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„O societate, chiar dacă s-ar compune 

 numai din Hanibali şi din Napoleoni, 

ar fi mai bine, în caz de surpriză, 
ca nu toţi să comande în acelaşi timp”1. 

 

 

Capitolul I 

„DREPTUL CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII POLITICE” 

CA DISCIPLINĂ ŞTIINŢIFICĂ 
 

 

1.1. Aspecte introductive 

 
Statul, ca form  de organizare a societ ii umane, şi Constitu ia, ca lege fundamental  

a statului reprezint  aspectele (elementele) centrale ale Dreptului constitu ional, atât ca 
ramur  de drept, cât şi ca disciplin  ştiin ific . 

Astfel, este general admis „faptul că o societate umană poate să existe, să se dezvolte 

şi să se impună numai în structuri organizate, iar structura care s-a impus, a rezistat şi 
rezistă, fiind practic de neabandonat, este statul”2. 

Cu alte cuvinte, statul poate fi considerat forma cea mai complex  de organizare a unei 
societ i umane. A ap rut pe o anumit  treapt  a evolu iei societ ii umane, din ra iuni 
multiple3, dintre care cele mai des men ionate sunt: 

- apari ia necesit ii unei autorit i (conduceri) în cadrul societ ii; 
- diferen ierea dintre guvernan i şi guverna i. 
Nevoia de autoritate a dat naştere unei puteri de comand  care a evoluat într-un 

„instrument de organizare şi conducere al societăţii”4, ceea ce presupune o „entitate 

distinctă de guvernanţii temporari”5.  
Astfel, statul poate fi considerat o organiza ie uman  întemeiat  pe un num r de reguli 

de drept, organiza ie în cadrul c reia se desf şoar  activit i în vederea satisfacerii unor 
interese generale (publice) determinate6. 

Iar în fruntea acestui ansamblu al normelor de drept, în forma lor cea mai generic  şi 
sistematizat , g sim Constitu ia, legea fundamentală a unui stat.  

Ast zi este de neconceput un stat modern în absen a legalit ii, respectiv a obliga iei 
tuturor de a respecta legea. Iar între legi, una, Constitu ia, este suprem 7 în sistemul de drept 
al unui stat. 

                                                 
1 Chesterton, citat de G. Burdeau, Cours de droit constitutionnel, Ed. L.G.D.J., Paris, 1942, p. 2 citat în 

Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 
2000, p. 113. 

2 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Ed. All 
Beck, Bucureşti, 2005, p. 2. 

3 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 3. 
4 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 3. 
5 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, p. 117. 
6 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, p. 115. 
7 A se vedea Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul comparat şi în dreptul român - 

tratat, Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, p. 221. 
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1.2. Apariţia şi dezvoltarea disciplinei “Dreptul constituţional” 

 
 No iunea de „drept constitu ional” a ap rut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi trebuie 

legat  de apari ia necesit ii de a studia sistematic constitu iile scrise ap rute1. 
 Primul pas a fost f cut când, în anul 1796, la Ferrara (Italia) a fost înfiin at  prima 

catedr  de drept constitu ional, titular fiind Giuseppe Campagnoni de Luzo. Ulterior, în 
1834 a fost înfiin at  o catedr  de drept constitu ional la Paris. În 1837, la Academia 
Mih ilean  din Bucureşti, se sus inea un curs având ca obiect un studiu comparativ al 
legisla iei diferitelor popoare2. 

 La începutul secolului al XIX-lea, denumirea de „Drept constitu ional”, considerat  a 
nu mai fi suficient de cuprinz toare (raportat  fiind doar la Constitu ie), a fost înlocuit  cu 
denumirea de „Drept constitu ional şi institu ii politice”, denumire considerat  mai potrivit  
şi suficient de cuprinz toare pentru a surprinde complexitatea fenomenului statal. Rela ia 
interdependent  dintre Constitu ie şi func ionarea unui stat este ast zi, mai mult ca oricând, 
evident . S-a sus inut recent în literatura de specialitate c  sarcina principal  a tuturor 
constitu iilor este aceea de „a crea instituţiile politice”, atâta timp cât o „comunitate 

politică necesită instituţii în vederea guvernării societăţii, aşa cum fiecare societate 

necesită reguli comune şi o metodă pentru elaborarea, punerea în aplicare şi controlul 

acestora”3. 

 În rile Române, studierea conceptelor specifice dreptului constitu ional s-a f cut, 
pentru început, sub denumirea de „drept public”, ulterior de „drept constitu ional” şi apoi de 
„drept constitu ional şi institu ii politice”. Dezvoltarea disciplinei „Dreptului constitu ional” în 
România a fost marcat  de elaborarea, apari ia şi sus inerea unor cursuri în cadrul facult ilor 
de specialitate şi publicarea unor materiale (Dimitrie Paul Viforeanu – „Curs de drept 
constitu ional”, 1859-1881; Simion B rnu iu – „Dreptul public al românilor”, 1867; G.G. 
Meitani – „Studiu asupra Constitu iei României”, 1880; C.J. Suliotis – „Elemente de drept 
constitu ional”, 1889; A. Codrescu – „Dreptul constitu ional”, 1864; C.G. Stere – „Curs de 
drept constitu ional”, 1903, C.G. Dissescu – „Curs de drept constitu ional”, 1915 etc.)4. 

 
 
1.3. Obiectul de cercetare. Metodele de cercetare 

 

 Dreptul constitu ional, ca orice ştiin , are un obiect propriu de cercetare şi metode 

ştiinţifice specifice. 
 

Obiectul principal de cercetare al disciplinei Dreptul constitu ional îl reprezint  
Constitu ia. Sfera larg  a obiectului de cercetare al Dreptului constitu ional include 
aspectele privind: forma de stat, forma de guvern mânt, organizarea şi func ionarea 

                                                 
1 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, p. 31. 
2 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, pp. 31  

şi 32. 
3 A se vedea Robert Schütze, Dreptul constituţional al Uniunii Europene, Ed. Universitar , Bucureşti, 

2012, p. 79. 
4 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, pp. 32-34. 
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Parlamentului şi a celorlalte organe ale statului, raporturile dintre acestea, raporturile dintre 
stat şi indivizi; drepturile, libert ile şi îndatoririle fundamentale ale oamenilor; alte aspecte 
reglementate prin însuşi textul Legii fundamentale1. 

 
Metodele de cercetare 
Metodele de cercetare utilizate în principal sunt: 
1. metoda exegetic  – const  în utilizarea interpret rii gramaticale, logice şi sistematice, 

în scopul stabilirii în elesului diferitelor texte de lege2. Se utilizeaz  mijloace specifice logicii: 
analogia, argumentele logice (argumentul ad absurdum, a pari, per a contrario, a fortiori 
etc.). (exemplu: rezult  în mod clar din „art. 131 alin. (1) din Constitu ie c  procurorii au un 
statut complet diferit de cel al judec torilor, tocmai din cauza faptului c  ei nu înf ptuiesc 
justi ia, nu pronun  hot râri cu valoare de adev r legal”)3. 

2. metoda analitic -sintetic  – const  în analizarea diferitelor norme juridice în vigoare, 
în scopul de a g si principiile juridice care stau la baza lor. Urmeaz  cercetarea comparativ  
a acestora, pentru a putea sintetiza o serie de principii superioare, fundamentale, prin 
intermediul c rora se vor interpreta celelalte dispozi ii. Se folosesc procedee ale logicii 
formale, precum: analiza, sinteza, induc ia, deduc ia4. 

3. o metod  mixt , constând în îmbinarea metodelor tradi ionale (exegetic  şi 
analitic -sintetic ) cu metode moderne sociologice. Analiza modern  a aspectelor specifice 
Dreptului constitu ional presupune atât o analiz  pur juridic  (oferit  de metodele 
tradi ionale), cât şi o analiz  de natur  sociologic  şi politic . S-a argumentat c  nu este 
posibil  o în elegere a fenomenului juridic al statului f r  o cunoaştere şi în elegere a 
aspectelor economice, sociale şi politice sau a convingerilor sau mentalit ilor membrilor 
societ ii5. 

 

 
1.4. Dreptul constituţional - ramură de drept 

 
Defini ie 
 

Dreptul constitu ional este o ramură a dreptului public şi este definit ca fiind 
ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile juridice de drept 
constitu ional, respectiv cele care privesc forma de stat, forma de guvernământ, 
organizarea şi func ionarea Parlamentului şi a celorlalte institu ii fundamentale ale 
statului, raporturile dintre acestea, drepturile, libertă ile şi îndatoririle fundamentale ale 
oamenilor, precum şi orice alte aspecte prevăzute prin însuşi textul Constitu iei

6. 
 

Raportul juridic de drept constitu ional 
 

Raporturile juridice de drept constitu ional sunt acele relaţii sociale reglementate de 

normele dreptului constituţional. 
                                                 

1 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, pp. 35-37. 
2 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, p. 37.  
3 A se vedea Mihai Constantinescu, Ioan Vida, Metode de interpretare în contenciosul constituţional, 

articol în Revista „Dreptul” nr. 11/2002, p. 70. 
4 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, p. 38.  
5 A se vedea Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, p. 38. 
6 Defini ia are în vedere de fapt sintagma de „Drept constitu ional şi institu ii publice” - a se vedea Tudor 

Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice – tratat elementar, vol. I, pp. 39 şi 40.  
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Sunt considerate raporturi juridice de drept constitu ional acele rela ii sociale care apar 
în procesul instaur rii, men inerii şi exercit rii puterii de stat1. 

Participan ii la aceste raporturi juridice sunt considera i subiectele raportului de drept 
constitu ional. 

Subiectele raportului de drept constitu ional sunt oamenii, privi i fie individual 
(persoan  fizic ), fie colectiv (grupuri, persoane juridice)2. 

Subiectele raporturilor juridice de drept constitu ional sunt: 
1. Poporul. Poporul este principalul subiect de drept constitu ional3. Deşi exist  şi 

puncte de vedere care contest  calitatea de subiect de drept a poporului, acesta de ine totuşi 
aceast  calitate prin prisma faptului c  este de in torul suveranităţii naţionale (chiar în 
condi iile în care o exercit  prin organele sale reprezentative). Poporul ac ioneaz  în calitate 
de subiect de drept constitu ional în situa ia în care îşi exprim  op iunile în cadrul 
referendumului (de exemplu, cu privire la forma de guvern mânt a statului, a structurii de 
stat etc.) sau prin exercitarea dreptului de vot în cadrul alegerilor organizate pentru 
desemnarea reprezentan ilor4. 

 
2. Statul, în calitate de persoană juridică de drept public, apare ca subiect de drept 

constitu ional fie direct, fie reprezentant prin organele sale (de exemplu, în procedura 
acord rii sau retragerii cet eniei; în sfera dreptului interna ional; în cadrul rela iilor dintre 
statul federal şi statele membre componente ale federa iei etc.)5. 

 
3. Organele statului (autorit ile publice) – au calitatea de subiect de drept 

constitu ional în situa ia în care particip  la raporturi de drept constitu ional. Organele de 
stat care, de principiu, ac ioneaz  ca subiecte de drept constitu ional, sunt cele prev zute 
chiar prin Constitu ie ca organe de stat, în exercitarea atribu iilor ce le revin în aceast  
calitate. De exemplu, în cazul rela iilor dintre Parlament, ca autoritate legiuitoare, şi alte 
autorit i, cum ar fi Curtea Constitu ionale, în cazul exercit rii controlului de 
constitu ionalitate asupra legilor; Avocatul Poporului are calitatea de subiect de drept 
constitu ional atunci când îşi îndeplineşte obliga ia de a prezenta un raport anual cu privire 
la activitatea desf şurat  în fa a Parlamentului6. Mai sunt incluse în aceast  categorie şi: 
birourile electorale, Autoritatea Electoral  Permanent 7. 

 
4. Partidele şi forma iunile politice şi alte asemenea organiza ii – sunt subiecte de drept 

constitu ional, deoarece sunt structuri organizatorice prin intermediul c rora poporul particip  

                                                 
1 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 26. 
2 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I,  

pp. 23-26; Ştefan Deaconu, Drept constituţional, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 22. 
3 A se vedea Cristian Ionescu, Tratat de drept constituţional contemporan, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, 

p. 25. 
4 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 25; 

Ştefan Deaconu, Drept constituţional, p. 22. 
5 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 25; 

Ştefan Deaconu, Drept constituţional, p. 22.  
6 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 25; 

Ştefan Deaconu, Drept constituţional, p. 22. 
7 A se vedea Maria N stase Georgescu, Simona Th. Livia Mih ilescu, Drept constituţional şi instituţii 

politice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 20 şi 21. 
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la guvernare (propun candida ii la alegeri; partidul politic care de ine majoritatea în Parlament 
sau partidele politice reprezentate în Parlament sunt consultate de c tre Preşedintele României 
cu privire la desemnarea unui candidat pentru func ia de prim-ministru) sau care sunt 
implicate în procesul sufragiului (reprezentan i ai partidelor şi forma iunilor politice fac parte 
din birourile electorale)1. Piese importante în func ionarea sistemului politic înc  de la 
sfârşitul sec. al XIX-lea, partidele politice de in azi un rol esen ial în func ionarea unui sistem 
democratic, primind importante prerogative constitu ionale2. 

 
5. Cetă enii – ca persoane fizice, sunt subiecte de drept care particip  la raporturi de 

drept constitu ional în vederea realiz rii drepturilor şi a libert ilor fundamentale decurgând 
din de inerea suveranit ii (de exemplu, când candideaz  la o func ie sau demnitate 
public ), dac  dobândesc şi de in o func ie sau demnitate public  (raport de reprezentare)3. 

 
6. Străinii şi apatrizii – pot ap rea ca subiecte de drept constitu ional în raporturile ce 

se nasc cu privire la acordarea cet eniei române sau a dreptului de azil politic ori a 
statutului de refugiat4. 

 
Con inutul raportului juridic de drept constitu ional este alc tuit din drepturile şi 

obliga iile care revin participan ilor la acest raport. 
 
Obiectul raportului juridic de drept constitu ional este format din conduita subiectelor 

de drept constitu ional. 
  
Izvoarele formale ale dreptului constitu ional român 
 
Este izvor formal de drept forma de exprimare a normei juridice edictate de stat. Nu 

toate izvoarele de drept sunt şi izvoare ale dreptului constitu ional, ci numai acelea care 
îndeplinesc urm toarele dou  condi ii

5: 
a. îmbrac  forma normelor juridice emise de organele reprezentative ale statului (de 

exemplu, legea); 
b. normele juridice reglementeaz  rela ii sociale fundamentale ce apar în procesul 

instaur rii, men inerii şi exercit rii puterii publice (de exemplu, organizarea alegerilor 
generale, înfiin area şi organizarea unor institu ii fundamentale ale statului etc.). 

 
Izvoarele dreptului constitu ional român sunt: 
1. Constitu ia – este principalul izvor de drept constitu ional, deoarece provine de la 

organul reprezentativ suprem al poporului (Adunarea Constituant ) şi reglementeaz  cele 
mai importante rela ii sociale fundamentale pentru puterea de stat6. 

                                                 
1 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 26; 

Ştefan Deaconu, Drept constituţional, p. 23. 
2 A se vedea Yves Poirmeur, Dominique Rosenberg, Droit européen des partis politiques, Ed. Ellipses, 

Paris, 2007, pp. 13 şi 14. 
3 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 26. 
4 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 26; 

Ştefan Deaconu, Drept constituţional, p. 23. 
5 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 27. 
6 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 30. 
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2. Legile constitu ionale – sunt legile de revizuire (modificare) a Constitu iei. 
Elaborate şi adoptate dup  o procedur  special , dup  aprobarea lor prin referendum devin 
parte integrant  din Constitu ie. 

3. Legile organice şi ordinare – ca acte normative emise de Parlament, autoritatea 
legislativ  a statului, sunt izvoare ale dreptului constitu ional numai în m sura în care 
reglementeaz  rela ii sociale fundamentale care apar în procesul instaur rii, men inerii şi 
exercit rii puterii publice (de exemplu, Legea privind cet enia român , Legea electoral  etc.)1. 

 
4. Regulamentele de organizare şi func ionarea ale celor două Camere ale 

Parlamentului – sunt izvoare de drept constitu ional deoarece sunt acte normative care 
reglementeaz  modul de organizare şi desf şurare a activit ii autorit ii reprezentative 
supreme (Parlamentul României), drepturile şi obliga iile parlamentarilor etc.2. 

 
5. Ordonan ele guvernamentale – sunt izvoare ale dreptului constitu ional în aceleaşi 

condi ii ca şi legile organice şi ordinare. 
 
6. Tratatele şi conven iile interna ionale

3 – pentru a fi izvoare ale dreptului 
constitu ional trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii4: 

a. s  fie de aplicabilitate direct , nemijlocit ; 
b. s  fie ratificate conform dispozi iilor legale; 
c. s  cuprind  reglement ri specifice dreptului constitu ional (de exemplu, conven iile 

încheiate între state privind cet enia). 
Constitu ia României republicat  reglementeaz  strict problema raportului dintre 

dreptul intern şi dreptul internaţional în art. 11 şi 20. 
Astfel, conform art. 11 din Constitu ia României, republicat , tratatele interna ionale 

ratificate5 de Parlamentul României fac parte din dreptul intern6. Dar, în cazul în care un 
tratat la care România urmeaz  s  devin  parte cuprinde dispozi ii contrare Constitu iei, 
ratificarea acestuia poate avea loc doar dup  revizuirea Constitu iei, în vederea elimin rii 
contradic iilor. 

Pe de alt  parte, art. 20 din Constitu ia României, republicat  con ine o dispozi ie 
special  referitoare la tratatele interna ionale privind drepturile şi libert ile fundamentale 
ale omului. Astfel, dispozi iile constitu ionale privitoare la acestea vor trebui interpretate şi 
aplicate în concordan  cu Declara ia Universal  a Drepturilor Omului şi cu celelalte 
acorduri la care România este parte. Mai mult decât atât, conform art. 20 alin. (2) din 
Constitu ia României, în caz de neconcordan  între normele interna ionale privitoare la 

                                                 
1 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 31. 
2 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 31; 

Ştefan Deaconu, Drept constituţional, p. 18. 
3 Despre tratate – defini ie, elemente şi clasificare – a se vedea Dragoş Chilea, Drept internaţional 

public, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, pp. 19-22. 
4 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, p. 31; 

Ştefan Deaconu, Drept constituţional, p. 17. 
5 Pe larg despre ratificarea tratatelor şi etapele procedurii elabor rii tratatelor – a se vedea Dragoş 

Chilea, Drept internaţional public, pp. 22-28.  
6 Despre aplicarea tratatelor în dreptul intern -  a se vedea Dragoş Chilea, Drept internaţional public,  

pp. 26-28. 
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drepturile şi libert ile fundamentale ale omului ratificate de România şi dreptul intern au 

prioritate de aplicare normele internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia 

României sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. 
Regula priorităţii dreptului internaţional se aplic  numai în domeniul drepturilor 

omului şi numai în cazul în care dreptul intern nu con ine dispozi ii mai favorabile. 
 
7. Cutuma (obiceiul juridic) – la început a fost singurul izvor de drept şi pentru mult  

vreme a reprezentat principalul izvor de drept. 
La ora actual , cutuma reprezint  unul dintre izvoarele principale ale dreptului doar în 

sistemele constitu ionale bazate pe Constitu ii cutumiare sau care fac parte din sistemul de 
drept anglo-saxon. 

În ara noastr , vechile Constitu ii ale României au acordat cutumei rolul de izvor de 
drept în general (Constitu iile din 1866, 1923, 1938).  

În sistemul de drept actual, cutuma nu mai este considerat  izvor de drept 
constitu ional1. În schimb, actuala Constitu ie a României acord  cutumei rol de izvor de 
drept doar restrâns, cu titlu de excepţie, numai pentru anumite domenii strict precizate şi 
este vorba, în special, de sfera dreptului privat2 [respectiv în domeniul protec iei dreptului 
de proprietate – art. 44 alin. (4) din Constitu ia republicat 3]. 

Desigur c  anumite reguli cutumiare îşi g sesc şi azi aplicabilitatea în domeniul 
dreptului public (de exemplu, sub forma aşa-numitelor practici parlamentare sau au fost 
preluate de c tre stat şi transformate în reguli scrise4), dar este greu de acceptat c  obiceiul 
juridic mai reprezint  azi izvor de drept constitu ional în sistemul juridic românesc. 

În schimb, este general recunoscut cutumei rolul completiv (obiceiul juridic intervine 
praeter legem, respectiv, vine s  completeze o lacun  a Constitu iei) şi rolul interpretativ în 
domeniul dreptului constitu ional (intra legem – când, în cazul unei dispozi ii 
constitu ionale neclare sau insuficiente, obiceiul juridic poate interveni pentru a-i explica 
sau l muri în elesul)5. 

 
8. Jurispruden a reprezint  totalitatea hot rârilor judec toreşti pronun ate de instan ele 

de toate gradele în scopul solu ion rii conflictelor juridice de orice natur  cu care au fost 
sesizate6. 

În sistemul nostru constitu ional, conform unui punct de vedere general acceptat, 
jurispruden a nu este izvor de drept constitu ional. 

Un caz special îl reprezint  deciziile Cur ii Constitu ionale care, datorit  caracterului 
lor general obligatoriu şi al efectelor erga omnes pe care le au, trebuie respectate şi aplicate 
                                                 

1 A se vedea Maria N stase Georgescu, Simona Th. Livia Mih ilescu, Drept constituţional şi instituţii 
politice, p. 26. 

2 A se vedea Bianca Selejan-Gu an, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2008, p. 11. 

3 Art. 44 alin. (4) din Constitu ia României, republicat : „Dreptul de proprietate obligă la respectarea 

sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini, 

care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului”. 
4 A se vedea Ştefan Deaconu, Drept constituţional, p. 19; Bianca Selejan-Gu an, Drept constituţional şi 

instituţii politice, p. 11. 
5 A se vedea în detaliu Tudor Dr ganu, Drept constituţional şi instituţii politice-tratat elementar, vol. I, pp. 85 

şi 86. 
6 A se vedea Lucian Chiriac, Drept administrativ I, Ed. Universit ii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2007,  

p. 27. 


