
Considera ii introductive privind constitu ionalizarea dreptului 9

CAPITOLUL I 

Considera ii introductive privind 

constitu ionalizarea dreptului 

Sec iunea 1 
Actualitatea i importan a cercet rii tiin ifice 

No iunea de constitu ionalizare este un concept frecvent utilizat în 
literatura juridic , f r  a exista o defini ie comun , general acceptat  
a fenomenului de constitu ionalizare. Chiar dac  în doctrin  i în 
literatura de specialitate român  sau str in  g sim diferite defini ii i 
interpret ri ale conceptului de constitu ionalizare, caracteristicile 
esen iale ale acestuia r mân acelea i, fiind un proces continuu i nu 
imediat, care a afectat profund sistemul de drept na ional, sistemul de 
drept al Uniunii Europene, cât i modul în care cele dou  interfereaz . 

Prezenta monografie porne te de la dou  preocup ri fundamen-
tale. Prima prive te evolu ia i consecin ele procesului de constitu io-
nalizare în general, cu studierea mecanismului acestui proces i a 
efectelor pe care le produce la nivelul întregului sistem de drept. Cea 
de-a doua presupune particularizarea acestui proces în cadrul ramurii 
de drept penal. 

Obiectivul final al acestei monografii este de a r spunde urm toa-
relor întreb ri: care au fost consecin ele adopt rii Constitu iei din 1991 
i ulterior a revizuirii ei în anul 2003, asupra Codului penal din 1969 i 

a Codului de procedur  penal  din 1968; în ce m sur  a avut loc 
r spândirea principiilor constitu ionale în ramura dreptului penal; ce 
rol au jucat deciziile Cur ii Constitu ionale a României în adoptarea 
noilor coduri i cum contribuie în prezent Curtea Constitu ional  la 
realizarea unei justi ii constitu ionale în cadrul ramurii de drept penal. 
Toate acestea, adunate, urm resc efectele constitu ionaliz rii ramurii 
dreptului penal pe trei planuri: legislativ, jurispruden ial i doctrinar. 
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Metodele ce urmeaz  a fi folosite sunt metode calitative fundamen-
tale pentru cercetarea aprofundat  în domeniul tiin elor juridice, 
precum metoda istoric , metoda logic , metoda deductiv-inductiv , 
metoda critic-comparativ  i metoda statistic . Astfel, metoda de 
cercetare istoric  urmeaz  a fi aplicat  în vederea prezent rii evolu iei 
unor no iuni fundamentale pentru cercetarea realizat , precum 
constitu ie, constitu ionalism i constitu ionalizare, cât i a unor prin-
cipii precum principiul separa iei puterilor în stat sau a principiilor i 
drepturilor constitu ionale. 

Metoda deductiv-inductiv  urmeaz  a fi utilizat  pentru de-
construc ia i reconstruc ia procesului de constitu ionalizare la nivelul 
întregului sistem de drept (nivel general), în vederea aplic rii acestuia 
la nivelul ramurii de drept penal. 

Metoda logic  urmeaz  a fi folosit  pentru a sintetiza opiniile 
autorilor cu privire la anumite no iuni i principii, precum: stat de 
drept, principiul separa iei puterilor în stat, principiul legalit ii, 
principiul egalit ii în fa a legii, principiul neretroactivit ii legii penale, 
principiul retroactivit ii legii mai favorabile, prezum ia de nevinov ie, 
dreptul la un proces echitabil i dreptul la ap rare. 

Metoda critic-comparativ  urm re te s  ofere o perspectiv  de 
ansamblu a modului în care este reflectat rolul instan elor constitu-
ionale, fie ele Cur i Constitu ionale sau Tribunale Constitu ionale i a 

deciziilor pronun ate de acestea, în ordinea constitu ional  a statelor 
europene. De asemenea, se dore te o comparare a sistemelor constitu-
ionale europene cu modelul american sub aspectul modului în care se 

realizeaz  controlul de legalitate a legilor i de c tre care autoritate, cu 
sublinierea avantajelor i dezavantajelor fiec rui sistem de control de 
constitu ionalitate. 

Metoda statistic  este folosit  pentru prelucrarea datelor ob inute 
ca urmare a analiz rii întregii jurispruden e în materie penal  a Cur ii 
Constitu ionale a României, de la momentul înfiin rii acesteia i pân  
în prezent1, cu scopul de a se eviden ia statistic, în procente, institu iile 
sau domeniile supuse controlului, cât i efectele realiz rii acestui 
control în plan legislativ, jurispruden ial i doctrinar. Tot cu ajutorul 
metodei statistice urmeaz  a se stabili care dintre cele dou  modalit i 
de control realizate de Curtea Constitu ional  a României – a priori sau 

1 1 septembrie 2019. 
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a posteriori – a fost cel mai des întâlnit în materie penal  în jurispru-
den a Cur ii, cu analizarea efectelor fiec rui tip de control utilizat de 
instan a constitu ional . 

Primul titlu al acestei cercet ri va cuprinde o expunere a doctrinei 
juridice privind procesul de constitu ionalizare a dreptului, în general, 
care include identificarea premiselor constitu ionaliz rii, definirea 
conceptului, identificarea con inutului i a efectelor pe care le produce 
aceasta. 

Titlurile doi i trei se vor concentra asupra constitu ionaliz rii 
ramurii dreptului penal. Astfel, ini ial vor fi aduse în discu ie principiile 
de ordin constitu ional care direc ioneaz  ast zi mersul dreptului penal 
român, dar i european, precum: principiul legalit ii, principiul egali-
t ii în fa a legii, principiul neretroactivit ii legii penale, principiul 
retroactivit ii legii mai favorabile, prezum ia de nevinov ie, analizând 
în ce m sura s-a realizat o transpunere a acestora în reguli stricte care 
guverneaz  dreptul penal. 

Ulterior, vom supune aten iei modul în care sunt protejate anumite 
drepturi fundamentale prin controlul de constitu ionalitate al normelor 
penale realizat de Curtea Constitu ional  a României, precum dreptul 
la un proces echitabil, dreptul la solu ionarea cauzelor într-un termen 
rezonabil, dreptul la ap rare. 

Mecanismul excep iei de neconstitu ionalitate urmeaz  a fi expus 
ca fiind una din pun ile de leg tur  între principiile sau drepturile cu 
valoare constitu ional  i dreptul penal, cu indicarea deciziilor de 
referin  ale Cur ii Constitu ionale a României i a efectelor produse de 
acestea, atât în reglementarea Codului penal din 1969 i a Codului de 
procedur  penal  din 1968, dar mai ales în lumina noilor coduri din 
materie penal . 

În final, se va realiza o eviden iere statistic , în procente, a institu-
iilor sau domeniilor în materie penal  supuse controlului de constitu-
ionalitate, cât i efectele realiz rii acestui control (fie el anterior sau 

posterior) în plan legislativ, jurispruden ial i doctrinar. Astfel, se va 
urm ri modalitatea de uniformizare a aplic rii dreptului penal: fie prin 
transpunerea în practic  a deciziilor de interpretare a Cur ii Constitu-
ionale de c tre instan ele de judecat  i chiar de organele de urm rire 

penal , fie prin transpunerea în practic  a jurispruden ei Cur ii 
Constitu ionale, prin interven ia puterii legiuitoare care realizeaz  
modific ri sau compline te lipsuri la nivelul normelor penale, urmând 
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ca ulterior instan ele de judecat  s  aplice legile astfel modificate. Pe 
plan doctrinar, se încearc  dovedirea ipotezei c  doctrina, pe de o 
parte, ajut  la formarea jurispruden ei constitu ionale, fiind folosit  din 
ce în ce mai des în motiv rile Cur ii Constitu ionale a României, iar pe 
de alt  parte, în urma deciziilor obligatorii ale instan ei constitu ionale, 
doctrina î i schimb  modul de abordare a unor institu ii de drept penal 
sau de drept procesual penal ori chiar al unor principii. Ca urmare a 
studierii efectelor pe cele trei planuri men ionate, se va analiza care 
dintre aceste sunt preponderente i au o mai mare importan  în 
realizarea procesului de constitu ionalizare a ramurii dreptului penal 
în România. 

 

Sec iunea a 2-a 
Identificarea i explicarea terminologiei utilizate  

în demersul tiin ific 

2.1. No iunea de Constitu ie 

Constitu ia este un simbol, înainte de a fi o lege. Deseori, ea apare 
ca actul fondator al unui stat (de exemplu, în Statele Unite sau în statele 
africane n scute prin decolonizare), consacrând na terea i intrarea 
unui nou stat membru în societatea interna ional . Simbolismul ei nu 
se limiteaz , îns , doar la existen a statului. Se manifest , de 
asemenea, cu ocazia unei schimb ri a regimului politic1. În acest 
context, Constitu ia devine actul fondator al unui regim politic. „Noii 
conduc tori ai rii doresc s  marcheze ruptura de regimul precedent 
prin elaborarea unei Constitu ii noi, debutul unei etape în via a 
na iunii, intrarea într-o nou  er . Este, în acela i timp, o ruptur  de 
proiec iile trecute i viitoare, luând de multe ori forma unui manifest 
care repudiaz  anumite principii pentru a în l a alte valori”2. 

O serie de Constitu ii pun în eviden  istoria unor popoare cu o 
stare politic  rebel  sau instabil . Spre exemplu, Fran a a trecut 
începând cu anul 1791 i pân  în zile noastre prin 11 Constitu ii (cea 

1 P. Ardant, Institutions Politiques & Droit Constitutionnel, 13e edition,  
Ed. L.G.D.J., 2001, p. 53. 

2 Ibidem. 
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mai durabil  fiind cea a celei de-a III-a Republici, care a fost aplicat  
timp de 65 de ani, iar cea din 1791, fiind prima dintre Constitu iile 
franceze scrise, pe parcursul a 21 de luni). Nu intr  în cele 11 Constitu ii 
i proiectele votate care nu au avut timp s  intre în vigoare, cele care 

au fost respinse de popor (precum cea din 1946) sau cele discutate f r  
a se ajunge la un rezultat. Alt exemplu este Venezuela, care a avut 25 
de Constitu ii între independen a din anul 1811 i anul 1962. 

În anumite circumstan e, cet enii î i doresc elaborarea unei noi 
Constitu ii, care s  încheie o perioad  de incertitudine sau de tulburare 
i care s  simbolizeze întoarcerea la normalitate, organizarea puterilor 

în stat, fixarea regulilor, competen elor, aducerea securit ii pe plan 
intern i a respectabilit ii pe scena mondial . 

Constitu ia are, îns , i o semnifica ie filosofic , aceea a statului de 
drept. Din punct de vedere filosofico-politic se dore te o Constitu ie care 
s  admit  faptul c  puterea nu este nelimitat , ideea de limitare a 
puterii fiind, de regul , la originea elabor rii Constitu iilor. Are loc 
trecerea de la o putere arbitrar , în care totul este permis, la ceea ce 
se nume te un „stat de drept” (un stat care accept  s  fie limitat prin 
lege i s  o respecte). Îns  expresia „stat de drept” este echivoc  pentru 
c  orice stat este „un stat de drept”, deoarece în principiu nu exist  un 
stat f r  drept. Faptul c  statul se recunoa te supus legilor, normelor 
pe care le edicteaz  i le aplic , nu este în sine o garan ie pentru 
cet enii respectivului stat, fiind totu i necesar s  tim ce drept este 
acela care trebuie s  guverneze un stat democratic: Germania nazist  
a fost un veritabil stat de drept? Nu a fost, pentru c  statul de drept nu 
func ioneaz  f r  democra ie, i de asemenea, pentru c  trebuie s  
inem seama de con inutul legii, de obiectivele acesteia, de mijloacele 

de care dispun cet enii pentru punerea în aplicare a legii, de 
independen a justi iei, etc.1. 

Nu în ultimul rând, Constitu ia apare ca fiind un set de norme 
juridice care reglementeaz  via a politic  i social , precum i orga-
nizarea puterii, for ând-o s  respecte anumite forme, s  utilizeze 
anumite proceduri convenite, care prev d participarea cet enilor la 
alegerea partidului de guvernare, la elaborarea anumitor decizii i a a 

1 P. Ardant, op. cit., p. 54. 
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mai departe. Astfel, luat  în sens mai general, Constitu ia apare definit  
în doctrin  ca fiind „un ansamblu de norme juridice care reglementeaz  

organizarea oric rei colectivit i umane”1. Din acest punct de vedere, 
nu exist  o societate, fie aceasta mare sau mic , public  sau privat , în 
care s  existe un organism cu statut de autoritate i care, de exemplu, 
s  defineasc  procedurile de numire a liderilor na iunii. 

În literatura juridic  român  întâlnim o serie de defini ii date 
Constitu iei, utilizându-se fie sensul material, fie cel formal, fie o 
îmbinare a celor dou  sensuri ale no iunii de Constitu ie. 

O prim  defini ie dat  Constitu iei o reg sim la Constantin 
Dissescu, cel care are meritul introducerii în anul 1915 a disciplinei 
„drept constitu ional” la Facultatea de Drept din Bucure ti, potrivit 
c ruia Constitu ia reprezint  „organizarea exerci iului suveranit ii” 
„ i fiindc  exerci iul suveranit ii se nume te guvern, luat acest cuvânt 

în sensul cel mai generic, putem zice c  Constitu iunea e organizarea 

formei de guvern pe care poporul suveran i-o d ”2. 
Paul Negulescu define te Constitu ia ca fiind „o norm  care 

cuprinde principiile referitoare la organizarea i la raporturile de 

echilibru între diferitele puteri ale statului”, precum i drepturile 
publice3. 

Al i autori, ofer  defini ii mai complexe, ca urmare a dezvolt rii 
acestei no iuni, considerând Constitu ia ca reprezentând „un ansamblu 

de reguli juridice investite cu for  suprem  i adoptate dup  o 

procedur  special , reguli care stabilesc autorit ile esen iale ale 

statului i func ionarea lor, precum i drepturile, libert ile i 

îndatoririle fundamentale ale cet enilor”4. 
În opinia lui Antonie Iorgovan, nu trebuie s  sc p m din vedere 

dimensiunea politic  a Constitu iei, faptul c  ea este mai mult decât un 

1 Dictionnaire du droit constitutionnel, edition 3e, Ed. Armand Colin, Dalloz, 
Paris, 2001, p. 48. 

2 C.G. Dissescu, Drept constitu ional, Ed. Libr riei SOCEC&Co., societate 
anonim , Bucure ti, 1915, p. 416. 

3 P. Negulescu, Curs de drept constitu ional român, editat de Alex. Th. 
Doicescu, Bucure ti, 1927, p. 117. 

4 . Deaconu, Drept constitu ional, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2013,  
p. 32. 
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act juridic care reglementeaz  rela iile sociale, este rezultatul unei 
lupte politice, consacrând victoria unor for e politice, este un program 
politic pentru viitor i este, cel pu in în regimurile democratice, 
expresia unui pact social i politic1. 

Dup  cum se poate observa, Constitu ia trebuie s  reflecte realit -
ile politice, economice, na ionale i sociale ale unei na iuni, dintr-o 

etap  determinat  a dezvolt rii sale. În acest sens, Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel ar ta c  „fiecare popor î i are Constitu ia care i se 
potrive te i i se cuvine. De aceea, poporul trebuie s  aib  fa  de 
Constitu ia lui sentimentul dreptului s u i al st rii sale de fapt, altfel 
ea poate exista, e drept, în chip exterior, dar nu are nicio semnifica ie 
i nicio valoare”2. 

În opinia autorilor Ioan Muraru i Elena Simina T n sescu, 
Constitu ia este considerat  ca fiind acea „lege fundamental  a unui 
stat, constituit  din norme juridice, investite cu for  juridic  suprem  
i care reglementeaz  acele rela ii sociale fundamentale care sunt 

esen iale pentru instaurarea, men inerea i exercitarea puterii”3. 
Dac  ar fi s  clasific m defini iile date conceptului de Constitu ie, 

în func ie de cele dou  criterii, material i formal, atunci în elesul dat 
acestuia s-ar prezenta astfel: 

În sens material, Constitu ia reprezint  ansamblul dispozi iilor 
legale cuprinse în diferite acte normative, indiferent de natura i forma 
lor, care reglementeaz  înfiin area, organizarea i func ionarea 
(competen ele) organismelor statului care exercit  puterea politic 4. 

În sens formal, Constitu ia este un document scris, adoptat potrivit 
unei proceduri speciale i solemne, care con ine dispozi ii legale 
referitoare la instituirea i exercitarea puterii i a c ror for  juridic  
este superioar  celorlalte norme de drept5. Cu siguran  aceast  
defini ie a fost inspirat  din opera lui Hans Kelsen, unde se ar ta: 
„Constitu ia în sens formal, este un document care nu con ine doar 

1 A. Iorgovan, Drept constitu ional i institu ii politice. Teorie general ,  
Ed. Galeriile J.L. Calderon, Bucure ti, 1994, p. 54.  

2 G.W.F. Hegel, Principiile filosofiei dreptului, Ed. Iri, Bucure ti, 1996, p. 273. 
3 I. Muraru, E.S. T n sescu, Drept constitu ional i institu ii politice, ed. 15,  

Ed. C.H. Beck, vol. I, Bucure ti, 2016, p. 45. 
4 I. Deleanu, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I, Ed. Europa Nova, 

Bucure ti, 1996, p. 261. 
5 Ibidem, p. 260. 
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norme care regleaz  producerea de norme de drept generale, adic  
legiferarea, ci i norme care se refer  la alte obiecte, importante din 
punct de vedere politic, i care con in dispozi ii dup  care normele 
con inute în acest document, în legea constitu ional , nu pot fi modifi-
cate sau anulate la fel ca legile simple, ci doar în condi ii îngreunate, 
într-o procedur  special ”1. Evident, defini ia dat  de Hans Kelsen, 
chiar dac  nu surprinde într-o form  clar  suprema ia Constitu iei fa  
de celelalte norme de drept, arat  importan a acestei fa  de „legile 
simple”, cât i procedura special  de adoptare i modificare a acesteia. 
De asemenea, acest autor delimita Constitu ia în sens formal fa  de 
Constitu ia privit  în sens material, subliniind c  „termenul de 
Constitu ie, în sens material, se refer  la norma pozitiv  sau la normele 
pozitive care regleaz  producerea normelor generale de drept”2. 

Examinând defini iile prezentate, vom constata c  elementul 
comun surprins în toate defini iile este cel referitor la caracterul 
Constitu iei de lege superioar  celorlalte legi i lege care con ine reguli 
cu privire la organizarea i func ionarea puterii de stat. Se observ , de 
asemenea faptul, c  unele defini ii pun accentul pe enumerarea ele-
mentelor care constituie con inutul material al Constitu iei, iar altele 
pun accentul pe procedura special  de adoptare a Constitu iei. Astfel, 
în stabilirea conceptului de Constitu ie s-au conturat o serie de 
elemente definitorii, de con inut i de form , care îi confer  acesteia un 
caracter aparte, diferit de cel al legilor obi nuite.  

În ara noastr , pân  la Revolu ia din decembrie 1989, deosebirea 
dintre Constitu ie i legile ordinare se f cea prioritar dup  trei criterii 
i anume: con inut, forma de adoptare i modificare, for a juridic . În 

acest sens se sus inea c  legea fundamental  se deosebe te de orice 
lege ordinar  mai întâi prin con inutul ei, prin obiectul ei de 
reglementare, obiect format din cele mai importante rela ii sociale – 
cele din domeniul instituirii i exercit rii puterii de stat. În al doilea 
rând, Constitu ia se deosebea de o lege ordinar  i prin modul de 
adoptare, ea neputând fi adoptat  – spre deosebire de legile ordinare 
pentru care se cerea o majoritate de jum tate plus unul din num rul 
total al membrilor Marii Adun ri Na ionale (M.A.N.) – decât cu votul a 

1 H. Kelsen, Doctrina pur  a dreptului, Ed. Humanitas, Bucure ti, 2000,  
pp. 272-273. 

2 H. Kelsen, op. cit., p. 272. 
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dou  treimi. În sfâr it, Constitu ia avea o for  juridic  superioar , orice 
lege ordinar  trebuind s  fie conform  cu legea fundamental . În 
privin a modific rii Constitu iei se prevedea acela i cvorum ca i pentru 
adoptarea ei, plus o condi ie de form  – actul normativ privind 
revizuirea s  fie intitulat „lege de modificare a Constitu iei”1. 

În lumina Constitu iei României din 1991, deosebirea dintre legea 
fundamental  i restul legilor devine mai pregnant . În primul rând, 
Constitu ia, în logica de reglementare a celei din 1991, constituie legea 
fundamental , tr s tur  ce o diferen iaz  i o identific  în ansamblul 
legilor. Acest caracter rezult  atât din con inutul ei (un con inut 
complex ce cuprinde principiile fundamentale pentru toate domeniile 
vie ii politice, economice, sociale, culturale, juridice, etc), cât i din 
calitatea reglement rilor. Con inutul reglement rilor constitu ionale, 
a a cum sublinia doctrina, ofer  Constitu iei caracterul de lege 
fundamental , pentru c  rela iile sociale ce formeaz  obiectul acestor 
reglement ri sunt rela iile sociale fundamentale i care sunt esen iale 
pentru instaurarea, men inerea i exercitarea puterii statale2. 

Constitu ia se remarc  prin for a sa juridic  ce o deosebe te de 
restul legilor i o situeaz  în vârful ierarhiei izvoarelor dreptului, 
impunând regula conformit ii întregului drept cu dispozi iile sale3. 

Caracterul normativ al dispozi iilor constitu ionale decurge, îndeo-
sebi, din necesitatea de a conferi consisten  i caracter general-obliga-
toriu normelor politice, precum i de a asigura respectarea acestora 
sub sanc iunea legii. Dac  dispozi iile constitu ionale ar avea doar un 
caracter politic, înc lcarea acestora nu ar putea fi sanc ionat  în mod 
eficient, îns  vorbim de un caracter normativ (juridic) suprem, ceea ce 
înseamn  c  toate celelalte acte juridice trebuie s  fie conforme cu 
dispozi iile sale4. Astfel, un alt autor sus ine: Constitu ia are atât func ii 
politice, precum organizeaz  transmiterea i exerci iul puterii, este 
produc toare de cet enie i fundamentul legitimit ii guvernan ilor, 
cât i func ii juridice, dintre care amintim: determin  modalit ile de 
desemnare a guvernan ilor i le atribuie acestora competen e proprii, 

1 G. Vrabie, Drept constitu ional i institu ii politice contemporane, ed. a treia 
rev zut  i întregit , Ed. Team, Ia i, 1995, p. 189. 

2 I. Muraru, E.S. T n sescu, op. cit., 2016, vol. I, p. 43. 
3 I. Muraru, E.S. T n sescu, op. cit., 2016, vol. I, p. 47. 
4 C. Ionescu, Contencios constitu ional, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2010, 

p. 17. 



18 Titlul I. Procesul de constitu ionalizare a dreptului

enun  principiile esen iale într-un stat de drept, reprezint  fundamen-
tul validit ii întregii ordini juridice1. 

Modul de adoptare a Constitu iei difer  fa  de toate celelalte legi 
dintr-un stat, Constitu ia având proceduri solemne de adoptare, de la 
ini iativa adopt rii i pân  la aprobarea ei de c tre popor prin referen-
dum. Diferen e apar i în privin a momentului intr rii în vigoare: 
Constitu ia intr  în vigoare dup  ce a fost aprobat  de popor prin 
referendum, pe când celelalte legi intr  în vigoare la 3 zile de la data 
public rii lor în Monitorul Oficial sau la o alt  dat  ulterioar  prev zut  
expres în text. 

O alt  caracteristic  ce deosebe te Constitu ia de celelalte legi 
const  în faptul c  aceasta este mult mai stabil  în timp, întrucât ea 
prevede anumite proceduri specifice de modificare, ce presupun exis-
ten a unei în elegeri prealabile între toate for ele politice reprezentate 
în Parlament. Stabilitatea Constitu iei are drept consecin  stabilitatea 
raporturilor juridice i predictibilitatea legii2. 

Din punctul de vedere al con inutului, Constitu ia se caracterizeaz  
prin faptul c  obiectul ei îl constituie reglementarea raporturilor 
fundamentale cu privire la organizarea i func ionarea statului i 
garantarea drepturilor i libert ilor omului i ale cet eanului, cât i a 
îndatoririlor esen iale ale acestora. În mod clar, i anumite legi, precum 
legile organice sau cele ordinare, reglementeaz  raporturile sociale ce 
vizeaz  asemenea domenii social-juridice, dar principiile fundamentale 
ce le guverneaz  sunt stabilite de Constitu ie. 

 

2.1.1. Probleme de actualitate în privin a con inutului normativ al 
Constitu iei 

O problem  recent ap rut  în dreptul comparat este aceea a dife-
ren ierii normelor constitu ionale, întrucât anumite Constitu ii moderne 
consacr  mai multe tipuri de norme, ceea ce a fost denumit în literatura 
de specialitate ca fiind constitu ionalitatea superioar 3. 

1 M. Safta, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I. Teoria general  a 
dreptului constitu ional. Drepturi i libert i, ed. a 4-a revizuit , Ed. Hamangiu, 
Bucure ti, 2018, p. 76. 

2 . Deaconu, op. cit., 2013, p. 31. 
3 L. Favoreu, P. Gäia, R. Ghevontian, J.L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux,  

G. Scoffoni, Droit constitutionnel. Édition 2016-18 e éd, Dalloz, Paris, 2016, p. 131. 
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Este adev rat c  nu poate exista o Constitu ie ideal , perfect , 
imuabil , îns  observ m tendin a Constitu iilor noi sau recent revizuite 
de a încerca realizarea unui echilibru just, ra ional, între realit ile 
sociale diferite, interesele individuale i interesul public. 

Poate a a se explic  faptul c  acestea pun mare accent pe dreptu-
rile fundamentale ale omului, realizând o diferen  între valorile 
constitu ionale, aceast  diferen  f cându-se remarcat  i din punctul 
de vedere al modalit ilor în care aceste drepturi i libert i sunt 
respectate i aplicate.  

Astfel, Constitu iile alese pentru aceast  prezentare sunt doar acele 
Constitu ii (fie noi, recent revizuite sau chiar i Constitu ii intrate în 
vigoare cu mult timp în urm ) ale unor state atât din Europa – Spania1, 
Portugalia2, Grecia3, Germania4, Irlanda5, Slovenia6, Ungaria7, cât i de 
pe alte continente, precum Republica Dominican 8, Ecuador9, 

1 Constitu ia Regatului Spaniei, B. Of. de Stat nr. 311/1978, cu modific rile i 
complet rile ulterioare. 

2 Constitu ia Republicii Portugheze, D.R., nr. 155, seria I-A din 12 august 2005, 
cu modific rile i complet rile ulterioare. 

3 Constitu ia Republicii Elene din 1974, revizuit  în 1986; textul Constitu iei este 
redat în integralitate în . Deaconu, I. Muraru, E.S. T n sescu, S.G. Barbu, Codex 
constitu ional, Constitu iile statelor membre ale Uniunii Europene, Volumul I,  
Ed. Monitorul Oficial R.A., Bucure ti, 2015, pp. 477-540. 

4 Publicat  în BGBI III 100-1/1949, suferind mai multe revizuiri în anii 1956, 
1968, 1990-1994, 2009 i 2012; textul Constitu iei este redat în integralitate în  

. Deaconu, I. Muraru, E.S. T n sescu, S.G. Barbu, op. cit., 2015, vol. I, pp. 681-748. 
5 Prima Constitu ie a Irlandei a fost adoptat  în anul 1937 fiind revizuit  prin 

referendum de 33 de ori; textul Constitu iei este redat în integralitate în . Deaconu, 
I. Muraru, E.S. T n sescu, S.G. Barbu, op. cit., 2015, vol. I, pp. 759-799. 

6 Constitu ia actual  a Sloveniei a fost adoptat  în anul 1991, fiind revizuit  în 
mai multe rânduri, în anii 1997, 2000, 2003, 2004, 2006, 2013. Textul integral al 
acesteia este redat în . Deaconu, I. Muraru, E.S. T n sescu, S.G. Barbu, 2015,  
op. cit., vol. II, pp. 549-580. 

7 Legea fundamental  a Ungariei a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2012; 
textul Constitu iei este redat în integralitate în . Deaconu, I. Muraru, E.S. T n sescu, 
S.G. Barbu, op. cit., 2015, vol. II, pp. 785-835. 

8 Constitu ia Republicii Dominicane din 13 iunie 2015, publicat  în Gaceta 
Oficial no. 10805 din 10 iulie 2015. 

9 Constitu ia Republicii Ecuador din 20 octombrie 2008, revizuit  în 2011, 
consultat  pe site-ul https://www.derechoecuador.com/constituciones-de-la-repu 
blica-del-ecuador la data de 25 iulie 2018. 


