s-a intensificat controlul de constituționalitate în cele cinci țări, în special în Su-
edia. 

Impactul juridic european a avut, de asemenea, efectul că multe alte ches-
tiuni care au fost anterior soluționate politic sau administrativ sunt acum refor-
mulate ca drepturi ale cetățenilor, care trebuie garantate de către instanțe.
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Dl Marc Jaeger,  
Preşedintele Tribunalului  

uniunii europene

„RoLuL TRIBuNALuLuI ue îN PRoTeCţIA  
DRePTuRILoR fuNDAMeNTALe“

1. Introducere

Cu privire la sesiunea noastră de comunicări – Interesul 
general – un instrument de protecție a drepturilor omului: în că-
utarea eficienței și echilibrului, vreau să vă împărtășesc câteva 
ref lecții ce-și au originea în experiența mea de judecător, mai 
înainte, și acum de președinte al Tribunalului Uniunii Eu-
ropene. Protecția drepturilor omului necesită un dialog per-
manent între sistemele de drept, motiv pentru care această 
protecție este rezultatul evoluției și dialogului dintre ele. 

Așadar, astăzi vreau să descriu pe scurt modul în care 
sunt protejate drepturile omului în ordinea juridică a UE, de 

către Curtea Europeană de Justiție (ECJ), și modul în care această protecție vi-
zează protecția oferită de către Curțile Constituționale din statele ei membre și 
de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). 

După cum știți, sistemul european de protecție a drepturilor fundamentale 
are o structură tripartită. Drepturile omului sunt protejate în Europa de normele 
naționale, supranaționale (UE) și internaționale (Convenția Europeană). Fiecare 
strat al arhitecturii cu mai multe nivele este asigurat cu un catalog substanțial 
al drepturilor omului. Iar asta înseamnă că în Europa avem o protecție pe mai 
multe nivele a drepturilor omului.
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În discursul meu, mă voi axa pe protecția drepturilor omului în ordinea ju-
ridică a UE, însă, așa cum am mai spus, trebuie motivat faptul că, de când în 
Europa protecția drepturilor fundamentale este asigurată prin intermediul unei 
structuri pe mai multe nivele, în care intervin sisteme de drept diferite, care se 
suprapun, este imposibil să înțelegi un sistem fără a le avea în vedere pe celelalte. 
Interacțiunea dintre sisteme este confirmată de dialogul permanent dintre ECJ 
și instanțele naționale și cel dintre ECJ și CEDO. Acest dialog generează dina-
mici constituționale care, în mare măsură, sunt necunoscute în circumstanțele 
statale tradiționale. În mod evident, acest dialog a creat uneori tensiuni între 
cele trei sisteme, însă dacă ne uităm la evoluția drepturilor omului în Europa în 
ultimii 50 de ani, cred că putem susține că aceste tensiuni au permis evoluția 
preeminenței dreptului în această sferă. 

După ce am evocat procesul evoluției protecției drepturilor omului în UE, 
voi relata despre viitorul protecției lor, din perspectiva aderării UE la Convenția 
Europeană. 

2. Evoluția protecției drepturilor omului în Uniunea Europeană

După cum știți, protecția drepturilor omului în ordinea juridică europea-
nă este o istorie de succes a dreptului creat de către judecător. Ea a început cu 
faimoasa hotărâre Stauder din 1969, în care ECJ a afirmat că drepturile funda-
mentale ale omului sunt garantate de principiile generale ale dreptului comuni-
tar, respectarea cărora o asigură. Ea a continuat în 1974, prin hotărârea Nold, 
unde ECJ a reținut că în salvgardarea acestor drepturi este obligată să se inspire 
din tradițiile constituționale comune ale statelor membre. Apoi, dezvoltându-și 
jurisprudența cu privire la drepturile fundamentale, ECJ s-a inspirat adesea din 
jurisprudența CEDO, iar concepția cu privire la protecția drepturilor omului 
dezvoltată de către CJ a fost apoi ref lectată în Tratatul privind Uniunea Euro-
peană (întâi în articolul F paragraful 2, astăzi în articolul 6 paragraful 2). 
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În 2000, Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European și 
statele membre ale UE au semnat și proclamat Carta Drepturilor Fundamentale 
a Uniunii Europene. Carta a fost primul document oficial al UE care conținea 
într-un singur text întreaga gamă de drepturi civile, politice, economice și socia-
le și anumite drepturi de „generația a treia“, precum dreptul la o bună adminis-
trare și dreptul la un mediu sănătos. 

În 2000, când a fost adoptată, Carta nu era un instrument obligatoriu. Abia 
în 2009, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta a devenit 
direct aplicabilă de către UE și instanțele naționale ale statelor membre. Într-
adevăr, art. 6(1) din Tratatul cu privire la Uniunea Europeană (TEU) prevede 
că: „Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene“. Astfel, nu a existat o incorporare 
directă a Cartei în Tratatul de la Lisabona, însă Cartei îi este dată aceeași valoa-
re juridică. 

Care sunt consecințele juridice care decurg din recunoașterea Cartei ca 
având aceiași valoare ca și Tratatele? Carta înseamnă legislație primară a UE și 
servește astfel drept parametru pentru examinarea validității legislației secunda-
re a UE și a măsurilor naționale care pun în executare actele UE. 

Cu toate acestea, este cu adevărat important să clarific câmpul de aplicare al 
Cartei. Într-adevăr, potrivit articolului 51, prevederile Cartei vizează instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii, cu respectarea principiului subsidiarității, 
precum și statele membre, doar atunci când acestea implementează dreptul 
Uniunii. Instituțiile europene și statele membre respectă deci drepturile, iau în 
considerare principiile și promovează aplicarea acestora în concordanță cu pu-
terile lor și în privința limitelor competențelor Uniunii, așa cum au fost stabi-
lite acestea în Tratate. Totuși, Carta nu extinde câmpul de aplicare al dreptului 
Uniunii dincolo de competențele Uniunii și nici nu stabilește vreo sarcină sau 
vreo competență nouă pentru Uniune, sau nu modifică competențele și sarcinile, 
așa cum sunt acestea definite în Tratate. Această prevedere presupune faptul că 
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drepturile fundamentale din ordinea juridică a UE sunt limitate la câmpul de 
competență al UE. Prin urmare, Carta este un instrument obligatoriu, însă apli-
carea îi este limitată. 

Mai mult, articolul 54 din Cartă statuează că ea nu poate „fi interpretată 
ca implicând vreun drept de a desfășura orice activitate sau de a îndeplini orice 
act îndreptat împotriva oricăruia dintre drepturile și libertățile recunoscute prin 
prezenta Cartă sau de a le impune restrângeri mai ample decât cele prevăzute 
prin Cartă“. Acest lucru semnifică faptul că drepturile și libertățile protejate în 
Cartă nu sunt absolute, ele putând fi limitate.

Acum, care au fost consecințele intrării în vigoare a Cartei în practica de zi 
cu zi a ECJ? Aș vrea să vă împărtășesc niște statistici. Statisticile arată care este 
impactul Cartei în practica noastră judiciară. Numărul deciziilor în care CJEU 
(în toate formațiunile sale: Curtea de Justiție, Tribunalul și Tribunalul Funcției 
Publice) a invocat Carta în motivările sale, a crescut mai mult de patru ori timp 
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de trei ani. Doar în 2013, ECJ s-a referit la Cartă mai mult decât în cei nouă ani 
de la proclamarea ei – de la sfârșitul anului 2000 la sfârșitul anului 2009. Aceste 
statistici denotă faptul că Carta este un „organism viu“, aplicat în totalitate de 
către ECJ. Ce se poate întâmpla?

3. Aderarea UE la Convenția Europeană

După cum știți, aderarea UE la Convenția Europeană a fost discutată mai 
mult de treizeci de ani. Această discuție a condus la faimoasa Opinie 2/94, în 
care ECJ a reținut faptul că EC nu avea competența de a adera. În plus la această 
barieră identificată în dreptul UE, Convenția Europeană nu era accesibilă pentru 
organizațiile internaționale, ci doar pentru statele părți. Odată cu intrarea în vi-
goare a Tratatului de la Lisabona și a Protocolului nr.14 la Convenția Europeană, 
aceste obstacole de bază în calea aderării au fost eliminate. Articolul 6(2) TUE 
nu-i conferă UE doar competența de a încheia un tratat de aderare, ci o obligă 
de a o efectua, întrucât statuează că „Uniunea va adera“ la Convenția Europeană. 

Dintre diferitele argumente în favoarea unei asemenea evoluții, cel mai con-
vingător este faptul că UE va face obiectul unui control extern. Cred că, din 
punct de vedere simbolic și politic, este cu adevărat important pentru cetățenii 
europeni să știe că actele UE vor fi supuse controlului CEDO, adică unui judecă-
tor internațional independent. 

Cu toate acestea, cred că este important, de asemenea, să subliniez că stan-
dardul de protecție a drepturilor omului în ordinea juridică a UE este deja foarte 
înalt. Într-adevăr, articolul 52 paragraful 3 din Cartă statuează că: 

„În măsura în care prezenta Cartă conține drepturi ce corespund unor drep-
turi garantate prin Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului 
și a Libertăților Fundamentale, înțelesul și întinderea lor sunt aceleași ca și cele 
prevăzute de Convenția menționată. Această dispoziție nu împiedică dreptul 
Uniunii să confere o protecție mai largă.“
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Această prevedere asigură conformitatea necesară între Cartă și Convenția 
Europeană, prin stabilirea regulii potrivit căreia, în măsura în care drepturile 
din prezenta Cartă corespund, de asemenea, drepturilor garantate de Convenția 
Europeană, semnificația și câmpul de aplicare al acelor drepturi, inclusiv limită-
rile permise, sunt aceleași ca cele stabilite de Convenția Europeană. Mai mult, 
ultimul enunț din acest paragraf este menit să-i permită Uniunii garantarea unei 
protecții mai mari. În orice eventualitate, nivelul de protecție oferit prin Car-
tă nu poate fi niciodată mai redus decât cel garantat de Convenția Europeană. 
Mai mult, faptul că UE garantează același nivel de protecție a drepturilor omului 
a fost confirmat de către CEDO. În foarte cunoscutul caz Bosphorus, CEDO a 
stabilit principiul prezumției protecției echivalente, reținând că protecția dreptu-
rilor fundamentale din dreptul UE poate fi considerată ca echivalentă celui din 
sistemul Convenției. 

În ciuda eforturilor coordonării dintre cele două sisteme, după cum am 
menționat deja, aderarea UE la Convenția Europeană este un pas foarte impor-
tant, din perspectiva unui sistem paneuropean de protecție a drepturilor omului. 
Din acest punct de vedere, concluzia proiectului de acord de aderare din aprilie 
2013 este un pas important, însă în niciun caz ultimul. În prezent, o problemă de 
compatibilitate a acordului de aderare a fost supusă ECJ.1 Așa cum ușor puteți 
înțelege, din motive de celeritate, prefer să nu exprim o opinie în detaliu cu pri-
vire la acest caz. Cu toate acestea, dacă opinia ECJ este una pozitivă, acordul va 
necesita aprobarea unanimă a Consiliului, în plus față de aprobarea tuturor sta-
telor membre „în conformitate cu normele lor constituționale“ (articolul 218(8) 
TFUE) și, în final, acordul va trebui ratificat de către toate statele Convenției 
Europene. 

1 Nota traducătorului: Curtea s-a pronunțat cu privire la această problemă prin Avizul 2/13 
din 18 decembrie 2014, care poate fi consultat aici: http://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=firs
t&part=1&cid=84130
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Cu toate acestea, aș dori să vă împărtășesc câteva opinii cu privire la o im-
portantă îngrijorare ce rezultă din procesul de negociere a proiectului de acord: 
autonomia ordinii juridice a UE. Cu privire la această chestiune, vreau să aduc 
aminte pe scurt o soluție înaintată în proiectul de acord, care denotă specificita-
tea UE: implicarea anterioară a CJEU în cazurile în care UE este co-reclamată.

Potrivit articolului 3 paragraf 6 din proiectul de acord:
„În procesele în care Uniunea Europeană este co-reclamată, în cazul în 

care Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu a apreciat compatibilitatea cu 
Convenția în privința prevederilor dreptului Uniunii Europene cum prevede 
paragraful 2 al acestui articol, va fi acordată o perioadă de timp suficientă pen-
tru Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a face o asemenea apreciere, și 
după aceea pentru părți ca să-și înainteze observațiile către Curte. Uniunea Eu-
ropeană va avea grijă ca o asemenea apreciere să fie făcută rapid, astfel încât pro-
cedurile din fața Curții să nu fie amânate în mod nejustificat. Prevederile acestui 
paragraf nu vor afecta competențe Curții.“ 

Rămâne să se argumenteze faptul că această prevedere a fost introdusă în 
proiectul de acord pentru a se asigura că CEDO nu se va pronunța cu privire la 
conformitatea dreptului UE, fără ca ECJ să aibă întâi oportunitatea de a-l revizui. 
Mai mult, este important de asemenea să se sublinieze că, în conformitate cu au-
tonomia dreptului UE, modalitățile specifice ale procedurii din fața ECJ nu sunt 
stabilite de proiectul de acord și sunt lăsate pentru a fi determinate de dreptul UE.

În concluzie, aderarea UE la Convenția Europeană va fi o piatră de hotar în 
evoluția protecției drepturilor omului în Europa. Totuși, consider că judecăto-
rii naționali, europeni și internaționali, care au un rol fundamental în evoluția 
drepturilor omului în Europa, chiar după aderare, vor continua să deţină un rol 
central în implementarea lor. Sunt sigur că dialogul dintre Curtea de la Luxem-
burg cu CEDO și judecătorii naționali ai statelor membre ale UE va reprezen-
ta în continuare un instrument necesar pentru evoluțiile ulterioare în materia 
protecției și implementării drepturilor omului.
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Prof. Dr. Rainer Arnold,  
universitatea din Regensburg

„IDeNTITATeA CoNsTITuţIoNALă  
îN CoNsTITuţIoNALIsMuL euRoPeAN“

1. Identitatea constituțională privită ca un concept 
internaționalizat

În lumea contemporană, dreptul constituțional este inf luențat 
în mod esențial prin procesul de globalizare și integrare regională. 
Constituția nu mai reglementează ordinea juridică de bază a statului 
dintr-o perspectivă eminamente națională, ci ia în considerare, la modul 
serios, dimensiunea internațională puternic crescândă a dreptului. Drep-
tul constituțional și-a „deschis“ larg porțile pentru dreptul internațional 
și se atestă, astfel, o „suveranitate deschisă“ (după cum statuează Curtea 
Constituțională germană1); dreptul constituțional a fost, în mare mă-

sură, „internaționalizat“. Identitatea ordinii constituționale a statului s-a schim-
bat din una națională în una internațională, sau mai bine spus – într-o identitate 
internaționalizată.

2. Internaționalizarea dreptului constituțional –  
caracteristică a constituționalismului contemporan

Internaționalizarea și, în Europa, mai important chiar, supranaționalizarea 
dreptului constituțional constituie caracteristici ale constituționalismului mo-

1 vol. 123, p. 267. (FCC)
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dern care ref lectă faptul că activitățile statale sunt regionale, și chiar universal 
îmbinate și interdependente într-un grad ridicat. 

Toate chestiunile importante pe care un stat trebuie să le soluţioneze au o 
dimensiune internațională sporită: economia și finanțele, securitatea externă 
și internă, tehnologia și știința, telecomunicațiile, energiile, protecția mediului, 
alimentele și agricultura, și chiar ramura protecției sociale (pentru care, în ma-
joritatea statelor, este alocată cea mai mare parte a bugetului intern), care este 
dependentă de creșterea economică, creștere care poate avea loc doar prin inter-
mediul cooperării internaționale. Putem constata faptul că statul secolului 21 nu 
mai este închis în îndeplinirea sarcinilor sale; funcțiile sale sunt, în mod necesar, 
transnaționale.

Internaționalizarea dreptului constituțional este un proces variat: recepta-
rea directă a dreptului internațional în cadrul ordinii juridice naționale, în mul-
te țări chiar prevalând asupra legislației naționale, interpretarea dispozițiilor 
constituționale naționale, în special a celor privind drepturile fundamentale, 
în lumina convențiilor internaționale pentru apărarea drepturilor omului – în 
țările europene fiind foarte importantă interpretarea drepturilor constituționale 
naționale în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
(Convenția)2 – sau acceptarea tot mai răspândită a faptului că preeminența drep-
tului nu are doar o dimensiune stabilită de stat, ci și o importantă dimensiune 
internațională3.

Se pare că posibilitatea de a transfera competențele statale organizațiilor 
multinaționale, în special către Uniunea Europeană, reprezintă internațio-
nalizarea în cel mai mare grad a dreptului constituțional. Constituția permite sta-

2 vezi, în cazul Germaniei, jurisprudența Curții Constituționale Federale vol. 111, 307 
(Görgülü) și http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20110504_2bvr236509.html (Detenția 
în scop de securitate).

3 vezi Rainer Arnold, The external dimension of Rule of Law, Essays in Honour of Giuseppe 
De vergottini (în curs de tipărire).
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bilirea unei ordini supranaționale care are efect normativ direct în statele mem-
bre și care are prioritate în fața dreptului național, inclusiv în fața constituțiilor 
naționale, din perspectiva Uniunii Europene4.

3. Constituționalizarea inițiată a dreptului internațional

Dreptul a reacționat deja și va mai reacționa în privința acestor evoluții. Su-
veranitatea statului a supraviețuit, însă este semnificativ limitată și relativizată. 
Dreptul internațional, în special Carta Națiunilor Unite, recunoaște „principiul 
egalității suverane“ a tuturor statelor membre ale organizației. În același timp, el 
stabilește o nouă ordine mondială prin fundamentarea principiilor obiective pe 
care statele nu le pot ignora, trimițând la suveranitate. Aceste principii jus cogens 
constituie primul pas pentru un fel de „Constituție universală“, care pare totuși o 
idee utopică, prezentă în filosofia lui Immanuel Kant5, nu și în politica contem-
porană. 

Cu toate acestea, dreptul internațional se transformă, în parte, dintr-un 
sistem de coordonare orizontală într-o ordine verticală bazată pe principii. Nu 
este greșit să se afirme o anumită tendință de „constituționalizare a dreptului 
internațional“. 

Această tendință este chiar mai accentuată în sistemele de integrare regio-
nală ca cel din care fac parte cele 47 de state membre ale Consiliului Europei 
în care Convenția Europeană a Drepturilor Omului, principalul document euro-
pean pentru apărarea drepturilor fundamentale, a fost calificată de către Curtea 
din Strasbourg ca un „instrument constituțional al ordinii publice europene“6. 

4 vezi cazul ECJ 11/70, Rep. 1970, 1125/nota 3.
5 Zum ewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf, 1796.
6 Loizidou (Obiecții preliminare) CEDO 23.3.1995 Seria A 310, Z. 75.
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Convenția este considerată, în ciuda formei sale de tratat internațional, o lege 
constituțională funcțională7.

Cel mai frapant exemplu de „constituționalizare“ a dreptului internațional 
este sistemul juridic multinațional al Uniunii Europene, o ordine supranațională 
cu caracter „constituțional“. Dreptul UE este un drept multinațional, integrat 
împreună cu dreptul național al statelor membre, și are forță normativă în ordi-
nea juridică internă a statelor, ba chiar prioritate în fața acestora.

De vreme ce dreptul internațional tradițional este, în mod predominant, un 
drept al coordonării bazat pe consimțământul statelor suverane, chiar atunci când 
are dezvoltat un set de principii constituționale obiective, dreptul Uniunii Euro-
pene constituie o ordine de tip statal în care suveranitatea statelor membre este 
limitată în mod substanțial, mai mult decât în dreptul internațional tradițional.

4. Identitatea constituțională în sistemul supranațional al UE 

În ordinea juridică supranațională a Uniunii Europene păstrarea intactă a 
„identităților naționale“ ale statelor membre are o importanță crescândă. Acest 
fapt este exprimat clar, ca principiu de bază, în articolul 4 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană. „Identitatea națională“, din perspectiva dreptului UE, in-
clude „identitatea constituțională“ a statelor membre. Uniunea Europeană, o 
comunitate de state, trebuie să respecte identitățile membrilor ei. Conceptul 
de „Uniune“ necesită condiția de bază potrivit căreia identitatea statală a mem-
brilor Uniunii să rămână neatinsă, iar acest lucru semnifică, dincolo de toate, 
integritatea nucleului ordinii lor juridice, și anume a elementelor de bază ale 
constituțiilor lor. Statutul de membru al UE are drept consecințe limitarea adec-

7 vezi R. Arnold, The concept of European constitutional law, în: The emergence of European 
constitutional law, XvIIth Congress of the International Association of Comparative Law, 
Utrecht 2006, Rapoarte naționale, Atena 2009, p. 15-23.
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vată a suveranității, integrarea ordinii juridice naționale și supranaționale și pri-
oritatea dreptului supranațional. 

Cu toate acestea, supranaționalitatea își găsește limitele în identitățile 
constituționale ale statelor membre. Conceptul de identitate este un meca-
nism de salvgardare a existenței funcționale a statelor membre, apărându-le de o 
supranaționalizare cuprinzătoare.

Conceptul de identitate națională și constituțională are o dublă dimensiune: 
una supranațională, despre care tocmai am vorbit, și una națională8.

5. Conceptul de identitate națională și constituțională, așa cum este 
dezvoltat acesta în constituționalismul european – câteva remarci

Dezbaterea cu privire la identitatea constituțională s-a răspândit în întreaga 
Europă. Expresia de identitate națională a apărut încă în 1993, în primul Tra-
tat privind UE, însă nu a trezit atunci un interes deosebit. Situația s-a schimbat 
în mod semnificativ odată cu referirea explicită la identitatea națională în tex-
tul eșuatei Constituții pentru Europa, iar acum în Tratatul privind UE. Ea s-a 
schimbat și datorită jurisprudenței Curților Constituționale europene, în parti-
cular a celei a Consiliului Constituțional francez9, Bundesverfassungsgericht-ului 

8 vezi, de asemenea, R. Arnold, Identité constitutionnelle, un concept national et supranatio-
nal, în: La Cour Constitutionnelle – Garant de la Suprématie de la Constitution, Table ronde 
internationale organisée par le Centre francophone de droit constitutionnel de l’Université 
Mihail Kogalniceanu et l’Association Roumaine de Droit Constitutionnel, Iași, 24-25 mai 
2013, Genovevavrabie (dir.), Iasi  : Institutul European, 2014, pp. 207 – 218 și R. Arnold, La 
Cour de Justice de l’Union Européenne comme gardienne de l’identité constitutionnelle des 
États membres, în  : Longcours, Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Paris Dalloz, 2014,  
p. 49-56.

9 vezi CC 2006-540 DC Rec., p. 88.
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german10 și Curții Constituționale din Polonia11, prin deciziile lor din 2009 și 
2010 cu privire la Tratatul de la Lisabona. Se pare că și alte curți, în special Cur-
tea Constituțională cehă12, au utilizat argumentații similare, fără a face referiri 
explicite la expresia de identitate constituțională.

Identitatea constituțională este un instrument conceptual de apărare împo-
triva unei supranaționalizări prea vaste a ordinii juridice a statelor, o apărare a 
existenței substanței și a existenței funcționale a statului, care își găsește expre-
sie, cu deosebire, în deciziile politice de bază și în elementele centrale ale culturii 

10 CCF vol. 123, p. 267.
11 K 32/09.
12 Pl. ÚS 19/08.
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sale juridice ce constituie valoarea fundamentală a Constituției statului. Acest 
mecanism de apărare este unul dual: este un instrument al Uniunii Europene, 
ca și un instrument al statelor membre, fiecare dintre ele fiind dezvoltate din 
propria lor perspectivă, în cea supranațională și națională. 

Problema identității rezidă în răspunsul la o întrebare vitală pentru cele 
28 de state membre ale UE și pentru UE însăși. Este întrebarea centrală a 
supranaționalității: e oare dreptul UE apt să înlăture Constituția națională, în 
special elementele de bază ale Constituției?

Conceptul de identitate nu interzice supranaționalitatea ca atare, nu interzi-
ce o limitare a suveranității în scopul integrării multinaționale, nu refuză priori-
tatea dreptului UE în fața dreptului național, ci urmărește să identifice echilibrul 
adecvat dintre supranaționalitate și naționalitate. Prioritatea absolută a dreptu-
lui supranațional este moderată prin salvgardarea celui național și, prin acesta, a 
identității constituționale a statelor membre.

Apărarea identității este în primul rând o chestiune ce ține de integrarea 
în UE, însă nu în mod exclusiv. Este un concept mai general al salvgardării 
identității naționale, în sensul pluralității împotriva tendințelor centralizatoare. 

Întrebarea se mai poate naște, de o manieră mai puțin dramatică, în contex-
tul dreptului internațional tradițional, în special în legătură cu problema gradu-
lui în care concepțiile elaborate de către instanțele internaționale sunt obligato-
rii. Adică: poate Curtea Drepturilor Omului din Strasbourg să înlăture complet 
soluțiile identificate de către curțile constituționale? Sau trebuie să existe o mar-
jă de apreciere a statelor?

Curtea de la Strasbourg a declarat în mod repetat faptul că este gata să ac-
cepte, într-o anumită măsură, soluțiile naționale proprii lăsate la aprecierea sta-
telor semnatare13. Ceea ce corespunde unui standard valoric larg recunoscut pe 

13 vezi Anne Peters, Einführung in die Europäische Menschenrechtskonvention, 2003,  
p. 25-26.
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plan internațional și european, trebuie respectat de către state. Acest fapt rezultă 
în mod evident din importanta funcție de control a Convenției. Cu toate acestea, 
într-un sistem de garanții pe mai multe nivele a drepturilor fundamentale ale 
omului, cum există în Europa, principiile eficienței valorilor europene, pe de o 
parte, și a valorii subsidiarității și autonomiei naționale, pe de altă parte, trebuie 
realizate în mod adecvat deopotrivă.

Cu cât se integrează identitatea constituțională națională în conceptele 
internaționale, fapt care se întâmplă prin procesul actual de convergență din 
constituționalismul european, cu atât mai puțin intră în funcțiune caracterul de-
fensiv al mecanismului identității.

6. Concluzie

Putem concluziona, așadar, că identitatea națională și în special cea 
constituțională constituie în prezent un subiect central în jurisprudența și dez-
baterea științifică din Europa. În contextul integrării europene, conceptul 
identității urmărește să asigure un echilibru adecvat între puterea supranațională 
și națională și să salvgardeze pluralitatea și autonomia elementelor constituționale 
de bază ale statelor din Europa. Procesul de convergență în desfășurare din câm-
pul valorilor (drepturi fundamentale, elementele preeminenței dreptului) este 
apt să conducă la concepte comune care vor constitui punctul de început pentru 
apariția unei identități constituționale europene.
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Dl George Papuashvili,  
Preşedintele Curţii Constituţionale 

din Georgia, Membru al Biroului 
Comisiei de la Veneţia,  

Preşedintele Conferinţei Curţilor 
Constituţionale europene

„DIMeNsIuNeA INTeRNAţIoNALă A JuRIsDICţIeI  
CoNsTITuţIoNALe îN LuMINA JuRIsPRuDeNţeI ReCeNTe  
A CuRţII CoNsTITuţIoNALe DIN GeoRGIA“

Sunt extrem de onorat să particip la această conferință cu o oca-
zie atât de importantă precum aniversarea a 20-ea de la adoptarea 
Constituției Republicii Moldova. Permiteți-mi să transmit cele mai sin-
cere urări de bine colegilor mei din Republica Moldova și să felicit în-
treaga națiune moldovenească cu această ocazie foarte importantă. De 
asemenea, aș dori să-mi exprim înalta apreciere a acestei conferințe ex-
trem de interesante și cuprinzătoare, precum și să-i mulțumesc Curții 
Constituționale a Republicii Moldova pentru organizarea acestui eveni-
ment.

Luând în considerație faptul că esența conferinței noastre reprezin-
tă corelația dintre globalizare și identitatea constituțională, voi profita 
de ocazie și mă voi concentra asupra unor evoluții constituționale din 

Georgia de ordin global și cu o semnificație deosebită pentru țara mea. În acest 
context, voi sublinia câteva aspecte importante din legislația internă și apoi voi 
prezenta un rezumat al jurisprudenței respective a Curții Constituționale din 
Georgia.

În temeiul art. 6 din Constituția Georgiei, Constituția este declarată legea 
supremă a statului și toate celelalte acte normative trebuie să-i corespundă. Uti-
lizarea prevederilor dreptului internațional în procesul decizional constituțional 
rămâne a fi o chestiune discutabilă. Cu toate acestea, fiind parte contractantă 
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a Cartei Internaționale a Drepturilor Omului1, precum și a Convenției Euro-
pene a Drepturilor Omului, devine imposibil pentru Georgia să ignore aceste 
instrumente și standardele legale ce derivă din jurisprudența lor. Astfel, Cur-
tea Constituțională a Georgiei a adoptat o abordare prin care sunt maximum 
respectate prevederile dreptului internațional, în special cele din legislația 
internațională ce vizează drepturile omului, atunci când se analizează un caz 
particular.

Pe lângă acest fapt, există o prevedere specială în Constituția Georgiei, care 
precizează că nu vor fi negate alte drepturi universal recunoscute ale unei per-
soane la care nu se face referire în mod expres în Constituţie, dar provin în mod 
inerent din principiile Constituției. Această normă legală oferă direct Curții 
dreptul să stabilească standardele existente la nivel internațional în domeniul 
drepturilor omului.

În ceea ce privește jurisprudenţa Curții Constituționale din Georgia, 
permiteți-mi, în primul rând, să recapitulez două cazuri de referință, ce vizează 
drepturile străinilor. În ambele situații Curtea a extins considerabil sfera de apli-
care a protecției constituționale, incluzând în ea străinii.

Într-un caz recent Curtea Constituțională a fost sesizată asupra 
neconstituționalităţii normei din Legea organică privind Curtea Constituțională 
a Georgiei, prin care se stabileau subiecții abilitați cu dreptul de a sesiza Cur-
tea. Această normă excludea străinii și apatrizii din lista persoanelor abilitate 
cu drept de sesizare. Cazul a fost de o deosebită complexitate dat fiind faptul 
că respondentul – reprezentant al Parlamentului Georgiei – susținea că norma 
din Constituție care stabilește atribuțiile Curții Constituționale nu a acordat 
cetățenilor străini și apatrizilor dreptul de a sesiza Curtea Constituțională. Cur-

1 Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile ci-
vile și politice, precum și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și 
culturale.
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tea Constituțională a declarat că oricine, indiferent de cetățenie, are dreptul de 
a se adresa Curții. Constituția exprimă voința cetățenilor prin care persoane-
le au posibilitatea de a recurge la protecția drepturilor lor, și acest obiectiv nu 
poate fi atins printr-o abordare diferențiată față de cetățeni și străini. Mai mult 
decât atât, Curtea Constituțională a Georgiei a considerat că norma ce descrie 
atribuțiile Curții nu va restrânge dreptul de a sesiza Curtea. Prin urmare, nor-
ma din Constituție, care a omis străinii și apatrizii din lista persoanelor abilitate 
cu drept de sesizare, nu avea puterea de a restrânge dreptul lor fundamental de 
a sesiza Curtea. În consecință, Curtea a rectificat deficiența legislativă în con-
formitate cu standardele internaționale, constatând universalitatea protecției 
constituționale.

Nu demult, într-un alt caz de referință, Curtea Constituțională a Georgi-
ei a considerat neconstituționale și a invalidat prevederile Legii georgiene pri-
vind proprietatea asupra terenurilor agricole, prin care un străin ar putea deveni 
proprietar de teren agricol numai în cazul în care terenul a fost dobândit prin 
moștenire sau a fost deținut în mod legal de o persoană care a fost cetățean al 
Georgiei. În același timp, străinul era obligat să vândă terenul unui cetățean 
al Georgiei sau/și unei entități juridice georgiene, în termen de 6 luni de la 
obținerea dreptului de proprietate asupra terenului. În general, norma legală 
contestată restrângea drepturile de proprietate ale străinilor.

Curtea Constituțională a statuat în mod clar faptul că una dintre caracteris-
ticile drepturilor omului este natura lor universală. Deținerea de drepturi nu este 
condiționată de cetățenia omului și este în mod egal aplicată fiecărei persoane. 
Recunoașterea unei persoane ca subiect al dreptului de proprietate se emană din 
simplul fapt că el/ea este o ființă umană, și nu depinde de cetățenia sa.

Interdicția de a achiziționa un teren agricol impusă unui străin constituie o 
restricție ce vizează dreptul lui de a achiziționa bunuri. Prin urmare, echilibrul 
rezonabil dintre interesele private și cele publice nu este afectat, deoarece el se 
extinde peste limitele admisibile de restricționare a dreptului de proprietate. În 
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consecință, Curtea Constituțională a extins sfera de protecție a dreptului de pro-
prietate, conferindu-i un caracter universal.

Prezintă interes faptul că, după ce a fost pronunțată hotărârea în acest caz, 
Parlamentul a adoptat o serie de prevederi ce stabileau o interdicție similară. 
Singura diferență dintre aceste două cazuri consta în faptul că, în primul caz, 
interdicția a fost de o natură permanentă, iar în cel de-al doilea a avut un ca-
racter temporar. Cu toate acestea, în ambele cazuri restricțiile impuse au avut 
un caracter general și Curtea a declarat neconstituționale normele ce limitau 
dreptul de proprietate al străinilor, deoarece aceștia pierduseră oportunitatea de 
a dobândi terenuri agricole de bună voie pe piața liberă sau de a le moșteni fără 
a pierde cetățenia georgiană.

Alte două cazuri, despre care aș vrea să discut, demonstrează atât confor-
mitatea, cât și contradicția cu standardele internaționale. Şi anume, în primul 
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caz, Curtea Constituțională a Georgiei s-a conformat practicii Curții Europene a 
Drepturilor Omului, în timp ce în celălalt caz a ales să ignore CEDO și să aplice 
Constituția.

Primul caz se referă la dreptul la obiecție pe motive de conștiință. Conform 
legislației din Georgia, dreptul la obiecție pe motive de conștiință a fost recunos-
cut de serviciul militar ordinar, însă Legea privind serviciul militar de rezervă nu 
acorda acest drept. Reclamantul a contestat norma corespunzătoare din Legea 
privind serviciul militar de rezervă în fața Curții Constituționale, invocând li-
bertatea de gândire, de conștiinţă și cea religioasă. Dreptul la obiecție pe motive 
de conștiință în cadrul serviciului militar este actualmente disputat pe larg în 
practica internațională de protecție a drepturilor omului. Nu există o aborda-
re omogenă la această temă, iar relativ recent Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului și-a modificat abordarea cu privire la acest subiect.

Curtea Constituțională a Georgiei tratează Constituția ca un organism 
viu și a declarat că libertatea de credință reprezintă o emanație a demnității 
umane și a dreptului fiecărei persoane la libera dezvoltare a personalității sale. 
Potrivit Curții, libertatea de credință stă la baza dezvoltării personale și a au-
tonomiei acestei persoane, și în același timp, aceasta determină întreaga struc-
tură arhitecturală a comunității și a calității democrației, deoarece pluralismul, 
inter alia, pluralismul religios, este extrem de important pentru o societate de-
mocratică. Pe baza acestui raționament, Curtea Constituțională a Georgiei a 
declarat neconstituțională norma contestată, iar acest fapt, la rândul său, a dus 
la recunoașterea dreptului la obiecție pe motive de conștiință. Această decizie 
ref lectă în mare măsură standardele legislației internaționale privind drepturile 
omului, Curtea Constituțională a Georgiei referindu-se la practica îmbunătățită 
a Curții Europene a Drepturilor Omului.

În celălalt caz, Curtea și-a pronunțat hotărârea asupra plângerii înaintate de 
un reclamant, care fusese prizonier și care a contestat prevederea legală ce îi in-



20 ANI
ADOPTAREA CONSTITUȚIEI 

REPUBLICII MOLDOVA

191

SeSiune de lucru iV
„identitatea constituţională şi globalizarea: unitate prin diversitate“

terzicea dreptul de a participa la alegeri, apreciind-o ca fiind neconstituțională. 
Argumentele aduse de reclamant în fața Curții se bazau pe prevederile 
jurisprudenței CEDO. Cu toate acestea, art. 28 din Constituția Georgiei declara 
în mod expres că: „Un cetățean, care este deținut într-un penitenciar în urma 
unei condamnări de către o instanță de judecată, nu are dreptul de a participa la 
alegeri și la referendum.“ Astfel, Curtea a decis că reclamantul nu avea dreptul 
de a participa la alegeri conform Constituției Georgiei, și nu a susținut petiția, 
deși aceasta se baza pe standardele CEDO. Cu toate acestea, mai târziu, Parla-
mentul a abrogat Constituția și actualmente deținuții au permisiunea de a vota 
în mod liber.

În concluzie, pare evident faptul că atât cadrul legal, cât și jurisprudența 
Curții Constituționale a Georgiei poartă un caracter destul de f lexibil și au ten-
dinţa de a accepta unele dintre cele mai bune practici mondiale de dezvoltare 
constituțională. Constituția Georgiei stabilește expres temelia pentru adoptarea 
legislației internaționale în materie de drepturi ale omului și, pe de altă par-
te, Curtea Constituțională se conduce, în mod constant, de standardele legale 
internaționale, în condițiile în care acestea nu contrazic prevederile Constituției. 
O astfel de evoluție asigură respectarea obligațiilor internaționale ale Georgiei și 
deschide calea spre o integrare globală majoră.
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Dl Răzvan horaţiu Radu,  
Agent al Guvernului României  

pentru Curtea de Justiţie  
şi Tribunalul ue

„PRIoRITATeA oRDINII JuRIDICe ue  
AsuPRA DRePTuLuI NAţIoNAL“

Principiul supremaţiei dreptului Uniunii Europene (UE) asupra 
dreptului naţional al statelor membre este unul dintre principiile fun-
damentale1, care alături de principiul efectului direct și aplicabilitatea 
imediată, definesc Uniunea Europeană ca entitate sui generis a dreptului 
internaţional.

I. Consacrarea principiului supremaţiei dreptului Uniunii  
Europene (UE) asupra dreptului naţional, în ansamblul său

Principiul supremaţiei dreptului UE, prefigurat încă din 19622, a 
fost statuat de Curtea de Justiţie prin hotărârea 6/64 Costa c./ENEL, 
cu privire la conflictul dintre dreptul comunitar (în prezent, dreptul 

UE) și o lege italiană posterioară, referitoare la naţionalizarea electricităţii. Cur-
tea Constituţională italiană, care se pronunţase asupra acestui conflict de legi cu 
câteva săptămâni înainte, aplicase teza dualistă, specifică dreptului internaţional 
clasic și ordinii juridice italiene, soluţionând conflictul în favoarea normei celei 
mai recente, în speţă, legea naţională. 

1 Potrivit hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza 34/73, vari-
ola, principiul supremaţieie este un principiu fundamental al ordinii juridice comunitare (în 
present, a Uniunii Europene).

2 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza 26/62, van Gend & Loos.
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Potrivit hotărârii pronunţate în cauza 6/64 Costa c./ENEL: „întrucât pro-
vine dintr-un izvor autonom, dreptului născut din tratat nu i s-ar putea opune, așa-
dar, în considerarea naturii sale specifice, originale, pe cale judiciară, un text intern, 
indiferent de natura acestuia, fără a-și pierde caracterul comunitar și fără a fi pus în 
discuţie fundamentul juridic al Comunităţii înseși“.

Raţionamentul Curţii de Justiţie în această cauză se bazează pe trei argu-
mente complementare: aplicabilitatea directă și imediată a dreptului Uniunii, 
atribuirea de competenţe Uniunii, atribuire prin care se limitează în mod cores-
punzător drepturile suverane ale statelor membre și necesitatea asigurării unifor-
mităţii aplicării dreptului UE în întreg spaţiul acesteia.

Doctrina supremaţiei dreptului UE astfel cum reiese aceasta din hotărârea 
Costa c./ENEL și reconfirmată de jurisprudenţa ulterioară este definită de patru 
elemente principale:

a. supremaţia este o condiţie existenţială a dreptului UE. Realizarea unor 
obiective comune impune aplicarea uniformă a dreptului UE, fără de care 
conceptul de integrare ar fi lipsit de sens. Sursa supremaţiei rezidă în în-
suși caracterul normelor ordinii juridic3e a UE de a fi comune.

b. Supremaţia izvorăște din natura specifică, proprie, originală a dreptului 
UE și nu este tributară în nici un fel dreptului constituţional al statelor 
membre. Astfel, ea nu poate să depindă de regulile divergente aplicabile 
într-un stat sau altul.

c. Ordinea juridică a UE este superioară, în ansamblul său, ordinilor juridi-
ce naţionale. De supremaţie se bucură așadar toate normele de drept ale 
UE, primare sau derivate, înzestrate sau nu cu efect direct. Pe de altă par-
te, supremaţia se impune tuturor normelor ce alcătuiesc ordinea juridică 
naţională: administrative, legislative, jurisdicţionale, fie ele și de natură 
constituţională. Astfel, Curtea de Justiţie afirmă că dispoziţiile constitu-
ţionale interne nu pot fi utilizate pentru a împiedica aplicarea dreptului 
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UE, o astfel de acţiune fiind „contrară ordinii publice comunitare3“. Su-
premaţia se impune așadar în raport cu drepturile fundamentale astfel 
cum sunt formulate de constituţia naţională cât și în raport cu principiile 
unei structuri constituţionale naţionale4.

d. În sfârșit, principiul supremaţiei dreptului UE nu este aplicabil numai în 
ordinea juridică a Uniunii, în relaţiile dintre state și instituţiile acesteia, 
ci și în sistemele de drept naţionale („supremaţie internă“) și în raport cu 
jurisdicţiile naţionale.

Efectul acestei hotărâri nu constă atât în afirmarea principiului supremaţi-
ei dreptului UE ca atare, ci mai ales în modul cum Curtea de Justiţie a ales să 
fundamenteze acest principiu și consecinţele sale în raporturile dintre ordinea 
juridică a UE și ordinea juridică a statelor membre.

Curtea de Justiţie constată natura specifică a Comunităţii (în prezent în-
locuită de Uniunea Europeană) ca entitate creată pentru o durată nelimitată, în-
zestrată cu atribuţii proprii, cu personalitate și capacitate juridică proprie, cu ca-
pacitate de reprezentare internaţională și, mai ales, cu puteri reale izvorâte dintr-
o limitare a competenţei statelor membre sau dintr-un transfer al atribuţiilor 
statelor către Uniune. Din această natură specifică, originală, care deosebește 
Uniunea de orice altă entitate clasică de drept internaţional, Curtea de Justiţie 
deduce că statele membre au ales să limiteze, în anumite domenii determi-
nate, drepturile lor suverane și au creat astfel un corp de norme aplicabile atât 
resortisanţilor acestora, cât și lor.

Acest fenomen al transferului de suveranitate este esenţial pentru funda-
mentarea principiului supremaţiei și pentru înţelegerea consecinţelor sale imediate. 
Astfel, statele membre nu mai au competenţa de a legifera în domeniile în care 
acest transfer de suveranitate operează prin atribuirea de competenţe Uniunii.

3 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza 9/65, San Michele.
4 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza Internazionale Handelsgesellschaft citată mai sus.
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Supremaţia apare ca fiind consubstanţială naturii înseși a dreptului Uniunii 
deoarece de ea depinde aplicarea sa uniformă. 

Ordinea juridică nou creată de tratatele fondatoare și modificatoare se 
integrează în ordinea juridică a statelor membre. Ca urmare, tratatele ar fi 
lipsite de efecte dacă s-ar admite ca o măsură naţională ulterioară să prevale-
ze asupra dreptului izvorât din tratate. Orice altă soluţie ar aduce atingere uni-
formităţii dreptului Uniunii deoarece câmpul de aplicare al acestuia ar varia în 
funcţie de opţiunile legislative ulterioare ale fiecărui stat membru. Or, o astfel 
de interpretare ar aduce atingere ideii înseși de Uniune, o aplicare diferenţiată a 
dreptului acesteia în funcţie de fiecare stat membru conducând la discriminări 
bazate pe naţionalitate, discriminări care sunt expres interzise de tratate. 

Prioritatea funcţionează în raport cu toate normele naţionale și impu-
ne tuturor organelor statelor membre, inclusiv jurisdicţiilor constituţionale, 
obligaţia de a lăsa neaplicată orice normă naţională, fie ea și de natură consti-
tuţională, în cazul unui conflict cu o normă de drept al UE.

Astfel, potrivit hotărârii 11/70, Internationale Handelsgesellschaft: „invoca-
rea atingerilor aduse, fie drepturilor fundamentale astfel cum sunt acestea formulate 
de constituţia unui stat membru, fie principiilor structurii constituţionale naţionale, 
nu este susceptibilă să afecteze validitatea unui act al Comunităţii sau efectul său pe 
teritoriul acelui stat“. 

Prin hotărârea pronunţată în cauza C-285/98, Kreil, interpretând directiva 
referitoare la egalitatea de tratament între femei și bărbaţi, Curtea de Justiţie a 
statuat că aceasta se opune reglementărilor naţionale germane care excludeau, 
cu titlu general, femeile de la angajarea în funcţii militare care implică utilizarea 
armelor. Astfel, Curtea de Justiţie a dat prioritate dreptului UE în raport cu dis-
poziţiile Constituţiei germane. 

Potrivit hotărârii pronunţate în cauza 106/77, Simmenthal: „instanţa naţio-
nală care trebuie să aplice, în cadrul competenţei sale, dispoziţiile de drept comuni-
tar are obligaţia de a asigura efectul deplin al acestor norme, înlăturând, dacă este 



20 ANI
ADOPTAREA CONSTITUȚIEI 

REPUBLICII MOLDOVA

196

SeSiune de lucru iV
„identitatea constituţională şi globalizarea: unitate prin diversitate“

necesar, din oficiu aplicarea oricărei dispoziţii contrare a legislaţiei naţionale, chiar 
ulterioare, fără a fi necesar să solicite sau să aștepte înlăturarea prealabilă a acesteia 
pe cale legislativă sau prin orice alt procedeu constituţional;“.

În plus, „în temeiul principiului supremaţiei dreptului comunitar, dispoziţii-
le tratatului și actele instituţiilor direct aplicabile au ca efect, în raporturile lor cu 
legislaţia naţională a statelor membre, prin simplul fapt al intrării lor în vigoare, 
nu numai de a determina inaplicabilitatea de drept a oricărei dispoziţii contrare a 
legislaţiei naţionale existente, ci și – în măsura în care aceste dispoziţii și acte fac 
parte integrantă, cu rang superior normelor interne, din ordinea juridică aplicabilă 
pe teritoriul fiecărui stat membru – de a împiedica adoptarea valabilă a unor noi 
acte normative naţionale, în măsura în care acestea ar fi incompatibile cu norme co-
munitare“.

Potrivit principiului cooperării loiale cu instituţiile UE (art.4 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene), statele membre au obligaţia de a abro-
ga norma naţională contrară dreptului UE sau de a o lăsa neaplicată, după caz5. 
Această obligaţie se impune tuturor autorităţilor naţionale, inclusiv autorităţilor 
locale sau regionale6 și, în special, judecătorului naţional7.

Astfel, în hotărârea pronunţată în cauza Simmenthal, Curtea de Justiţie a 
statuat că judecătorului naţional îi revine obligaţia de a lăsa neaplicată legea 
naţională contrară dreptului UE. Într-o hotărâre ulterioară, Curtea de Justiţie 
merge chiar mai departe, impunând judecătorul britanic, chiar în ipoteza în care 
legea naţională îi interzicea în mod expres acest lucru, să suspende aplicarea unei 
legislaţii naţionale a cărei incompatibilitate cu dreptul naţional era pusă în dis-
cuţie8.

5 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza 104/86, Comisia împotriva Italiei.
6 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza 103/88, Fratelli Costanzo c./ Commune di Milano.
7 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza Simmenthal, citată mai sus.
8 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza 213/89, Factortame I.
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Remarcăm faptul că, în timp ce în dreptul internaţional clasic, jurisdicţia 
internaţională atribuie statului sarcina de a împiedica orice atingere a ordinii 
juridice internaţionale, Curtea de Justiţie a UE impune în mod direct judecă-
torului naţional, ca judecător de drept comun al dreptului UE, obligaţia de a 
se asigura că supremaţia este respectată, îndepărtând, atunci când este necesar, 
obstacolele de ordin procedural impuse de legea naţională, fie ea și de natură 
constituţională. 

În mod concret, conflictul între o normă de drept al UE și o normă naţio-
nală este soluţionat în mod sistematic de către Curtea de Justiţie în favoarea 
dreptului UE, după cum urmează:

Aplicarea dreptului UE nu este condiţionată de abrogarea formală a normei 
naţionale contrare: chiar dacă abrogarea, care face să dispară din ordinea juri-
dică internă textul incompatibil, apare ca fiind utilă și uneori chiar obligatorie, 
pentru raţiuni ce ţin de asigurarea certitudinii juridice9, aceasta este considerată 
de Curtea de Justiţie o simplă formalitate, fără efecte proprii. Inaplicabilitatea 
normei naţionale nu se subordonează abrogării sale prealabile și se impune de 
îndată tuturor autorităţilor naţionale.

Dreptul UE, înzestrat sau nu cu efect direct, poate fi invocat de către parti-
culari înaintea judecătorului naţional, care este obligat să ia în considerare drep-
tul UE când pronunţă hotărârea sa. 

Astfel, judecătorul naţional este obligat să interpreteze dreptul naţional în 
conformitate cu dreptul UE, lăsând, dacă este cazul, neaplicată norma naţională 
contrară10. În plus, potrivit hotărârii pronunţate de Curtea de Justiţie în cauzele 
conexate 6/90 și 9/90, Francovich şi Bonifaci: „dreptul comunitar impune princi-
piul potrivit căruia statele membre sunt obligate să repare prejudiciile cauzate parti-
cularilor ca urmare a încălcărilor dreptului comunitar care le sunt imputabile.“ Obli-

9 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza 167/73, Comisia împotriva Franţei.
10 A se vedea hotărârea pronunţată în cauza 157/86, Murphy.
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gaţia de reparare a prejudiciului astfel constatat există indiferent dacă norma în 
discuţie se bucură sau nu de efect direct11.

II. Punerea în aplicare a principiului supremaţiei dreptului  
Uniunii Europene. 

II.1. Poziţia Curţilor Constituţionale naţionale
Până acum s-au remarcat două tendinţe generale în jurisprudenţa Curţilor 

Constituţionale naţionale:
– o primă tendinţă, caracteristică perioadei de început a dialogului dintre 

Curtea de la Luxembourg și jurisdicţiile constituţionale naţionale (anii 
1960-1970), în cadrul căreia instanţele naţionale manifestau o rezistenţă 
bazată pe necesitatea de a asigura protecţia drepturilor fundamentale, do-
meniu în care dreptul UE era considerat, la acea vreme, deficitar.

– o a doua tendinţă, manifestă după intrarea în vigoarea a Tratatului de la 
Maastricht (anii 1992 – 2000) în care accentul în raporturile dintre drep-
tul UE și ordinea juridică naţionale cade pe delimitarea între competenţe-
le atribuite UE și protejarea suveranităţii naţionale.

În raport cu aceste tendinţe, instanţa jurisdicţională a Uniunii s-a pronunţat 
sistematic în favoarea supremaţiei totale și necondiţionate a întregului drept al 
UE asupra ansamblului normelor juridice naţionale.

Hotărârile Curţilor Constituţionale germană și italiană din anii 1970 se în-
scriu în prima tendinţă. 

În hotărârea sa din 1974, Internationale Handelsgesellsghatf (Solange I) 
BverfGE 271 (1974) – Curtea Constituţională germană se consideră competen-

11 A se vedea hotărârile pronunţate în cauzele conexate C-46/93 și C-48/93, Brasserie du pe-
cheur și Factortame III și C-334/92, Wagner Miret.
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tă să controleze conformitatea dreptului comunitar cu drepturile fundamentale 
consacrate de Constituţie, atâta vreme cât dreptul comunitar nu asigură un nivel 
de protecţie a drepturilor fundamentale echivalent cu cel asigurat de constituţia 
germană. Curtea a declarat de asemenea că garanţiile drepturilor fundamentale 
asigurate de Constituţie primează asupra dreptului comunitar, pe teritoriul ger-
man.

Într-o linie similară raţionează și instanţa constituţională italiană în hotărâ-
rile sale Granital şi Frontini (decizia 183 din 27.12.1973). Astfel, în decizia Gra-
nital12 Curtea Constituţională a acceptat că normele de drept ale UE cu efect 
direct au prioritate în raport cu normele naţionale și trebuie aplicate de judecă-
torul naţional indiferent de momentul (anterior sau posterior normei de drept 
al UE) la care sunt adoptate. Remarcăm ca este vorba de o a acceptare limitată 
a supremaţiei dreptului UE. Potrivit Curţii Constituţionale, limita impusă ac-
ceptării supremaţiei se referă la posibila transgresare a valorilor fundamentale 
ale Constituţiei, precum protecţia drepturilor fundamentale sau principiile de-
mocratice. Cu alte cuvinte, în baza acestei jurisprudenţe, se pare că normele de 
drept ale UE pot deroga de la prevederile Constituţiei naţionale atâta vreme cât 
nu se aduce atingere valorilor fundamentale ale sistemului constituţional naţio-
nal în ansamblul său.

Ca reacţie la această poziţie a Curţilor Constituţionale germană și italiană, 
Curtea de Justiţie face referire la drepturile fundamentale, pentru prima oară 
în hotărârea Stauder 29/69 și, mai explicit în 11/70, Internationale Handelsge-
sellschaft, statuând că aceste drepturi fac parte din principiile generale de drept 
al căror respect este asigurat de Curtea de Justiţie însăși și apărarea acestor drep-
turi, inspirată din tradiţiile constituţionale comune ale statelor membre, trebuie 
să fie asigurată în cadrul structurii și obiectivelor Comunităţii.

12 Decizia SpA Grantal v. Amministrazione delle Finanze, nr. 170 din 8 iunie 1984.



20 ANI
ADOPTAREA CONSTITUȚIEI 

REPUBLICII MOLDOVA

200

SeSiune de lucru iV
„identitatea constituţională şi globalizarea: unitate prin diversitate“

Cât privește cea de-a doua tendinţă, în decizia Maastricht (decizia BverfGE 
89 155 (1993), Curtea Constituţională germană a stabilit că normele care emană 
de la o autoritate publică specifică a unei organizaţii supranaţionale, distincte de 
puterea de stat din statele membre, pot să afecteze și indivizii protejaţi de drep-
turile fundamentale în Germania. Astfel de norme afectează așadar garanţiile 
asigurate de legea fundamentală, precum și responsabilităţile Curții Constituţi-
onale Federale, care includ protejarea drepturilor fundamentale în Germania, și 
nu numai în raport cu autorităţile germane. Curtea Constituţională s-a declarat 
competentă să lase inaplicabilă pe teritoriul german o normă de drept comunitar 
derivat care nu își regăsește fundamentul în tratat sau care este incompatibilă 
cu Constituţia naţională germană, fără a o abroga la nivel comunitar. Astfel, se 
admite posibilitatea ca însăși Curtea de Justiţie să încalce dreptul comunitar în 
cazul în care nu ar sancţiona abuzul de putere al instituţiilor comunitare. 

Potrivit Curții Constituţionale Federale, în lipsa unui demos european, su-
premaţia dreptului comunitar nu operează decât pentru competenţele pe care 
statele membre le-au cedat în mod expres comunităţii prin intermediul tratate-
lor. Cu alte cuvinte, popoarele statelor membre, reprezentate de parlamentele na-
ţionale constituie sursa legitimităţii dreptului comunitar. În concluzie, Uniunea 
Europeană nu dispune de o competenţă generală (Kompetenz Kompetenz) și 
normele constituţionale continuă să constituie norma supremă în ordinea juri-
dică internă, având în vedere că statele membre sunt singurelele competente să 
decidă asupra unei revizuiri a tratatelor. 

Prin deciziile sale din 1992 (92 308 DC13) și, mai ales, din 1997 (97-394 
DC), Consiliul Constituţional francez a precizat că condiţiile esenţiale ale exer-
citării suveranităţii naţionale impun limite aplicării (și deci supremaţiei) dreptu-
lui comunitar. 

13 Decizie a Consiliului Constituţional francez privind Tratatul asupra Uniunii Europene sem-
nat la Maastricht la 9 aprilie 1992.
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Potrivit deciziei Consiliului Constituţional din 10 iunie 2004 nr. 2004-496 
DC, obligaţia de a respecta dreptul UE decurge din art. 88-1 din Constituţie. În 
temeiul acestei dispoziţii constituţionale, legiuitorul naţional este obligat să res-
pecte dreptul comunitar atunci când transpune o directivă. Nu aparţine așadar 
instanţei constituţionale să verifice constituţionalitatea legii naţionale de trans-
punere.

Consiliul Constituţional a statuat că principiul pacta sunt servanda, ca bază 
juridică a aplicării dreptului comunitar, nu are prin el însuși efect asupra ierarhi-
ei normelor internaţionale și interne în raport cu ordinea juridică. În același spi-
rit, nici Curtea de Casaţie nici Consiliul de Stat nu acceptă supremaţia dreptului 
comunitar asupra blocului de constituţionalitate.

Potrivit jurisprudenţei instanţei constituţionale franceze, în raporturile din-
tre dreptul UE și dreptul naţional al statelor membre ar fi vorba despre o divizi-
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une a suveranităţii în funcţie de atribuirea distinctă a competenţelor – o normă 
primează asupra alteia după cum competenţa este sau nu exclusivă într-un do-
meniu sau altul.

II.2. Poziţia Curţii de Justiţie în raport cu jurisprudenţa  
Curţilor Constituţionale naţionale
Răspunsul pe care Curtea de Justiţie îl aduce acestei serii de hotărâri ale 

Curţilor Constituţionale naţionale rămâne fidel jurisprudenţei sale consacrate. 
Prin hotărârea pronunţată în cauza 314/85, Foto Frost, Curtea de Justiţie a rei-
terat principiul potrivit căreia ea este singura curte competentă să se pronunţe 
cu privire la validitatea actelor instituţiilor UE, în corespundere cu necesitatea 
aplicării uniforme a dreptului UE, exigenţă care se impune cu deosebită forţă 
atunci când este pusă în discuţie validitatea unui act al UE.

În lumina jurisprudenţei Curţii de Justiţie invocate în prezentul material, în 
raport cu poziţia Curţilor Constituţionale naţionale, putem afirma că, în prac-
tică, asistăm la un compromis între competenţele judecătorului UE și cele ale 
judecătorului naţional. Astfel, jurisprudenţa Curţii de Justiţie va avea întotdeau-
na întâietate și se va bucura de o prezumţie de interpretare autentică a dreptului 
UE. Curţile Constituţionale, pe de altă parte, vor păstra o competenţă reziduală, 
care nu va putea fi activată decât în cazuri excepţionale în care ar fi puse în pe-
ricol principiile fundamentale ale ordinii constituţionale naţionale sau atribuirea 
de competenţe între Uniunea Europeană și statele sale membre.

Avantajul unei astfel de concluzii este că ţine seama atât de natura specifică, 
proprie a dreptului UE, cât și de tradiţiile constituţionale ale statelor membre 
care fac parte din patrimoniul comun de valori europene.

În ce privește ordinea juridică din Republica Moldova, după semnarea Acor-
dului de Asociere cu Uniunea Europeană, și odată cu începerea negocierilor de 
aderare la UE, aceasta va trebui să integreze treptat părți din legislația europea-
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nă. Prin urmare, în măsura în care parcursul european al Republicii Moldova va 
continua, ordinea juridica a UE va dobândi treptat prioritate asupra ordinii ju-
ridice interne. Acest proces va fi desăvârșit în măsura în care Republica Moldo-
va va deveni stat membru al Uniunii Europene. În consecință, toate instituțiile, 
inclusiv Curtea Constituțională prin jurisprudența sa, vor fi obligate să țină cont 
de ordinea juridică a UE și să-i dea prioritate.
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Dl seo Kiseog,  
judecător al Curţii Constituţionale 

din Republica Coreea

PReZeNTAReA CeLuI De-AL 3-LeA CoNGRes 
AL CoNfeRINțeI MoNDIALe PRIVIND JusTIțIA 
CoNsTITuțIoNALă

În numele Curții Constituționale a Republicii Coreea și din partea 
mea, aș dori să adresez felicitări cu ocazia a 20 de ani ai Constituției 
Republicii Moldova. De asemenea, aș dori să mulțumesc Curţii 
Constituționale a Republicii Moldova pentru ocazia de a vorbi succint 
despre cel de-al 3-lea Congres al Conferinței Mondiale privind Justiția 
Constituțională.

Curtea Constituțională a Coreei va fi gazda celui de-al 3-lea Con-
gres al Conferinței Mondiale privind Justiția Constituțională, ce va 
avea loc la Seoul, între 28 septembrie și 1 octombrie. Congresul va dura 
patru zile și va fi abordată tema „Justiția constituțională și integrarea 

socială“. La acest Congres au fost invitate să participe nu numai curțile mem-
bre ale Conferinței Mondiale, dar și instituțiile terțe, precum și organizațiile 
internaționale în domeniul justiției constituționale. Președinții curților 
constituționale, curților supreme și ai consiliilor constituționale, precum și ai 
organizațiilor internaționale din aproape 100 de țări au acceptat invitaţia de a 
participa la acest eveniment.

Participanții sunt așteptați să-și împărtășească experiența și înțelepciunea 
privind justiția constituțională și integrarea socială și să propună soluții refe-
ritoare la integrarea socială. Republica Coreea a realizat o creștere rapidă sur-
prinzătoare, producând în acest proces și o multitudine de cazuri conf lictua-
le, care rămân și astăzi nerezolvate. Curtea Constituțională a Coreei a jucat 
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un rol important în medierea acestor conf licte și realizarea integrării sociale. 
Diviziunea și conf lictul, însă, nu se atestă doar în Coreea, dar și în alte părți 
ale lumii, astfel discuțiile asupra acestui subiect, cred eu, sunt foarte oportune 
pentru noi toți.

Aș vrea să vă prezint pe scurt programul de patru zile al Congresului. 
În prima zi, pe 28 septembrie, grupurile regionale și lingvistice ale curților 
constituționale vor organiza reuniunile lor. În aceeași zi va avea loc o reuniune 
a Biroului Conferinței Mondiale și, în cele din urmă, festivitatea de primire, ce 
se va desfășura la Hotelul Shilla în Seoul, care de asemenea găzduiește Con-
gresul.

A doua zi, pe 29 septembrie, vor avea loc sesiunile plenare ce se vor desfășura 
pe parcursul a două zile. Prima sesiune va aborda subtema „Provocările integră-
rii sociale într-o lume globalizată“, iar a doua sesiune va avea genericul „Standar-
dele internaționale de integrare socială“. Dineul oficial va avea loc într-un local 
unde participanții vor putea să guste și să simtă frumusețea culturii coreene.

În a treia zi, pe 30 septembrie, se vor desfășura încă trei sesiuni, subiectele 
cărora vor fi următoarele: „Instrumente constituționale de consolidare și abor-
dare a integrării sociale“, „Rolul justiției constituționale în integrarea socială“ 
și „Independența Curților Constituționale – bilanț“. Aceste sesiuni vor fi urma-
te de o discuție generală și de ceremonia de închidere. Cina de rămas bun va 
avea loc la Muzeul Național al Coreei, care se mândrește cu o colecție de peste 
300.000 de comori naționale.

Pentru ultima zi, 1 octombrie, vom pregăti diferite programe culturale. De 
asemenea, vom crea și un program pentru persoanele însoțitoare în primele două 
zile ale Congresului.

Statutul Conferinței Mondiale privind Justiția Constituțională a fost adop-
tat în mai 2011 și a intrat în vigoare în luna septembrie a aceluiași an. La înce-
put, doar 30 de curți constituționale, curți supreme și consilii constituționale 
s-au alăturat Conferinței Mondiale în calitate de membri, însă numărul membri-
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lor a crescut vertiginos în ultimii trei ani și actualmente se ridică la 90 de țări. 
Suplimentar, curțile membre s-au angajat într-o cooperare activă, Conferința 
Mondială devenind astfel un organism care reunește liderii în domeniul justiției 
constituționale. Eu personal sper că cel de-al 3-lea Congres va da un impuls și 
mai puternic dezvoltării Conferinței Mondiale.

Încă o dată felicit Republica Moldova cu ocazia aniversării a 20-ea de la 
adoptarea Constituției. 
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Dl Dimitar Tokushev,  
Preşedintele Curţii  

Constituţionale din Bulgaria

„IDeNTITATeA CoNsTITuţIoNALă  
şI GLoBALIZAReA: uNITATe PRIN DIVeRsITATe“

Am deosebita onoare și satisfacţie de a reprezenta Cur-
tea Constituţională a Bulgariei la sesiunea festivă și conferin-
ţa internaţională, dedicată aniversării a XX-a de la adoptarea 
Constituţiei Republicii Moldova.

Declaraţia franceză a drepturilor omului și cetăţeanului, 
adoptată la sfârșitul secolului XvIII, în art.16, menţionează 
că societatea în care nu sunt asigurate drepturile cetăţeanu-
lui și nu este instituită separaţia puterilor „nu are Constitu-
ţie“. Statele naţionale, apărute în secolele XIX și XX, sunt 
emblematic legate de Constituţie. Fiecare Constituţie este 
inf luenţată de forma de guvernare a statului, nivelul de dez-

voltare a societăţii, istoria naţională și tradiţiile politice concrete. Fiecare Consti-
tuţie are drept obiectiv reglementarea ordinii politice generale, care determină 
constituirea și menţinerea unităţii naţionale și statale. Constituţia naţională este 
un simbol al libertăţii naţionale și independenţei statului, ea conferă legitimitate 
statului însuși. Constituţia statuează modul și forma de existenţă a unităţii po-
litice a entităţii naţionale. Fiecare Constituţie ref lectă realizările obţinute la o 
anumită etapă istorică de dezvoltare a societăţii, cuceririle istorice, statuate pe 
cale legislativă. Aceasta permite evidenţierea funcţiei statice a Constituţiei. Con-
stituţia asigură existenţa normală și stabilă a societăţii, stabilind dezvoltarea su-
biecţilor de drept și sociali în condiţii favorabile. Însă Constituţia are și o altă 
funcţie, așa-numita funcţie dinamică. Ea reprezintă prin sine motorul dezvoltării 
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și perfecţionării societăţii. Perceperea Constituţiei ca o formă de organizare a 
statului și societăţii determină semnificaţia ei pentru viaţa socială și persoane 
concrete. Lipsa de concordanţă între normele Constituţiei și relaţiile sociale ge-
nerează contradicţii, care se răsfrâng negativ asupra Constituţiei însăși.

Constituţia reglementează cele mai importante funcţii ale statului, în spe-
cial, cele care asigură integritatea teritorială, ordinea publică și securitatea naţi-
onală. Esenţa Constituţiei constă în statuarea, legitimarea și organizarea puterii 
publice, precum și în limitarea acesteia în raport cu cetăţenii. Identitatea naţio-
nală înglobează și identitatea constituţională a statului, care este caracteristică 
pentru structurile sale politice și constituţionale de bază. Respectarea identită-
ţii constituţionale a fiecărui stat are o importanţă deosebită și nu depinde de 
faptul dacă instituţiile constituţionale sunt asemănătoare și comparabile, chiar și 
atunci când sunt create în diferite state.

Astăzi pe bătrânul continent ia naștere o nouă identitate constituţională, pe 
care se sprijină apartenenţa la Uniunea Europeană. Această identitate are la bază 
astfel de valori ca libertatea, democraţia, drepturile și libertăţile fundamentale 
ale omului, statul de drept.

Uniunea Europeană respectă egalitatea statelor-membre. Un angajament al 
Uniunii Europene în acest sens îl constituie respectarea reală a identităţii con-
stituţionale a statelor-membre. Acest angajament a luat naștere concomitent cu 
fondarea sa.

„Diversitate în unitate, libertate în ordine“ – iată deviza cu care bulgarii, în 
anii 70 ai sec. XIX, au cucerit libertatea naţională și clericală în graniţele Impe-
riului otoman.

Întâmplător sau nu, dar o secvenţă a acestei devize este cuprinsă în deviza 
Uniunii Europene. Deviza Uniunii Europene „Unitate prin diversitate“ ne per-
mite să percepem Europa ca un continent cu o multitudine de tradiţii și limbi, 
exprimând ideea că europenii s-au unit pentru a asigura pacea și bunăstarea, îm-
bogăţindu-se spiritual prin multitudinea de culturi, tradiţii și limbi existente pe 
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continent. Deviza „Unitate prin diversitate“ exprimă ideea că popoarele Europei, 
deși diferite, împărtășesc valori comune.

Astăzi Republica Bulgaria este membru cu drepturi depline al Uniunii Eu-
ropene, având în acest sens anumite drepturi și angajamente. Unul din cele mai 
semnificative obiective este constituirea identităţii europene comune, ţinând 
cont, evident, de mândria fiecărei naţiuni în parte și dezvoltarea identităţii 
acestora.

Europenizarea constituţiilor naţionale prin includerea prevederilor legate 
de integrarea în UE ref lectă o situaţie complexă. Cu excepţia unor aspecte spe-
cifice, constituţionalismul european, în edificarea Europei, nu aduce atingere 
esenţial constituţiilor statelor-membre. Europenizarea constituţiilor naţionale 
are loc treptat, fără a conduce la schimbarea de sisteme. Istoria constituţionalis-
mului european dezvăluie anumite imperative, care pentru constituţiile naţiona-



20 ANI
ADOPTAREA CONSTITUȚIEI 

REPUBLICII MOLDOVA

210

SeSiune de lucru iV
„identitatea constituţională şi globalizarea: unitate prin diversitate“

le reprezintă o provocare. La acestea se adaugă și cele care decurg din specificul 
naţional.

Un imperativ fundamental, legat de integrarea în UE, constituie prescripţia 
de a permite și asigura transferul de competenţe către Uniunea Europeană. Se 
poate menţiona aici și angajamentul statelor-membre de a recunoaște drepturi-
le politice ale cetăţenilor care nu locuiesc în statul cetăţenia căruia ei o deţin. 
Acești cetăţeni trebuie să aibă posibilitatea de a alege și de a fi aleși în statul 
în care locuiesc, fapt care trebuie să fie luat în considerare de sistemul electoral 
naţional.

De asemenea, statele-membre ale Uniunii Europene au obligaţia de a adopta 
actele necesare pentru executarea normelor de drept ale Uniunii Europene și, în 
caz de necesitate, de a opera modificările necesare în legislaţia naţională. Evi-
dent, statele trebuie să se abţină de la adoptarea actelor care contravin dreptului 
Uniunii Europene.

Uniunea Europeană are obligaţia de a respecta realmente identitatea consti-
tuţională a statelor-membre. Respectarea identităţii naţionale a statelor, inclusiv 
a dimensiunii lor constituţionale, este un imperativ care decurge din tratatele de 
constituire. Identitatea constituţională poate servi ca temei legal autonom pen-
tru derogare de la normele de drept ale Uniunii Europene. Păstrarea identită-
ţii constituţionale naţionale permite statului-membru să-și dezvolte, în anumite 
limite, propria viziune asupra interesului legal, care justifică un impediment în 
exercitarea anumitor libertăţi fundamentale.

Astăzi, mai mult ca oricând într-o lume globalizată în permanentă trans-
formare, statele europene, întregul continent european trebuie să facă faţă mai 
multor încercări. Globalizarea economiei, schimbările demografice, schimbarea 
climei, aprovizionarea cu energie, noile pericole pentru securitate – toate aceste 
provocări ale sec. XXI Europa trebuie să le înfrunte. Statele europene nu sunt în 
stare să rezolve în mod individual aceste și alte probleme cu caracter transfron-
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talier. Europa unită trebuie să ţină piept așa-numitelor modele constituţionale, 
unice și universale, care le sunt impuse.

Astăzi Europa urmează să rezolve probleme complexe. Ea trebuie să se men-
ţină nu numai ca o Europă a naţiunilor, dar și ca o Europă a culturilor, în sen-
sul larg al noţiunii, inclusiv prin identităţile constituţionale naţionale. Consider 
practic irealizabilă ideea constituirii unei culturi și identităţi constituţionale eu-
ropene unice, a unor standarde și valori unice pentru toţi oamenii statelor mari 
și mici, bogate și sărace. Acolo unde nu există diferenţe, nu se poate vorbi despre 
valori ale comunităţii. Identitatea naţională și culturală nu trebuie să dispară în 
procesul globalizării. Pentru a menţine identitatea constituţională europeană, ca 
un factor politic semnificativ, trebuie păstrate constituţiile naţionale, care pre-
iau valorile constituţionale europene înrădăcinate, și nicidecum nu contravin lor, 
contribuind la dezvoltarea și îmbogăţirea lor la un nivel superior, supranaţional, 
în tendinţa de a crea civilizaţia constituţională europeană. Edificarea Europei 
are loc pe baza diversităţii sale, care trebuie păstrată, acordându-i prioritate în 
raport cu globalizarea.

În încheiere îl voi cita pe Jacques Delors, distinsă personalitate a Franţei, 
care de două ori a fost ales Președinte al Comisiei Europene: „Contemporanii 
noștri sunt derutaţi, frământându-se între procesul de globalizare, pe care îl ob-
servă și nu rareori îl susţin, și procesul de căutare a propriilor rădăcini și a unui 
suport în trecut, a apartenenţei la o comunitate concretă“.
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Dl Yurii Baulin,  
Preşedintele Curţii  

Constituţionale din ucraina 

„RoLuL JusTIţIeI CoNsTITuţIoNALe  
îN APăRAReA VALoRILoR sTATuLuI De DRePT“

Mai întâi, permiteţi-mi să vă mulţumesc pentru invitaţia de a par-
ticipa la conferinţă și, în numele judecătorilor Curţii Constituţionale a 
Ucrainei, să vă felicit cu ocazia aniversării a XX-a de la adoptarea Con-
stituţiei Republicii Moldova.

Tema propusă pentru a fi discutată în cadrul Conferinţei este im-
portantă și actuală.

Ideea statului de drept are o istorie lungă și ocupă un loc important 
în știinţele politice precedente. Ideea supremaţiei legii în viaţa poporu-
lui, societăţii, statului a luat naștere în tendinţa umanităţii de a stopa 
autocraţia și samavolnicia cârmuitorilor. Încă Platon scria: „văd că e 
foarte apropiată pieirea unui stat, unde legea este fără putere și se af lă 

sub stăpânirea cuiva. Acolo însă unde legea este stăpână peste cârmuitori, iar 
aceștia sunt sclavii legii, văd salvarea statului și toate bunurile, care pot fi dăruite 
statelor de către zei“.

Mai târziu, în lucrările lui Montesquieu, Karl Welkert, Robert fon Mohl, 
Jean Jacques Rousseau, voltaire și ale altor filozofi și juriști, esenţa ideii statului 
de drept a fost exprimată în concepţia suveranităţii poporului, ca izvor al puterii, 
al garantării libertăţii sale și subordonării statului societăţii. Pavel Novgorodţev, 
analizând natura statului de drept, a subliniat că aceasta se bazează pe liberta-
tea și drepturile omului, anume prin această calitate statul și-a păstrat valoarea 
practică a organizării sale, propunând umanităţii servicii elementare, dar absolut 
necesare.
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Există câteva definiţii ale statului de drept, elementul constant în structura 
acestor definiţii rămânând libertatea persoanei, ca factor obiectiv al sistemului 
de drepturi inalienabile. Acest element principal și definitoriu este rezultatul că-
utărilor multiseculare de relaţii normale între individ și stat, care iniţial asuprea 
individul, îl subjuga, îi limita libertatea, impunându-i standarde de comporta-
ment convenabile, în primul rând, statului.

Statul de drept are la bază următoarele principii:
1. Supremaţia legii, dominaţia ei în toate sferele vieţii sociale.
2. Exercitarea reală a drepturilor și libertăţilor cetăţeanului.
3. Responsabilitatea statului faţă de individ și a individului faţă de stat.
4. Separaţia puterilor în legislativă, executivă și judecătorească.
5. Existenţa unor forme eficiente de control și supraveghere a executării le-

gilor.
Simpla existenţă a dreptului și legii nu conferă statului caracter de drept, 

deoarece legile pot fi diferite.
De aceea este important a stabili criteriile care ref lectă caracterul democra-

tic al legilor în vigoare. Un astfel de criteriu constituie valorile general-umane, 
pe care se bazează actele internaţionale.

În acest sens, principalul act constituie Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, adoptată la 10.12.1948 de către Adunarea Generală a ONU, care sta-
tuează că „toate fiinţele se nasc libere și egale în demnitate și drepturi“. Potrivit 
textului Declaraţiei, fiecare se poate prevala de toate drepturile și de toate liber-
tăţile proclamate fără nici o deosebire, în special de rasă, de culoare, de sex, de 
limbă, de religie, de opinie politică sau de orice altă opinie, de origine naţională 
sau socială, de avere, de naștere sau decurgând din orice altă situaţie.

Printre cele mai importante drepturi și libertăţi civile și politice Declaraţia 
statuează dreptul omului la viaţă, la libertate și la securitatea sa, dreptul de a nu 
fi ţinut în sclavie, nici în robie, de a nu fi supus la tortură, nici la pedepse sau 
tratamente crude, inumane sau degradante, egalitatea în faţa legii, dreptul de a 
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nu fi arestat, reţinut sau exilat în mod arbitrar, libertatea de circulaţie, libertatea 
conștiinţei și religiei, libertatea convingerilor și exprimării, dreptul la azil și la o 
cetăţenie, dreptul la proprietate ș.a.

Astfel, valoarea statului de drept decurge din faptul că acesta a apărut în 
procesul de căutare a libertăţii și care, la rândul său, tinde să fie garantul acestei 
libertăţi, de aceea, în raport cu statul, drepturile omului comportă caracter pri-
mar și definitoriu.

Proclamând Ucraina ca stat democratic, stat de drept și social, Constituţia 
Ucrainei a stabilit că drepturile și libertăţile omului, precum și garanţiile acesto-
ra, constituie esenţa și scopul activităţii statului. Potrivit Hotărârii Curţii Con-
stituţionale a Ucrainei din 22.09.2005: „Ucraina, ca stat democratic și de drept, 
a consfinţit caracterul inalienabil al drepturilor și libertăţilor omului, garantarea 
cărora constituie obligaţia principală a statului. Potrivit principiului statului de 
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drept, restrângerea drepturilor și libertăţilor general recunoscute ale omului și 
cetăţeanului este inadmisibilă“.

Este important ca valorile statului de drept să fie nu numai consfinţite în 
Constituţie, dar și apărate de un sistem de forme și mijloace (normative, consti-
tuţionale și procesuale), care asigură protecţia fermă și realizarea anumitor drep-
turi și obligaţii corelative.

În acest sens, trebuie să recunoaștem meritul organizatorilor Conferinţei, 
care au evidenţiat rolul deosebit al organelor de jurisdicţie constituţională în 
protecţia valorilor statului de drept. Anume aceste organe în realitate menţin 
„echilibrul“, la figurat vorbind, dintre exigenţele unanim recunoscute ale statului 
de drept și realizarea lor practică în elaborarea actelor legislative.

Drept exemplu servește Hotărârea Curţii Constituţionale a Ucrainei din 
29.12.1999, în care s-a menţionat: „Condamnând omul la moarte prin aplicarea 
pedepsei capitale, chiar și în limitele prevederilor legii, statul anulează dreptul 
inalienabil al omului la viaţă, ceea ce contravine Constituţiei Ucrainei“. 

În final voi sublinia că un factor necesar, care determină succesul multor 
reforme în viaţa politică și socială a statului, constituie nivelul culturii politice și 
juridice. Este necesar să se renunţe la nihilismul juridic, pe care în ultimul timp 
îl manifestă nu numai unii cetăţeni, dar și unii reprezentanţi ai instituţiilor de 
stat. Respectarea Constituţiei, a legilor de către toţi membrii societăţii, de către 
toţi funcţionarii instituţiilor de stat, organelor autoadministrării publice locale 
constituie o trăsătură inerentă a statului democratic de drept.

În această ordine de idei, consider că rezultatele acestei conferinţe vor con-
tribui la perfecţionarea activităţii organelor de jurisdicţie constituţională în sta-
tele democratice de drept. Doresc participanţilor la Conferinţă succes și dezba-
teri interesante și fructuoase.
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Dl Viktor shyshkin,  
Judecător al Curţii  

Constituţionale din ucraina 

„RoLuL INIţIATIVeI INDIVIDuALe PRIVIND  
INTeRPReTAReA NoRMeLoR LeGALe uCRAINeNe  
îN AsIGuRAReA INTeResuLuI CoMuN“

Problema interesului individual și interesului comun în justiţie are 
o importanţă constantă și depinde de nivelul de dezvoltare al societăţii 
și al relaţiilor juridice în societate, determinate de circumstanţe obiec-
tive.

Conform art.150 alin. 2 din Constituţia Ucrainei, persoanele fizice 
pot fi subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale a Ucrainei 
pentru interpretarea oficială a prevederilor defectuoase ale legilor Ucrai-
nei. Din punct de vedere procedural, acest drept se realizează în baza 
articolelor 42, 43, 94, 95 din Legea cu privire la Curtea Constituţională 
a Ucrainei.

Analizând prevederile art.94 și art. 95 din Legea cu privire la Curtea Con-
stituţională a Ucrainei, se poate afirma că pentru omul concret și interesul co-
mun există o diversitate de efecte, rezultate din examinarea sesizărilor indivi-
duale.

În această relaţie balanţa poate să nu încline în favoarea cetăţeanului, chiar 
dacă sunt satisfăcute cerinţele expuse în sesizarea sa constituţională, dar în reali-
tate se realizează interesul comun.

Ce decizie poate adopta Curtea Constituţională a Ucrainei la sesizarea cetă-
ţeanului? Conceptual există două decizii: privind interpretarea oficială a normei 
legale și privind neconstituţionalitatea normei legale, oricât ar părea de surprin-
zător (sub aspectul formal al normelor constituţionale).
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În continuare vom examina aceste două aspecte.
I. Prima situaţie derivă din prevederile al 94 din Legea cu privire la Curtea 

Constituţională a Ucrainei, potrivit cărora: „Drept temei pentru sesizarea consti-
tuţională cu privire la interpretarea oficială a Constituţiei și legilor Ucrainei con-
stituie aplicarea neuniformă a normelor constituţionale și legale de către instan-
ţele judecătorești, alte organe ale puterii de stat, dacă subiectul dreptului de se-
sizare consideră că aceasta poate conduce sau a condus la încălcarea drepturilor 
și libertăţilor sale constituţionale“. În acest text vom evidenţia prevederea „poate 
conduce sau a condus la încălcarea drepturilor și libertăţilor sale constituţionale“. 
Prevederea consemnează două situaţii convenţionale: „a condus“, adică dreptul 
a fost încălcat, și „poate conduce“, se prezumă că în viitor poate fi încălcat un 
drept concret, consfinţit în Constituţia Ucrainei.

Dacă se solicită interpretarea oficială a prevederilor legale de către Curtea 
Constituţională a Ucrainei în vederea ocrotirii unui drept subiectiv constituţio-
nal și interpretarea este pozitivă pentru scopul urmărit de către cetăţean, acesta 
nu obţine decât o satisfacţie morală, deoarece hotărârea Curţii Constituţionale 
a Ucrainei privind interpretarea oficială a normelor legale nu constituie drept 
temei pentru revizuirea deciziei judecătorești de drept comun în cauza sa. Ho-
tărârea Curţii Constituţionale a Ucrainei privind interpretarea oficială a norme-
lor legale nu este executorie pentru instanţa de drept comun pentru revizuirea 
cazurilor examinate anterior. Prin urmare, aceasta hotărâre este aplicabilă doar 
în litigiile ulterioare, care vor fi examinate de către instanţele de drept comun, 
acestea fiind obligate să ţină cont de hotărârea Curţii Constituţionale a Ucrai-
nei. De fapt, sesizarea cetăţeanului a generat „un bine“, servind altor oameni, adi-
că interesului comun.

Dacă prin sesizarea constituţională se solicită interpretarea oficială a preve-
derilor legale, prezumându-se încălcarea unui drept constituţional (subiectiv), și 
această interpretare oficială este în favoarea scopului urmărit de cetăţean, efecte-
le pozitive individuale coincid cu cele comune. Ca urmare, atunci când este exa-
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minat litigiul său persoana poate cere ca instanţa de drept comun să aplice legea 
în modul cum a hotărât Curtea Constituţională a Ucrainei. Astfel, de hotărârea 
respectivă beneficiază nu numai subiectul care a depus sesizarea, dar și orice alt 
cetăţean, când cauza sa este examinată de către instanţă.

II. Conform art.95 alin.2 din Legea cu privire la Curtea Constituţională a 
Ucrainei, în cazul în care Curtea Constituţională a Ucrainei, examinând cauza 
cu privire la interpretarea oficială a prevederilor legale la sesizarea unei persoane 
fizice, constată că acestea contravin Constituţiei Ucrainei, ea le poate declara ne-
constituţionale. Deoarece normele neconstituţionale nu pot fi obiect al interpre-
tării oficiale, legiuitorul oferă Curţii Constituţionale dreptul de a depăși limitele 
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circumscrise de sesizarea constituţională. În acest caz, interesul individual coin-
cide cu cel comun. Interesul individual rezidă în faptul că instanţa de drept co-
mun poate revizui propria hotărâre, adoptată anterior, în virtutea circumstanţe-
lor nou apărute, în temeiul art.361 alin.2 pct.4 al Codului de procedură civilă al 
Ucrainei, art.245 alin.2 pct.5 al Codului jurisdicţiei administrative al Ucrainei, 
această hotărâre nemaiputând fi aplicată de către organele de stat. Iar interesul 
comun rezidă în faptul că prevederile respective ale legii sunt declarate inaplica-
bile de către Curtea Constituţională a Ucrainei.

Pe parcursul activităţii sale Curtea Constituţională a Ucrainei a adoptat 7 
astfel de hotărâri. Pentru 17 ani de activitate pare un număr nesemnificativ, însă 
pentru Curtea Constituţională a Ucrainei are importanță însăși existenţa aces-
tei posibilităţi. Pentru a fi mai concludenţi, vom exemplifica prin câteva hotă-
râri.

1.  Curtea Constituţională a Ucrainei a elaborat o poziţie doctrinară, potrivit 
căreia prevederile art.55 (dreptul de acces la justiţie) corelat cu art.124 
din Constituţia Ucrainei (extinderea jurisdicţiei instanţelor asupra tutu-
ror relaţiilor de drept din stat) oferă cetăţeanului dreptul neîngrădit de 
acces la justiţie. Această doctrină a fost statuată prin Hotărârea nr. 5 din 
30.10.1997 cu privire la interpretarea oficială a art.3, 23, 31, 47, și 48 din 
Legea cu privire la informaţie și art.12 din Legea cu privire la procuratu-
ră. Curtea a interpretat prevederile Legii cu privire la informaţie și a de-
clarat neconstituţional art.12 alin.(4) din Legea cu privire la procuratură, 
care permitea atacarea în justiţie a deciziei procurorului doar în cazurile 
prevăzute de lege, constatând încălcarea dreptului constituţional de acces 
la justiţie și atenţionând asupra statuării exclusiv în Constituţia Ucrainei 
a excepţiilor de la normele constituţionale, alte acte normative neputând 
face acest lucru.
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2. În Hotărârea nr.13 din 16.11.2000 asupra sesizării constituţionale a ce-
tăţeanului Soldatov G.I. cu privire la interpretarea oficială a art.59 din 
Constituţia Ucrainei, art.44 din Codul de procedură penală al Ucrainei, 
art.268 și art.271 din Codul cu privire la contravenţiile administrative 
(libertatea alegerii apărătorului) Curtea Constituţională a Ucrainei a con-
chis că prevederile respective ale codurilor sunt neconstituţionale pentru 
motivul că limitează dreptul constituţional al persoanei la libertatea ale-
gerii apărătorului (pct.6 din partea descriptivă și pct.3 din dispozitivul 
hotărârii).

3. În hotărârea nr.23 din 22.12.2010, la sesizarea cetăţeanului Baghinski A. 
O., Curtea Constituţională a Ucrainei a statuat că răspunderea adminis-
trativă și procedura de atragere la răspundere administrativă, prevăzute de 
art.14-1 și art.258 alin.6 din Codul cu privire la contravenţiile adminis-
trative, nu se întemeiază pe principii constituţionale și prezumţii de drept, 
bazate pe recunoașterea și aplicarea principiului supremaţiei dreptului în 
Ucraina, și contravin art.8 alin. 2, art.22, art.24 alin. 1 și 2, art.61 alin. 2, 
art.62, art.64 din Constituţia Ucrainei.

4. La sesizarea cetăţeanului Diaca I. v., Curtea Constituţională a Ucrainei, 
prin Hotărârea nr.13 din 3.06.2003 pentru interpretarea oficială a art.29 
alin. 6 din Legea cu privire la alegerea deputaţilor poporului din Ucraina 
(termenele de atacare în justiţie a încălcărilor comise la numărarea votu-
rilor și totalizarea rezultatelor scrutinului), a constatat că propoziţia a pa-
tra din prevederea respectivă contravine Constituţiei Ucrainei, deoarece 
încalcă garanţia constituţională privind exercitarea drepturilor și libertă-
ţilor omului și cetăţeanului – dreptul de acces la justiţie (art.55 alin. 1 
și 2 ), care nu poate fi îngrădit (art.64), precum și dreptul de sesizare în 
scris, individuală și colectivă, a organelor puterii de stat, a organelor auto-
administrării publice locale și funcţionarilor publici (art.40). În acest caz 
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interesul comun are o semnificaţie socială de stat, deoarece vizează drep-
tul politic al cetăţenilor de participare la constituirea organelor puterii de 
stat.

5. La sesizarea cetăţenei Galkina Z.G., prin Hotărârea nr.5 din 13.03.2012 
pentru interpretarea oficială a art.3 alin. 4 din Legea cu privire la pre-
venirea impactului negativ al crizei financiare mondiale asupra industriei 
construcţiilor și construcţiei locative, Curtea Constituţională a Ucrainei 
a constatat că acest articol, care interzicea „rezilierea de către persoanele 
fizice a oricăror contracte, rezultatul cărora constituie predarea de către 
antreprenor a obiectivului finalizat (a unei părţi a acestuia) cu condiţia 
efectuării prin aceste contracte a plăţii în proporţie de 100% a costului 
obiectivului (unei părţi a acestuia)“, contravin art.3 alin.2, art.6 alin.2, 
art.13 alin.4, art.19 alin.2, art.41 alin.1 și 4 din Constituţia Ucrainei.

Exemplele aduse demonstrează că legislaţia Ucrainei și jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale a Ucrainei ţin cont în grad maxim de asigurarea intereselor co-
mune și individuale în cadrul exercitării de către persoana fizică a dreptului de 
sesizare a Curţii Constituţionale.
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