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6 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

2. Rezumatul articolului 
Fiecare articol va fi prevăzut la început cu un rezumat/résumé/abstract redactat în limbile 

română, engleză/franceză, care nu trebuie să depăşească 250 de cuvinte. 
 
3. Cuvinte-cheie 
Se vor menţiona 4-6 cuvinte sau expresii-cheie care surprind esenţa lucrării, scrise în 

limbile română, engleză/franceză. 
 
4. Corpul articolului 
Textul articolului se va redacta în limba română şi în limba engleză/franceză. Se va utiliza 

numai formatul Word (.doc, .docx). Textul trebuie să fie tehnoredactat pe pagini care au 
aceeaşi aliniere stânga/dreapta, folosindu-se în mod obligatoriu diacriticele specifice limbii de 
redactare a articolului.  

În cazul în care se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în 
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II. Authors of the articles 

 
Authors shall assume full responsibility in order to comply with copyright law. Acceptance 

of materials submitted for being published is tantamount to signing the editing agreement, 
whereby the authors shall exclusively assign to Constitutional Law Review the right of 
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electronic mail (e-mail) and the telephone number at which they can be contacted.  

 
III. Instructions for editing 

 
1. Title of the article 
Paper title should include full title, name, professional or academic affiliation of authors.  
 
2. Abstract of the article 
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4. Corpus  
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mandatory to use diacritics specific for the language of the article. 
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5. References/footnotes 
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cursive/italic. Names of journals should be written in quotation marks. When using articles, 
reports, official documents, which are available online, their citation shall comply with the 
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IV. Peer Review 
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All articles received for publication are subject to a review process in ”double blind” peer 
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There are no fees for processing and publication of materials. 
Authors shall be informed about any recommendations and comments of reviewers in 

order to improve the quality of the article. Once submitted article has been accepted for 
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Cuvânt-înainte 

Demersul de realizare a Revistei de drept constituțional a fost determinat în special de 
dinamica şi importanța evoluțiilor constituționale, la nivel naţional şi internaţional. Consi-
derăm că această evoluţie, precum şi schimburile permanente care au loc între cele două 
planuri menţionate impun un spaţiu distinct de prezentare şi analiză la nivel naţional, respectiv 
existenţa unei reviste de specialitate, care lipseşte la acest moment în România. 

Pornind de la aceste premise, Revista de drept constituțional promovează cercetarea 
ştiințifică în domeniu, dialogul referitor la teoria şi jurisprudența constituțională, în cadrul 
procesului complex de constituționalizare a dreptului. Revista ilustrează şi promovează 
standardele moderne de protecție a drepturilor şi libertăților fundamentale, standarde 
rezultate din actele juridice naționale şi internaționale, consacrate prin jurisprudența 
instanțelor constituționale şi a instanțelor internaționale, standarde codificate prin activitatea 
Comisiei de la Veneția. 

Cu o apariție trimestrială, revista va publica studii referitoare la teoria şi jurisprudența 
constituțională, cu accent pe dreptul comparat în domeniu şi pe raporturile cu dreptul Uniunii 
Europene. De asemenea, aceasta va cuprinde o rubrică destinată evoluțiilor instituţionale şi 
jurisprudențiale ale instanțelor de contencios constituțional, posibile repere pentru jurisdicția 
constituțională națională, pentru doctrina de specialitate, dar şi pentru autorităţile publice 
implicate în actul de legiferare, pentru identificarea celor mai adecvate soluții, fundamentate 
şi pe o analiză comparativă. Secţiunea dedicată actualităţilor constituţionale va cuprinde, 
deopotrivă, referiri la studii şi jurisprudenţa constituțională din țară sau din străinătate pe 
temele de interes ale momentului.  

În egală măsură, paginile revistei sunt deschise specialiştilor din țara şi din străinătate. 
 

Octombrie 2015, Bucureşti 
 

 

Fondatori 

Tudorel TOADER, Marieta SAFTA 
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Foreward 

The endeavour to edit the Constitutional Law Review has been determined especially by 
the dynamic and the importance of constitutional developments, at national and international 
level. We consider that such development, as well as the continuous exchanges that occur 
between the two levels mentioned above, require a separate space for presentation and 
analysis at national level, respectively the existence of a specialized review which is missing at 
the moment in Romania. 

Based on such premises, the Constitutional Law Review promotes the scientific research 
in this field, the dialogue on the constitutional theory and case-law, within the complex 
process of the constitutionalisation of law. The Review presents and promotes modern 
standards for the protection of fundamental rights and freedoms. Such standards result from 
national and international legal acts, enshrined in the case-law of constitutional courts and 
international courts, standards which are codified by the work of the Venice Commission. 

With a quarterly publication, the Review will publish studies on the constitutional theory 
and case-law, with an emphasis on the comparative law in this field and on the relations with 
European Union law. Likewise, it will include a section aimed at the institutional and 
jurisprudential developments of constitutional courts, possible background for the national 
constitutional law, for the specialized doctrine, but also for public authorities engaged in the 
lawmaking process, in order to identify the most appropriate solutions which are also based 
on a comparative analysis. The section on the constitutional current affairs comprises both 
references to studies and constitutional case-law in the country or abroad on issues of interest 
at that moment. 

Likewise, its pages are open to specialists in the country and abroad. 
 

October 2015, Bucharest                                                                                         
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DEZVOLTAREA PROTECŢIEI DREPTURILOR OMULUI  

LA NIVEL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN – ACCESUL INDIVIDUAL  
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Schnutz Rudolf DÜRR1 
Şeful Diviziei de justiţie constituţională în cadrul  

Comisiei de la Veneţia a Consiliului Europei; 
Secretarul General al Conferinţei Mondiale a Justiţiei Constituţionale 

 
 

Rezumat 
Tendințele recente de reglementare a accesului individual la justiția constituțională reprezintă 

un progres pentru apărarea drepturilor omului în Europa. Scopul explicit al acestor 
demersuri este acela de a soluționa problemele privind drepturile omului la nivel 
național şi de a reduce numărul mare de cauze aflate pe rolul Curții de la Strasbourg. 
Cererea individuală trebuie să fie concepută astfel încât să fie o cale de atac eficientă, 
exhaustivă, înainte ca o cauză să poată fi depusă pe rolul Curții Europene a 
Drepturilor Omului. Prezenta lucrare ilustrează stadiul actual al acestor dezvoltări la 
nivel național, într-un context european dificil, precum şi recomandările Comisiei de la 
Veneţia sub acest aspect. 

 
Cuvinte-cheie: control de constituționalitate; curți constituționale; Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului; acces individual la justiția constituțională 
 
 

I. Introducere 

Ca urmare a căderii zidului Berlinului, țările din Europa Centrală şi de Est au dorit să 
se alăture Consiliului Europei, cât mai curând posibil, pentru a deveni membre ale 
„clubului” țărilor democratice. Condiția pentru o astfel de aderare a fost ratificarea 
Convenției Europene a Drepturilor Omului, împreună cu cererea individuală la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. Într-o perioadă relativ scurtă, Consiliul Europei s-a extins 
de la 23 la 47 de state membre şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost nevoită să 
urmeze această extindere cu rezultate dramatice. Având în vedere că în multe dintre noile 

                                                           
1 Prezenta lucrarea a fost întocmită strict în nume personal și nu reflectă poziţia oficială a Comisiei de la Veneţia sau 
a Consiliului Europei. Acest text se bazează pe prezentările autorului din cadrul Simpozionului privind „Institution 
Design for Conflict Resolution and Negotiation – Theory and Praxis” (Nagoya, 1-2 februarie 2014) și al Seminarului 
cu ocazia celei de-a 25-a aniversare a Camerei Constituţionale a Curţii Supreme din Costa Rica (San José, 13-14 
noiembrie 2014).  
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state membre apărarea drepturilor omului a rămas o problemă în multe aspecte, numărul 
de cereri din aceste țări a crescut constant şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
acumulat un număr tot mai mare de cauze nesoluţionate, culminând cu 160.000 de cauze 
în 20112. 

Statele membre ale Consiliului Europei şi Curtea însăşi au devenit din ce în ce mai 
îngrijorate de această problemă, nu în ultimul rând deoarece Curtea le-a condamnat inter 
alia pentru durata excesivă a procedurilor, în timp ce chiar cauzele aflate pe rolul Curții 
Europene durau din ce în ce mai mult pentru a fi soluţionate. 

Principalul remediu pentru această problemă a fost Protocolul nr. 14, care a adus o 
serie de simplificări procedurale şi, în special, o reducere a numărului de judecători pentru 
deciziile de inadmisibilitate, de la trei judecători la unul singur. În temeiul Protocolului nr. 14, 
un singur judecător poate respinge cererile vădit inadmisibile. Cu toate acestea, acest 
protocol a fost amânat mai mulți ani din cauza refuzului Rusiei de a-l ratifica. Federația 
Rusă a ratificat Protocolul 14 numai atunci când celelalte 46 de state membre au convenit 
să continue fără Rusia şi să stabilească noul sistem între ele, în timp ce vechiul sistem – cu 
trei judecători – ar fi continuat numai pentru Rusia3.  

Într-adevăr, Protocolul a fost chiar un succes. Curtea a reuşit să reducă numărul de 
cauze de la 160.000 la aproape 70.000 în 3 ani. Cu toate acestea, numărul de 70.000 de 
cauze nesoluţionate este încă impresionant şi mulți consideră că acele cauze mai simple 
au fost soluționate mai repede, iar numărul celor rămase include un procent ridicat de 
cauze dificile. 

O reformă suplimentară a fost generată de Protocolul 154, care se referă în mod 
explicit la principiul subsidiarității şi care, de asemenea, reduce termenul-limită de a 
depune o cauză de la 6 luni la 4 luni de la hotărârea națională definitivă.  

Pentru a rezolva problema suprasolicitării Curții Europene a Drepturilor Omului, 
organizaţia „mamă” a Curții, Consiliul Europei, a organizat o serie de conferinţe în Roma5, 

                                                           
2 Raportul anual al Curţii Europene a Drepturilor Omului 2012, p. 6 (http://www.echr.coe.int/ Documents/ 
Annual_report_2012_ENG.pdf, accesat la 22 ianuarie 2014); http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= &esrc=s& 
source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int%2FDocuments%2FAn
nual_report_2012_ENG.pdf&ei=SSiVVZ_DGoLWU9mzgcAN&usg=AFQjCNGwTf8JQB2ydJyiwIO9BDwD6YhznQ&bvm=bv.9
6952980. 
3 Federaţia Rusă nu a ratificat Protocolul 14 o perioadă mai îndelungată (deschis pentru semnare la data de 15 mai 
2004), acesta putând intra în vigoare numai după ratificarea sa de către toate cele 47 de state membre ale 
Consiliului Europei, fiind, de asemenea, membre ale Convenţiei. Toate celelalte 46 de state membre finalizaseră 
procesul de ratificare în 2006 și, când s-a realizat clar că Rusia nu va ratifica, acestea au întocmit așa-numitul 
„Protocol 14bis” (deschis pentru semnare la data de 27 februarie 2009, intrarea în vigoare la data de 1 octombrie 
2009), care a introdus simplificarea procedurii de depunere pe rolul Curţii numai pentru statele membre care l-au 
ratificat. Probabil luând în considerare imposibilitatea de a preveni reforma Curţii, Federaţia Rusă a ratificat în cele 
din urmă Protocolul nr. 14 la data de 18 februarie 2010. Drept urmare, Protocolul iniţial a intrat în vigoare la data de 
1 iunie 2010, iar Protocolul 14bis a încetat.  
4 CETS nr. 213, deschis pentru semnare la data de 24 iunie 2013, nefiind încă intrat în vigoare, disponibil la adresa 
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=213&CM=8&DF=27/06/2013&CL=ENG, accesat 
la data de 2 iulie 2015. 
5 Conferinţa Ministerială Europeană privind Drepturile Omului, Roma, 3-4 noiembrie 2000. 
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în Interlaken6, în Izmir7 şi în Brighton, pentru a identifica, în continuare, modalități de a 
proteja sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cea mai recentă Declarație, 
adoptată la Brighton8, insistă asupra necesității de a îmbunătăți, în statele membre, 
sistemele de apărare a drepturilor omului pentru a rezolva la nivel național problemele 
privind drepturile omului. Alin. (9).c.iii din Declarația de la Brighton solicită statelor 
participante să ia în considerare introducerea de noi căi de atac interne pentru 
presupusele încălcări ale drepturilor şi libertăților prevăzute de Convenție. 

În urma reformelor profunde, domeniul viitoarelor modificări ale procedurilor de la 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului pare destul de restrâns. Prin urmare, Consiliul 
Europei şi statele membre se întreabă cum pot fi soluționate la nivel național cauzele 
privind încălcările drepturilor omului, decât să fie depuse la Strasbourg9. 

Un vector al acestei preocupări asupra apărării drepturilor omului la nivel național 
este Protocolul nr. 1610, conform căruia cele mai înalte instanțe ale statelor membre pot 
solicita avize consultative de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în contextul unei 
cauze aflate pe rolul instanței naționale. Ideea este că, prin aplicarea avizului consultativ, 
instanța națională ar evita, mai târziu, un recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
şi o posibilă condamnare de către Curtea Europeană. În discuțiile particulare, judecătorii 
constituționali par a fi destul de reticenţi față de acest mecanism, care nu a fost încă 
stabilit. 

În acest context mai larg de căi de atac la nivel național, Comisia de la Veneția a 
pregătit un studiu privind accesul individual la justiția constituțională11, care, inter alia, a 
analizat problema modului în care aceste căi de atac naționale trebuie să fie proiectate 
pentru a se ridica la standardele Curții Europene a Drepturilor Omului, ceea ce ar necesita 
epuizarea lor înainte ca aceste cauze să fie aduse pe rolul Curții de la Strasbourg. 

                                                           
6 Conferinţa la nivel înalt desfășurată la Interlaken, Declaraţia din 19 februarie 2010, disponibilă la adresa 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1591969, accesat la data de 2 iulie 2015. 
7 Conferinţa la nivel înalt desfășurată la Interlaken, Declaraţia din 19 februarie 2010; Conferinţa la nivel înalt 
desfășurată la Izmir, Declaraţia din 27 April 2011.  
8 Conferinţa la nivel înalt privind viitorul Curţii Europene a Drepturilor Omului (Brighton, Regatul Unit, 18-20 aprilie 
2012), CDDH(2012)007, disponibilă la adresa http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/cddh-
documents/cddh_2012_007_en.pdf, accesat la data de 2 iulie 2015. 
9 Consiliul Europei a mandatat două grupe de lucru pentru a întocmi propunerile privind reformarea Curţii. Cu 
participarea Comisiei de la Veneţia, grupul de lucru GT-GDR-F întocmește viitorul pe termen lung al sistemului 
Convenţiei (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/ cddh/reformechr/DOCUMENTS-GroupF_en.asp). Celalalt 
grup, GT-GDR-G, întocmește propunerile privind schimbarea procedurii pentru modificarea Normelor Curţii, 
acordând statelor membre mai multă influenţă asupra amendamentelor (http://www.coe.int/t/dghl/ 
standardsetting/cddh/reformechr/GT-GDR-G_en.asp, accesat la data de 2 iulie 2015).  
10 CETS nr. 214, deschis pentru semnare la data de 2 octombrie 2013, nefiind încă intrat în vigoare, disponibil la 
adresa http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=214&CM=8&DF=10/04/2014&CL=ENG, 
accesat la data de 2 iulie 2015.  
11 Studiul privind accesul individual la justiţia constituţională, adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 85-a 
Sesiune Plenară [Veneţia, 17-18 decembrie 2010, CDL-AD(2010)039rev]; a se vedea, de asemenea, P. Paczolay, 
Introduction to the Report of the Venice Commission on Individual Access to Constitutional Justice, Conference on 
Individual Access to Constitutional Justice, Arequipa, Peru, 30-31 mai 2013 [CDL-JU(2013)003]. 
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Studiul încearcă să ofere răspunsuri la problema căilor de atac naționale eficiente 
privind drepturile omului, aşa cum s-a solicitat în Declarația de la Brighton. 

Într-adevăr, Comitetul director al Consiliului Europei, responsabil de punerea în 
aplicare a Declarației de la Brighton – CDDH –, a invitat Comisia de la Veneția să 
coopereze privind procedura de monitorizare a Declarației de la Brighton12. 

 
 

II. Comisia de la Veneția 

Înființată în anul 1990, Comisia de la Veneția este un organ consultativ al Consiliului 
Europei. Aceasta este compusă din experți independenți în domeniul dreptului constitu-
țional. În principal, aceştia sunt profesori universitari şi judecători ai curților constituțio-
nale sau supreme. 

Făcând parte din Consiliul Europei, Comisia de la Veneția este deschisă participării 
țărilor din afara Europei şi are un total de 60 de state membre, inclusiv toate cele 47 de 
state membre ale Consiliului Europei. 

Principalul obiect de activitate al Comisiei este acordarea de consultanță pentru 
pregătirea reformelor constituționale şi a legislației para-constituționale (legi electorale, 
legislație cu privire la structura sistemului judiciar etc.). 

Comisia acționează numai la cerere, care poate veni din partea statului în cauză, din 
partea organelor Consiliului Europei sau a organizațiilor internaționale care participă la 
lucrările Comisiei de la Veneția (Uniunea Europeană, OSCE/ODIHR). În practică, cele mai 
multe cereri de consultanță vin din partea guvernelor şi parlamentelor, însă Comisia oferă 
şi informări succinte de tip amicus curiae Curților Constituționale, atunci când acestea 
solicită. 

De la înființarea sa, Comisia de la Veneția a sprijinit ideea unui dialog internațional al 
judecătorilor constituționali. Ca bază pentru acest dialog, Comisia de la Veneția oferă o 
platformă permanentă pentru schimbul de informații. Instrumentele pentru acest schimb 
sunt baza de date CODICES, care oferă informații cu privire la cauzele importante a peste 
80 de Curți Constituționale, Consilii constituționale, Camere constituționale şi Curți 
Supreme din Europa, Asia, Africa şi cele două Americi, precum şi de la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene şi Curtea Inter-Americană a 
Drepturilor Omului. Toate contribuțiile sunt realizate de către agenții de legătură desem-
nați de către instanțele de care aparțin. 

Agenții de legătură au acces la Forumul Veneția confidențial online, prin care 
instanțele pot face schimb rapid de informații şi pot solicita asistență.  

                                                           
12 Raportul celei de-a 79-a Reuniune a Comitetului Director pentru Drepturile Omului, disponibil la adresa 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/cddh-documents/cddh%282013%29r79_en.pdf, accesat la data de 2 
iulie 2015.  
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În colaborare cu grupurile regionale şi grupurile lingvistice care unesc Curțile Consti-
tuționale, Consiliile constituționale şi Curțile Supreme13, Comisia a înființat Conferința 
Mondială a Justiției Constituționale, care cuprinde 94 de Curţi membre14 şi pentru care 
Comisia de la Veneția acționează în calitate de Secretariat. 

Până în prezent, Conferința Mondială a organizat Congresele din 2009 în Africa de 
Sud, în 2011 în Brazilia şi în 2014 în Coreea15. Scopul Conferinței Mondiale este de a 
asigura colaborarea pe termen lung între curţile constituționale, precum şi schimburile de 
jurisprudență privind drepturile omului în vederea consolidării democrației, a drepturilor 
omului şi a statului de drept. 

 
 

III. Controlul de constituţionalitate în Europa 

În prezent există un acord general în sensul că legile ordinare trebuie să fie în confor-
mitate cu Constituția16. În consecință, marea majoritate a țărilor a încredințat instanţelor, 
fie instanţelor ordinare, fie curţilor constituţionale specializate, controlul conformității 
legilor cu Constituția.  

Ideea revizuirii constituționale (sau controlul) a legilor ordinare îşi are originea în SUA, 
unde, în 1803, Curtea Supremă de Justiție a statuat că un act legislativ care intră în conflict 
cu Constituția este nul şi nu poate primi cereri judiciare17. Această idee s-a răspândit în 
Europa şi, deja în secolul al 19-lea, Curțile Supreme din Monaco, Norvegia18 şi România19 şi-au 
afirmat competența de a nu aplica legile neconstituționale. 

Hans Kelsen, cel care a elaborat Constituția Austriei din 1920, a fost în favoarea ideii de 
control de constituționalitate, dar, de asemenea, a considerat că anularea legilor adoptate 
de Parlament, ales de poporul suveran, nu ar trebui să fie încredințată sistemului judiciar 
ordinar, care nu are suficientă legitimitate democratică. Noutatea ideii sale a fost de a 
încredința controlul de constituționalitate unei instanţe specializate – un legiuitor negativ – 
care şi-ar atrage legitimitatea dintr-un mandat constituțional specific şi din compoziția sa 
specială20. În Raportul său privind Componența Curților Constituționale, Comisia de la 
                                                           
13 Conferinţa Curţilor Constituţionale Europene, Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează Limba Franceză, 
Comisia Judecătorilor din Africa de Sud, Conferinţa Organelor de Control Constituţional din noile democraţii, 
Asociaţia Curţilor Constituţionale și Instituţiilor echivalente din Asia, Uniunea Curţilor și Consiliilor Constituţionale 
Arabe, Conferinţa Ibero-Americană asupra Justiţiei Constituţionale și Conferinţa Jurisdicţiilor Constituţionale din 
Africa, Curţile Commonwealth.  
14 www.venice.coe.int/WCCJ. 
15 Cel de-al 4-lea Congres este programat în septembrie 2017 la Vilnius, Lituania. 
16 H. Steinberger, Models of Constitutional Jurisdiction, CDL-STD(1993)002, p. 3. 
17 Marbury c. Madison, 1 Cranch (5 U.S.) 137 (1803), CODICES [USA-1803-S-001] (baza de date CODICES a Comisiei 
de la Veneţia este disponibilă la adresa www.CODICES.CoE.int). 
18 K.M. Bruzelius, Judicial Review within a Unified Country, disponibilă la adresa http://www.venice.coe.int/ 
WCCJ/Papers/NOR_Bruzelius_E.pdf, accesat la data de 2 iulie 2015. 
19 G. Conac, Une antériorité roumaine: le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, în Mélanges Slobodan 
Milacic, Démocratie et liberté: tension, dialogue, confrontation, Bruylant, Belgia, 2007. 
20 H. Kelsen, General Theory of Law and State, New York (1961), p. 268. 

http://www/
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Veneția a examinat modul în care sunt compuse curțile constituționale specializate. Comisia 
de la Veneția a recomandat o alcătuire care reflectă alcătuirea diferitelor tendințe în 
societate21. 

Între cele două războaie mondiale, curţi constituționale specializate au fost înființate în 
Austria, în Cehoslovacia şi în Liechtenstein. Datorită originii lui Kelsen şi a ideii sale de a 
înfiinţa o curte constituţională specializată, aceasta a fost pusă în aplicare în Austria, iar 
acest mecanism este adesea menționat ca „modelul austriac”, chiar dacă multe dintre 
aceste instanțe diferă considerabil de Curtea Constituțională din Austria. Din motive istorice 
tragice, Curtea austriacă iniţială a existat doar pentru o perioadă scurtă de timp între anii 
1920 şi 193322.  

După cel de-al Doilea Război Mondial, curțile constituționale specializate au fost adesea 
introduse ca un remediu împotriva încălcării drepturilor omului după perioade de dictatură. 
Se pot distinge trei etape23 de înființare a unor astfel de instanțe: în primul rând în 
Germania şi Italia, ca o reacție împotriva nazismului şi fascismului; a doua etapă în Spania şi 
Portugalia, după încetarea dictaturilor din aceste țări şi, în cele din urmă, după căderea 
Zidului Berlinului, în fostele țări comuniste din Europa de Est, dar şi în alte părți ale lumii24. 

Înființarea curților constituționale specializate duce aproape întotdeauna la o formă de 
tensiune între sistemul judiciar ordinar stabilit şi Curtea Constituțională nou-creată25. Cu 
toate acestea, multe țări au introdus curțile constituționale specializate şi această tendință 
continuă26. Există două motive principale pentru această tendință: ierarhia şi apărarea 
drepturilor omului. 

(a) Puterea constituantă doreşte să asigure supremația Constituției față de legea 
ordinară şi consideră, probabil pe bună dreptate, că este mult mai probabil să invalideze 
legi, întrucât Curtea Constituțională a fost înființată chiar în acest scop. Principala atribuție a 
instanțelor ordinare este de a aplica legile, şi nu de a le anula. Prin urmare, este mult mai 
dificil pentru un judecător ordinar să conchidă că o dispoziție a unei legi este constituțională. 

(b) Puterea constituantă doreşte să asigure apărarea eficientă a drepturilor omului în 
situația tranziției democratice după încheierea unui regim autoritar. Într-o astfel de situație, 
cetățenii nu au încredere de cele mai multe ori în sistemul judiciar, deoarece acesta a 
funcționat în regimul anterior. Reformarea sau reînnoirea întregului sistem judiciar este 
adesea un proces dureros de lent, chiar dacă trebuie să fie abordat în mod continuu. Într-o 

                                                           
21 Comisia de la Veneţia, Raportul privind compoziţia Curţilor Constituţionale, CDL-STD(1997)020. 
22 Curtea Constituţională din Liechtenstein are cea mai mare perioadă de activitate neîntreruptă faţă de toate curţile 
constituţionale. Actuala lege în vigoare din 2003 a înlocuit Legea din 5 noiembrie 1925 privind Curtea 
Constituţională, Jurnalul Juridic al Liechtenstein (Landesgesetzblatt, LGBl) 1925 nr. 8. 
23 L. Solyom, Comment, în G. Nolte, ed., European and US Constitutionalism, Cambridge (2005), p. 210. 
24 De exemplu, în Asia: Corea de Sud (1988), Mongolia (1992), Indonesia (2003). 
25 Sc. Dürr, Individual Access to Constitutional Courts in European Transitional Countries, în B. Fort, Bertrand, 
Democratising Access to Justice in Transitional Countries (Singapore, 2006), pp. 51-74. 
26 Iordania, spre exemplu, a introdus Curtea Constituţională specializată printr-un amendament constituţional în 
2011 și Legea nr. 15 privind Curtea Constituţională pentru anul 2012. 



Dezvoltarea protecţiei drepturilor omului la nivel naţional şi european  

25 
S T U D I I  Ş I  A R T I C O L E  

astfel de situație, o curte constituțională specializată, formată din judecători care au o 
reputație remarcabilă, poate fi înființată relativ repede. 

Cel de-al doilea motiv cere introducerea unei plângeri individuale la Curtea Constitu-
țională. Prin atribuirea accesului individual la jurisdicția specializată, Curtea ar trebui să fie în 
măsură să corecteze hotărârile sistemului judiciar ordinar. Dacă această idee urmează a fi 
pusă în aplicare în mod coerent, este necesară o aşa-numită plângere constituțională 
completă. O simplă plângere constituțională normativă, îndreptată numai împotriva legilor 
neconstituționale, aşa cum s-a reglementat în mai multe țări din Europa de Est, nu poate 
realiza acest scop. Chiar înființarea unei curți constituționale determină mari aşteptări în 
rândul populației, care va fi dezamăgită atunci când va afla că, de foarte multe ori, curtea 
constituțională nu poate ajuta victimele încălcării drepturilor omului, deoarece cauza 
acestor încălcări nu a fost o lege neconstituțională care poate fi atacată la Curtea 
Constituțională, ci „doar” o aplicare neconstituțională a unei legi constituționale. Astfel de 
încălcări, care sunt mult mai frecvente decât încălcările din cauza legilor neconstituționale, 
nu pot fi remediate prin cereri constituționale normative. Există un pericol grav – care a 
devenit realitate în anumite țări – ca aşteptările ridicate față de noua Curte Constituțională 
cu rol de protector eficient al drepturilor omului să se transforme în dezamăgire şi atitudine 
negativă, cel puțin a unei părți a populației, față de această Curte. 

Urmând logica Declarației de la Brighton sus-menționată, ar trebui să se încredințeze o 
plângere constituțională completă instanțelor constituționale specializate, care ar fi văzută 
ca o cale de atac eficientă de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În acest sens, 
Comisia de la Veneția a evaluat pozitiv proiectul de a introduce o astfel de cerere în 
Ungaria27, Turcia28 şi în Macedonia29 şi a solicitat Ucrainei să-şi transforme plângerea 
constituțională normativă într-o plângere constituțională completă30. Recent, Comisia de la 
Veneția a recomandat insistent Muntenegrului să nu diminueze plângerea constituțională 
existentă prin înlocuirea atribuțiilor Curții de a abroga hotărârile judecătoreşti ordinare 
printr-o simplă declarație privind neconstituționalitatea acestora31. 

                                                           
27 În Ungaria, cererea constituţională a înlocuit actio popularis. În timp ce critică alte aspecte ale reformei 
constituţionale în Ungaria, Comisia de la Veneţia a salutat introducerea cererii constituţionale: CDL-AD(2012)009, 
Aviz asupra Legii CLI din 2011 privind Curtea Constituţională a Ungariei, adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 
91-a Sesiune Plenară (Veneţia, 15-16 iunie 2012); CDL-AD(2011)001, Avizul privind trei chestiuni juridice care 
provin din elaborarea Noii Constituţii a Ungariei – Adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 86-a Sesiune Plenară 
(Veneţia, 25-26 martie 2011). 
28 Avizul referitor la Proiectul Modificărilor Constituţionale privind Curtea Constituţională a Turciei, adoptat de 
Comisia de la Veneţia la cea de-a 59-a Sesiune Plenară [Veneţia, 18-19 iunie 2004, CDL-AD(2004)024], urmat de 
Avizul privind legislaţia cu privire la înfiinţarea și normele procedurale ale Curţii Constituţionale a Turciei, adoptat 
la cea de-a 88-a Sesiune Plenară [Veneţia, 14-15 octombrie 2011, CDL-AD(2011)040]. 
29 CDL-AD(2014)026, Avizul privind cele șapte modificări ale Constituţiei a „Fostei Republice Iugoslave a 
Macedoniei” privind, în special, Consiliul judiciar, competenţa Curţii Constituţionale și zonele financiare speciale, 
adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 100-a Sesiune Plenară (Roma, 10-11 octombrie 2014). 
30 Avizul privind Propunerile pentru modificarea Proiectului de Lege privind modificarea Constituţiei pentru a 
consolida Independenţa Judecătorilor din Ucraina, adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 97-a Sesiune Plenară 
(Veneţia, 6-7 decembrie 2013), CDL-AD(2013)034, alin. (11). 
31 CDL-AD(2014)033, Avizul referitor la Proiectul de Lege privind Curtea Constituţională a Muntenegrului, adoptat 
de Comisia de la Veneţia la cea de-a 100-a Sesiune Plenară (Roma, 10-11 octombrie), alin. (52). 



Schnutz Rudolf DÜRR 

26 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

IV. Studiul Comisiei de la Veneţia privind accesul individual  
la justiţia constituţională  

 
Studiul Comisiei distinge mai întâi diversele tipuri de acces individual: control difuz 

vs. concentrat32, controlul difuz existând mai ales în țările din Europa de Nord, iar diferitele 
tipuri de control concentrat fiind predominante în Europa de Sud şi de Est. Cu toate acestea, 
este dificil să se facă o distincție clară între aceste sisteme. Unele țări, cum ar fi Portugalia, 
au sisteme mixte, care combină controlul de constituționalitate al instanțelor ordinare cu cel 
al curții constituționale specializate. 

Într-un aviz privind Estonia, Comisia de la Veneția a recunoscut că înființarea unei 
Camere Constituționale în cadrul Curții Supreme, ca cea din Costa Rica, este o opțiune 
perfect valabilă pentru stabilirea unui sistem constituțional democratic33. Cu toate acestea, 
cele mai multe dintre noile democrații din Europa Centrală şi de Est au optat pentru o curte 
constituțională specializată. O astfel de alegere conduce în mod necesar la problema 
distribuirii competențelor între instanțele ordinare şi curtea constituțională şi ridică o serie 
de întrebări, pe care studiul încearcă să le abordeze. Prin urmare, studiul subliniază că o 
serie din problemele pe care le abordează se referă la țările în care există o curte 
constituțională specializată34. 

O altă distincție importantă este între controlul a priori şi a posteriori35. O limitare la 
controlul abstract, a priori, care se realizează înaintea adoptării legilor, a fost o caracteristică 
tipică a sistemului francez. Cu toate acestea, de la reforma constituțională din 2008, 
chestiunea prioritară de constituționalitate a oferit acces individual, deşi indirect, şi a 
introdus o schimbare importantă față de controlul legilor care sunt deja în vigoare. Mai mult 
decât atât, Consiliul Constituțional s-a transformat dintr-o instituție politică într-una 
judiciară36. În alte țări, controlul a priori este cunoscut pentru examinarea 
constituționalității tratatelor înainte de a fi ratificate. Motivul pentru un astfel de control a 
priori este că, odată ce un tratat este ratificat, ar fi dificil a remedia, a posteriori, o 
neconstituționalitate, deoarece statul este obligat să respecte tratatul în temeiul dreptului 
internațional. 

Cel puțin în teorie, examinarea a priori poate evita adoptarea unei legislații neconstitu-
ționale. Cu toate acestea, efectele neconstituționale ale legislației sunt adesea descoperite 
numai în momentul aplicării sale, în practică. Sistemele care asigură doar controlul a priori 
trebuie să funcționeze cu lipsa unei căi de atac împotriva legii neconstituționale, în cazul în 

                                                           
32 CDL-AD(2010)039rev, alin. (34). 
33 Aviz privind Reformarea Justiţiei Constituţionale în Estonia [CDL(1998)059]. 
34 CDL-AD(2010)029rev, alin. (26). 
35 CDL-AD(2010)039rev, alin. (44). 
36 Înlăturarea foștilor Președinţi ai Republicii din cadrul Consiliului ar întări acest proces și ar consolida rolul 
Consiliului de organ judiciar independent.  



Dezvoltarea protecţiei drepturilor omului la nivel naţional şi european  

27 
S T U D I I  Ş I  A R T I C O L E  

care acele legi nu ar fi fost supuse controlului a priori sau în cazul în care neconstitu-
ționalitatea devine evidentă numai în timpul aplicării legii. 

a. Accesul indirect 
 

Studiul Comisiei de la Veneția continuă cu examinarea accesului indirect, în primul rând 
a cererilor/întrebărilor preliminare adresate Curții Constituționale37. De exemplu, atunci 
când Italia a înființat Curtea Constituțională, puterea constituantă a ales cererea preliminară 
ca modalitate de acces individual. Atunci când judecătorii ordinari trebuie să aplice o 
dispoziție legală considerată neconstituțională, suspendă judecarea cauzei aflate pe rolul lor 
şi transmit o solicitare Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constitu-
ționalitate privind acea dispoziție38. Curtea Constituțională fie anulează dispoziția, fie o 
constată ca fiind constituțională39. Atunci când judecătorul care a transmis solicitarea 
(judecătorul a quo) primeşte răspunsul de la Curtea Constituțională (judecătorul ad quem), 
reia cauza şi decide, pe baza deciziei Curții Constituționale, (a) fie aplicarea dispoziției 
considerate constituțională, (b) fie aplicarea acesteia printr-o interpretare dată de Curtea 
Constituțională, (c) fie neluarea în considerare a dispoziției în cazul în care s-a constatat a fi 
neconstituțională. În multe țări există cereri preliminare la Curtea Constituțională, uneori ca 
unic tip de acces individual (de exemplu, Italia, Lituania, România40, Franța41), uneori 
împreună cu o cerere individuală directă (de exemplu, Belgia42, Germania, Spania43).  

În unele țări, instanțele de la toate nivelurile sistemului judiciar pot depune cereri 
preliminare, în timp ce în Franța sau, în prezent, de asemenea, şi în Iordania, judecătorii 
instanțelor de la nivelul inferior trebuie să transmită mai întâi o cerere la Curtea Supremă şi 
această din urmă instanță decide dacă se transmite sau nu o cerere preliminară la Curtea 
Constituțională. Acest filtru al Curții Supreme ordinare are avantajul de a reduce cauzele 
aflate pe rolul Curții Constituționale. Cu toate acestea, există un pericol grav ca aceste 
instanțe să trateze prea serios atribuția de filtrare, astfel încât cazurile importante să nu 
ajungă la Curtea Constituțională, deoarece Curtea Supremă preferă soluționarea problemei 

                                                           
37 CDL-AD(2010)039rev, alin. (56). 
38 A. Quaranta, Il giudizio incidentale di legittima costituzionale, CDL-JU(2012)025. 
39 Curtea Constituţională a Italiei a dezvoltat mai multe tipuri intermediare de hotărâri care oferă o interpretare 
specială a legii care trebuie să fie aplicată pentru a determina constituţionalitatea prevederii – A. D’Atena, 
Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della corte costituzionale, disponibil la adresa 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/06_11_09_DAtena.pdf, accesat la data de 2 iulie 
2015. 
40 A. Zegrean, Excepţia de neconstituţionalitate la Curtea Constituţională a României, CDL-JU(2012)023. 
41 J. de Guillenchmidt, La question prioritaire de constitutionnalité, CDL-JU(2012)028. 
42 P. Nihoul, Les questions préjudicielles, CDL-JU(2012)027. 
43 R. Arribas, „Cuestiones” posées par le juge ordinaire à la Cour constitutionnelle d'Espagne (et autres modes d'accès de 
l'individu à la Cour constitutionnelle), CDL-JU(2012)024. 
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în cadrul sistemului judiciar ordinar. Am observat acest pericol în Franța44 şi, recent, de 
asemenea, în Iordania. 

Comisia de la Veneția recomandă să se acorde instanțelor de la toate nivelurile 
sistemului judiciar posibilitatea de acces la Curtea Constituțională45. În principiu, cererile 
preliminare sunt un pericol mai mic pentru crearea conflictelor între sistemul judiciar 
ordinar şi constituțional decât cererile individuale, dar filtrarea (excesivă a) cererilor 
preliminare poate deveni cu uşurință sursa unor astfel de conflicte. 

Un aspect important este dacă judecătorul a quo este obligat să sesizeze cu cerere 
preliminară sau dacă acesta are putere de apreciere. Studiul recomandă ca, atunci când nu 
există acces direct individual la curțile constituționale, ar fi prea mult să se instituie o 
condiție de limitare a întrebărilor preliminare la situațiile în care un judecător ordinar este 
sigur de neconstituționalitatea unei dispoziții; este suficient să existe îndoieli serioase46.  

De asemenea, Studiul Comisiei de la Veneția analizează sesizările Curții Constituționale 
de către Avocatul Poporului şi recomandă introducerea acestui acces în paralel cu cererile 
preliminare sau cu cererile constituționale directe. Prin munca sa, Avocatul Poporului are o 
cunoaştere excelentă cu privire la aplicarea legilor şi poate identifica cu uşurință legile 
neconstituționale. În consecință, Avocatul Poporului ar trebui să aibă, de asemenea, 
posibilitatea de a solicita anularea de către Curtea Constituțională a unor astfel de legi, fie în 
control abstract47, fie, eventual, cu referire la o anumită cauză.  

 

b. Accesul direct 
 

Când Kelsen a „inventat” curțile constituționale specializate, nu a fost în favoarea 
accesului individual. Potrivit acestuia, numai autoritățile statului ar trebui să poată face 
recurs la Curtea Constituțională 48, cu excepția contestării actelor administrative49. 

Diversele forme de acces direct s-au dezvoltat în timp. Ca şi Kelsen, Comisia de la 
Veneția are o atitudine critică față de actio popularis, prin care orice cetățean poate solicita 
anularea unei legi, chiar dacă acel cetățean nu este afectat de acea lege. Acest acces larg 
poate duce la o suprasolicitare gravă a Curții Constituționale. În Croația, unde există un actio 
popularis, o singură persoană, un judecător pensionat, a adresat aproximativ 700 de cereri 

                                                           
44 M. Fatin-Rouge Stéfanini, Le filtre exercé par le Conseil d'Etat, La QPC vue du droit comparé – Mars 2013, disponibil 
la adresa http://www.gerjc.univ-cezanne.fr/fileadmin/GERJC/Documents/COMMUNICATIONS/Le_filtre_exerce_ 
par_le_Conseil_d_Etat_1.pdf, accesat la data de 2 iulie 2015. 
45 CDL-AD(2010)039rev, alin. (62). 
46 CDL-AD(2010)039rev, alin. (216). 
47 CDL-AD(2010)039rev, alin. (62). 
48 Kelsen s-a referit la actio popularis: H. Kelsen, Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, în VVdStRL 5 
(1929), S. 31-88 (68 f., 70, 74), disponibilă la adresa http://www.hans-kelsen.de/gericht.pdf, accesat la data de 23 
ianuarie 2014; a se vedea, de asemenea, V. Neumann, Hans Kelsen und die deutsche Staatsrechtslehre, în „Humboldt 
Forum Recht” nr. 9/2012, p. 1, disponibilă la adresa http://www.humboldt-forum-recht.de/druckansicht/ 
druckansicht.php?artikelid=269, accesat la data de 23 ianuarie 2014.  
49 G. Brunner, Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im Europäischen Raum, CDL-JU(2001)022, p. 15. 

http://www.gerjc.univ-cezanne.fr/fileadmin/GERJC/Documents/COMMUNICATIONS/
http://www.humboldt-forum-recht.de/druckansicht/
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Curții Constituționale, care a trebuit să le rezolve pe fiecare50. Ungaria a înlocuit actio 
popularis cu plângerea individuală.  

Studiul Comisiei se concentrează asupra cererii individuale la Curtea Constituțională. 
Acest termen acoperă proceduri destul de diferite. Cererea/plângerea constituțională 
normativă poate fi îndreptată numai împotriva pretinselor legi neconstituționale, în timp ce 
cererea/plângerea constituțională completă este îndreptată împotriva actelor individuale 
neconstituționale, indiferent dacă aceste acte se bazează sau nu pe o lege neconstituțională. 
Plângerea constituțională normativă a fost introdusă în special în țările din Europa de Est (de 
exemplu, Rusia, Ucraina), pe când cea completă s-a dezvoltat pentru prima oară în 
Germania. Amparo spaniol este tot o plângere constituțională completă.  

În Germania, ororile regimului nazist au determinat necesitatea de a înființa o Curte 
Constituțională nu doar ca o „Curte pentru Stat”, responsabilă de litigiile dintre autoritățile 
statului, ci, de asemenea, ca un protector al drepturilor omului. Legea din 1951 privind 
Curtea Constituțională a Germaniei a introdus o cerere individuală pe rolul Curții 
Constituționale nou-înființate, chiar dacă Legea fundamentală germană a păstrat tăcerea în 
această problemă. Abia în 1969 s-a modificat Constituția pentru a prevedea cererea 
individuală şi la nivel constituțional. 

Cel mai important, din punct de vedere al oferirii unui sistem eficient pe mai multe 
niveluri de apărare a drepturilor omului, studiul Comisiei de la Veneția examinează dacă 
cererile individuale pot funcționa ca un filtru național pentru cauzele care ajung la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului. Pornind de la necesitatea de a aborda cauzele dificile ale 
acelei Curți, studiul oferă sfaturi cu privire la modul de a concepe cererea individuală, astfel 
încât să poată deveni „o cale de atac eficientă” în conformitate cu art. 13 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului. În conformitate cu art. 35 din Convenție, criteriul decisiv 
este dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului insistă asupra epuizării unei căi de atac 
sau dacă acceptă direct o cerere, fără a insista ca o astfel de cale de atac să fie exhaustivă 
înainte de a depune o cerere la Curtea de la Strasbourg.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului va recunoaşte doar o cale de atac națională ca 
fiind „eficientă” în cazul în care această cale de atac poate oferi ajutor petiţionarului. În 
consecință, o cerere/plângere constituțională trebuie să aibă ca efect o hotărâre cu caracter 
obligatoriu. De exemplu, o simplă recomandare a Parlamentului de a modifica o lege 
neconstituțională nu este, evident, suficientă. De asemenea, Curtea Constituțională trebuie 
să fie obligată să judece cauza, adică nu poate exista libertatea în cazul în care Curtea 
acceptă cauza, şi nu trebuie să existe cerințe nerezonabile cu privire la costuri şi 
reprezentare juridică de către un avocat pentru petiţionar51. 

Un caz special îl reprezintă sesizările împotriva duratei excesive a procedurii. Aici, 
Curtea Constituțională trebuie să fie în măsură să dispună reluarea rapidă a procedurilor. În 

                                                           
50 CDL-AD(2010)039rev, alin. (74). 
51 CDL-AD(2010)039rev, alin. (93). 
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acest caz, Curtea trebuie să asigure nu numai o cale de atac compensatorie, ci şi o cale de 
atac rapidă52. 

Studiul continuă oferind recomandări privind proiectarea instituțională a procedurilor 
de depunere a plângerilor individuale, prin examinarea termenelor-limită, care ar trebui să 
fie rezonabile53. În ceea ce priveşte obligația de a fi reprezentat de către un avocat, Comisia 
insistă asupra disponibilității de asistență juridică gratuită şi pentru procedurile 
constituționale54. Cheltuielile de judecată ar trebui să rămână rezonabile şi ar trebui să 
poată fi reduse, în cazuri justificate55. Atunci când există o cerere împotriva unei hotărâri 
pronunțate în favoarea unui terț, acea parte ar trebui să aibă posibilitatea de a da o 
declarație şi în cadrul procedurilor privind cererea constituțională56. 

Probleme complexe apar în ceea ce priveşte măsurile provizorii. Conform studiului 
Comisiei, Curtea Constituțională ar trebui să poată suspenda o dispoziție contestată dacă 
punerea sa în aplicare ar determina daune care nu poate fi reparate57. Aceste competențe 
sunt largi, mai ales dat fiind faptul că în acest caz Curtea nu se pronunță încă asupra 
constituționalității dispoziției, ci o suspendă, prin efectul erga omnes, până la pronunțarea 
hotărârii definitive. Numai daunele ireparabile grave pot justifica suspendarea legislației 
adoptate de către Parlament. 

 

c. Standard de control – interpretarea drepturilor constituţionale în acord cu Convenția 
 

Indiferent de tipul de recurs la Curtea Constituțională, de obicei, standardul de control 
al actelor legislative sau individuale este reprezentat de drepturile fundamentale prevăzute 
de Constituția națională, şi nu drepturile prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului. Prin urmare, apar numeroase întrebări atunci când diferă domeniul de aplicare al 
drepturilor constituționale şi al drepturilor Convenției. Doar câteva curți constituționale 
folosesc Convenția însăşi ca un standard relevant. Curtea Constituțională a Austriei 
acționează astfel, deoarece Constituția austriacă nu conține un catalog privind drepturile 
omului. Principalele partide politice nu se pot hotărî dacă un astfel de catalog ar trebui să 
conțină şi drepturi sociale şi, prin urmare, au fost de acord să considere Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului la nivel constituțional58. De asemenea, datorită faptului că 
aşa-numita Constituție Dayton a Bosniei şi Herțegovinei făcea parte dintr-un acord 
internațional intermediat pentru a pune capăt războiului civil din acea țară, această 

                                                           
52 A se vedea, de asemenea, pe această temă, Studiul Comisiei de la Veneţia privind Eficienţa Căilor de Atac Naţionale 
referitoare la Durata Excesivă a Procedurilor, adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 69-a Sesiune Plenară 
(Veneţia, 15-16 decembrie 2006), CDL-AD(2006)036, alin. (173). 
53 CDL-AD(2010)039rev, alin. (112). 
54 CDL-AD(2010)039rev, alin. (113) 
55 CDL-AD(2010)039rev, alin. (117). 
56 CDL-AD(2010)039rev, alin. (132). 
57 CDL-AD(2010)039rev, alin. (149).  
58 Raportul naţional depus în conformitate cu alin. (15) (a) a anexei la Consiliul pentru Drepturile Omului, Austria, 
A/HRC/WG.6/10/AUT/1, alin. (9). 
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Constituție prevede că Convenția Europeană a Drepturilor Omului face pare din Constituție, 
având un fel de catalog al drepturilor omului59. De obicei, toate celelalte instanțe 
constituționale specializate aplică catalogul drepturilor omului din propria constituție ca un 
standard de control. Aceste drepturi pot diferi nu numai în formularea lor, ci şi în modul în 
care sunt exprimate limitările, fie printr-o clauză de limitare specifică, fie prin una 
generală60. Chiar dacă drepturile naționale şi drepturile prevăzute în Convenție par a fi 
similare textual, interpretarea dată acestora de către Curtea Constituțională națională şi de 
către Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate varia considerabil. Prin urmare, în cazul 
în care cererea individuală are şi rolul de a fi o cale de atac națională eficientă, filtrând 
cauzele înainte de a fi depuse pe rolul Curții Europene, drepturile naționale trebuie să fie 
interpretate într-o manieră „prietenoasă Convenției”61. Acest lucru nu înseamnă că 
interpretarea acestor drepturi trebuie să fie la fel pentru ambele instanțe. Fără a pune în 
pericol evaluarea ca o cale de atac eficientă, cererea națională poate fi mai largă şi poate 
conferi persoanei mai multă libertate. Cu toate acestea, interpretarea națională nu ar trebui 
să fie mai restrânsă decât cea europeană. În cazul în care domeniul de aplicare al dreptului 
național a fost considerabil mai restrâns decât dreptul Convenției, probabil, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului ar considera că această cale de atac nu este eficientă şi ar 
accepta cererile fără a insista asupra exhaustivității acestui remediu. 

 

d. Executarea/aplicarea eficientă 
 

Termenul de „cale de atac eficientă” implică faptul că hotărârile curților constituționale 
trebuie să fie puse în aplicare pentru a fi eficiente. Studiul identifică interpretarea în 
conformitate cu Constituția ca domeniu în care punerea în aplicare poate fi cu uşurință o 
problemă în cazul în care instanțele ordinare nu respectă interpretarea constituțională dată 
de Curtea Constituțională, ci continuă să aplice o interpretare a legii care s-a constatat a fi 
neconstituțională. Prin urmare, Comisia de la Veneția recomandă introducerea unei dispo-

                                                           
59 Deși nu are nicio legătură cu problema cererii individuale, este interesant de observat că instanţele supreme din 
Olanda (Curtea Supremă și Consiliul de Stat, care este curtea supremă administrativă) chiar folosesc Convenţia ca 
fiind singurul criteriu de control asupra problemelor privind drepturile omului, întrucât art. 120 din Constituţia 
Olandei exclude în mod explicit situaţia în care judecătorii ar putea desconsidera legi adoptate de Parlament, 
deoarece se constată că legea este contrară Constituţiei. Astfel, excluzând în mod explicit orice control de 
constituţionalitate, art. 120 este probabil cea mai radicală exprimare a suveranităţii parlamentare, o rămășiţă a 
neîncrederii Revoluţiei Franceze în judecători. Judecătorul „gura care rostește cuvintele legii, niște fiinţe neînsufleţite 
care nu-i pot modera nici forţa, nici severitatea” – Montesquieu, De l’esprit des lois (1748). 
60 Acest aspect a fost subiectul celui de-al XIII-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene privind 
„Criteriul pentru limitarea drepturilor omului în practica justiţiei constituţionale” (Nicosia, 16-17 octombrie 2005), 
disponibil la adresa http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_01_01_Regional_CECC_Cyprus, accesat la data 
de 2 iulie 2015. 
61 Vallianatos și alţii c. Greciei (cererile nr. 29381/09 şi nr. 32684/09), parţial opinie comună, parţial opinie separată 
a Judecătorului Pinto de Albuquerque. 
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ziții din Constituție, care obligă toate celelalte puteri ale statului să aplice interpretarea dată 
prevederii legale de către Curtea Constituțională62. 

Din păcate, în Europa, mai multe instanțe constituționale se confruntă, cel puțin oca-
zional, cu neaplicarea/neexecutarea hotărârilor lor63. În timp ce nerespectarea hotărârilor 
judecătoreşti este cu siguranță o problemă de cultură juridică – sau, mai degrabă, absența 
unei astfel de culturi –, Curțile însele pot contribui la rezolvarea acestei probleme. Mai 
multe elemente pot fi importante: Curtea ar trebui să fie coerentă cu propria jurisprudență. 
Vor exista întotdeauna noi aspecte care trebuie stabilite, dar în măsura în care este posibil, 
jurisprudența Curții Constituționale ar trebui să fie previzibilă, iar Curtea nu ar trebui să 
„surprindă” puterile statului şi publicul. Cu cât o hotărâre aplică argumentele exprimate în 
jurisprudența anterioară, cu atât mai mult va fi acceptată şi, în consecință, pusă în aplicare. 
Curțile îşi pot construi până şi propria jurisprudență, referindu-se la argumente importante 
ca obiter dictum în hotărârile în care nu sunt decisive. Într-o cauză ulterioară, Curtea poate 
să facă deja referire la jurisprudența sa anterioară şi noua cauză va deveni parte a unui şir 
coerent de precedente. 

 

e. Aspecte constituționale 
 

În cele din urmă, Raportul privind accesul individual la justiția constituțională analizează 
relația dintre curțile constituționale şi instanțele ordinare şi identifică pericolul prin care 
Curtea Constituțională a devenit o „super Curte Supremă” sau aşa-numita „cea de-a 4-a 
instanță”. Prin urmare, este necesar să se acorde un domeniu restrâns termenului „aspect 
constituțional”. Definirea acestui concept este esențială pentru identificarea delimitării 
competențelor între instanțele supreme şi curțile constituționale. Cel mai mare pericol 
provine din interpretarea largă a dreptului la un proces echitabil (art. 6 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului). Dacă se interpretează într-un sens larg, orice interpretare 
eronată a legii de către o instanță ordinară sau orice încălcare a dreptului procedural poate 
duce la o încălcare a dreptului la un proces echitabil şi devine un aspect constituțional care 
va da naştere la o cerere constituțională. Uneori, curțile constituționale „alunecă” astfel în 
interpretarea legilor ordinare, şi instanțele ordinare (supreme) sunt – pe bună dreptate – 
deranjate de astfel de interferențe. Nu există o soluție evidentă sau simplă. Nu fiecare 
încălcare a legii ordinare poate fi un aspect constituțional, dar cu siguranță unele încălcări 
sunt64. Aici, studiul nu poate oferi o soluție simplă atunci când recomandă: „Curtea 
Constituțională ar trebui să examineze doar aspectele constituționale”, lăsând interpretarea 
legilor ordinare instanțelor de judecată generale. Cu toate acestea, identificarea aspectelor 
                                                           
62 CDL-AD(2010)039rev, alin. (165). 
63 P. Paczolay, Experience of the Execution of Constitutional Court's decisions declaring legislative omission in Hungary, 
Conference on „Execution of the decisions of constitutional courts: a cornershone of the process of implementation 
of constitutional justice” (Baku, Azerbaidjan 14-15 iulie 2008), CDL-JU(2008)029; Rezumatul Conferinţei privind 
„Execution of decisions of Constitutional Courts” (Baku, Azerbaidjan, 14-15 iulie 2008): Rezumat, CDL-JU(2008)051syn. 
64 A se vedea, pe această temă, Brunner, CDL-JU(2001)022, p. 20 și urm. 



Dezvoltarea protecţiei drepturilor omului la nivel naţional şi european  

33 
S T U D I I  Ş I  A R T I C O L E  

constituționale poate fi dificilă în ceea ce priveşte dreptul la un proces echitabil în care orice 
încălcare procedurală de către instanțele judecătoreşti ordinare ar putea fi văzută ca o 
încălcare a dreptului la un proces echitabil. Unele reticențe ale Curții Constituționale par 
adecvate, nu în ultimul rând pentru a evita propria suprasolicitare, dar, de asemenea, din 
respect pentru competența instanțelor ordinare65. 

 
V. Concluzie – îmbunătățiri la nivel național în contextul dificil  

la nivel european  
 
Mişcarea recentă spre introducerea cererilor/plângerilor individuale complete este un 

progres pentru apărarea drepturilor omului în Europa. State membre importante ale 
Consiliului Europei, cum ar fi Turcia, au introdus plângerea individuală cu scopul explicit de a 
soluționa problemele privind drepturile omului la nivel național şi de a reduce numărul mare 
de cauze aflate pe rolul Curții de la Strasbourg. Aceste cereri individuale trebuie să fie 
concepute astfel încât să fie o cale de atac eficientă, care trebuie să fie exhaustivă înainte ca 
o cauză să poată fi adusă pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului. 

Cea mai eficientă cale de atac – în conformitate cu art. 35 al Convenției Curții Europene 
a Drepturilor Omului – este plângerea constituțională completă, ceea ce permite, de 
asemenea, contestarea actelor individuale neconstituționale. Țări ca Germania sau Spania, 
care au o astfel de cerere individuală completă, au un nivel de condamnare de către Curtea 
de la Strasbourg considerabil mai scăzut decât cele cu cereri normative66.  

Prin urmare, introducerea unei plângeri constituționale complete este o altă modalitate 
eficientă de apărare a drepturilor omului. În acelaşi timp, se reduce volumul de muncă al 
Curții Europene a Drepturilor Omului. Prin urmare, Comisia de la Veneția recomandă 
introducerea cererilor constituționale complete în țări care au deja cereri normative, cum ar 
fi Ucraina, în țări care au o cerere preliminară la Curtea Constituțională, cum a fost cazul 
Turciei, şi în țări care nu au deloc acces individual, cum ar fi Bulgaria67.  

Aceste măsuri pozitive trebuie să fie analizate în contextul conflictelor serioase între 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi unele state membre. Datorită conflictului dintre 
Curte şi Rusia, s-a amânat intrarea în vigoare a Protocolului 14. Motivul pentru acest 
conflict sunt mai multe hotărâri care au nemulțumit autoritățile ruse, începând cu cauza 
Ilaşcu c. Moldovei şi Rusiei68, în care Rusia a fost considerată responsabilă pentru actele 
autorităților de facto din altă țară, în regiunea transnistreană în Republica Moldova. Chiar 
mai ofensatoare a fost Hotărârea Kononov c. Letoniei69. Rusia nu a fost nici măcar parte din 
                                                           
65 CDL-AD(2010)039rev, alin. (211). 
66 CDL-AD(2010)039rev, alin. (5). 
67 Aviz asupra Constituţiei Bulgariei adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 74-a Sesiune Plenară (Veneţia, 14-15 
martie 2008), CDL-AD(2008)009, alin. (88). 
68 ECtHR, Ilaşcu și alţii c. Moldovei și Rusiei, nr. 48787/99. 
69 ECtHR, Kononov c. Letoniei, nr. 36376/04; a se vedea, pe această temă, J. Vermin, Crossing the line, legislaţie rusă 
online, disponibilă la adresa http://www.russianlawonline.com/content/crossing-line.  
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aceste proceduri, dar Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu a constatat nicio încălcare 
a Convenției atunci când Letonia l-a condamnat pe domnul Kononov pentru crime de război 
pe care le-a comis ca partizan comunist în 1944. În timp ce această lucrare urmează a fi 
tipărită, o cauză se află pe rolul Curții Constituționale a Federației Ruse, care poate fi 
decisivă dacă Federația Rusă îşi va rezerva dreptul de a nu aplica hotărârile Curții Europene 
a Drepturilor Omului în anumite situații. 

Un alt conflict – chiar mai grav – îl reprezintă Regatul Unit împotriva Curții Europene a 
Drepturilor Omului. În cauza Hirst c. Marii Britanii, Curtea Europeană a statuat că Regatul 
Unit a încălcat Convenția când a negat tuturor prizonierilor, fără excepție, dreptul de vot70. 
Această hotărâre nu a fost pusă în aplicare în Regatul Unit şi – probabil pentru a evita pur şi 
simplu conflictul – Comitetul Miniştrilor a amânat această punere în aplicare până în anul 
201571. O altă hotărâre chiar mai controversată în publicul larg a fost cauza Abu Qatader 
c. Marii Britanii, în care Curtea a împiedicat expulzarea în Iordania a unui instigator la 
ură islamist din cauza pericolului de a fi torturat în Iordania. Această discuție nu se mai 
limitează la tabloide, ci, de asemenea, Guvernul britanic vrea să adopte un proiect de lege 
privind drepturile omului, care ar rupe legătura formală între instanțele britanice şi Curtea 
Europeană a Drepturile Omului72. Cu toate acestea, discuția dacă Regatul Unit ar trebui să 
părăsească Convenția Europeană a Drepturilor Omului73 pare să fie diminuată. 

Îngrijorător este faptul că, chiar şi în Elveția s-a dezvoltat un val de resentimente față de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în special pe partea dreaptă a spectrului politic. 
Acest lucru poate fi legat de insistența tradițională a Elveției asupra independenței sale şi de 
respingerea ideii de „judecători străini”. Deşi este puțin probabil că Elveția ar părăsi 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, probabil astfel de discuții au contribuit la 
insistența Elveției privind „subsidiaritatea” în procesul de reformă al Curții74. 

                                                           
70 Pentru argumente pro și contra punerii în aplicare, prezentat la House of Lords, European Court of Human Rights 
rulings: are there options for governments?, Vaughne Miller, International Affairs and Defence Section, House of Lords 
Library, Standard Note SN/IA/5941. 
71 Decizia adoptată de Comitetul Miniștrilor la cea de-a 1208-a Reuniune (23-25 septembrie 2014), 
disponibilă la adresa http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_EN.asp?Case 
TitleOrNumber=hirst&StateCode=UK.&SectionCode.  
72 Planul conservatorilor de a abroga Legea privind Drepturile Omului – a se citi întregul document pe 
http://www.theguardian.com/politics/interactive/2014/oct/03/conservatives-human-rights-act-full-document; 
http://www.theguardian.com/law/2015/jun/01/david-cameron-european-court-of-human-rights, accesat la data de 
2 iulie 2015.  
73 Th. May, Conservatori care iau în considere renunţarea la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, disponibil la 
adresa http://www.bbc.com/news/uk-politics-21726612; a se vedea, de asemenea, argumentele prezentate de 
Vaughne Miller, International Affairs and Defence Section, House of Lords Library, Standard Note SN/IA/6577 
(www.parliament.uk/briefing-papers/SN06577.pdf, accesat la data de 2 iulie 2015). 
74 Parlamentul din Elveţia: 13.3237 – Interpellation, Kündigung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, disponibil la adresa http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133237; 
La Suisse sera plus isolée si elle dénonce la Convention, interviu cu Prof. Walter Kälin, disponibil la adresa 
http://www.tdg.ch/suisse/La-Suisse-sera-encore-plus-isolee-si-elle-denonce-laConvention/story/22597456/print.html; 
Bundesrat vehement gegen Kündigung der Menschenrechtskonvention, disponibil la adresa http://www.nzz.ch/ 
aktuell/schweiz/bundesrat-vehement-gegen-kuendigung-der-menschenrech tskonvention- 1.18082582, toate accesate 
la data de 2 iulie 2015. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/
http://www.nzz.ch/%20aktuell/schweiz/bundesrat-vehement-gegen-kuendigung-der-menschenrech
http://www.nzz.ch/%20aktuell/schweiz/bundesrat-vehement-gegen-kuendigung-der-menschenrech
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În timp ce apărarea drepturilor omului în Europa face anumite progrese în mai multe 
state membre ale Consiliului Europei, acest progres trebuie să fie privit în contextul 
amenințărilor serioase atât la nivel național, cât şi la nivel european. Apărarea drepturilor 
omului pe mai multe niveluri este un sistem complex în care mulți participanți interac-
ționează. Menținerea acestui sistem, atât coerent, cât şi eficient, ar trebui să fie în interesul 
tuturor participanților. 
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Abstract 
The recent move towards the individual access to constitutional justice is a progress for 

protection of human rights in Europe. The explicit purpose of these efforts is to settle 
human rights issues on the national level and to reduce the number of cases at the 
Strasbourg Court. Such individual complaints have to be designed in a way that 
makes them an effective remedy which has to be exhausted before a case can be 
brought before the European Court of Human Rights. This paper points out the 
current state of these improvements on the national level in a difficult context on the 
European level and the recommendations of the Venice Commission in this regard. 

 
Keywords: constitutional review; Constitutional Courts; European Court of Human Rights; 

Individual Access to Constitutional Justice 
  
 

I. Introduction 

Following, the fall of the Berlin wall, Central and Eastern European countries wanted to 
join the Council of Europe as quickly as possible in order to become a member of the ‘club’ 
of democratic countries. Ratification of the European Convention on Human Rights together 
with the individual application to the European Court of Human Rights was a condition for 
such membership. Within a relatively short period, the Council of Europe expanded from 23 
to 47 member states and the European Court of Human Rights was forced to follow this 
expansion with dramatic results. Given that the human rights protection in several of the 
new member states remained problematic in many respects, the number of applications 

                                                           
1 This paper was written in a strictly personal capacity and does not necessarily reflect the official position of the 
Venice Commission or the Council of Europe. This text is based on presentations by the author at the Symposium on 
“Institution Design for Conflict Resolution and Negotiation – Theory and Praxis” (Nagoya, 1-2 February 2014) and 
Seminar celebrating the 25th anniversary of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Costa Rica (San 
José, 13-14 November 2014). 
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from these countries increased steadily and the European Court of Human Rights 
accumulated an ever increasing backlog of cases, culminating in some 160.000 cases in 
20112. 

The member States of the Council of Europe and the Court itself were increasingly 
worried about this problem, not least because the Court condemned the member states 
inter alia for the excessive length of procedures, while cases before the European Court 
itself took longer and longer to be settled. 

The main remedy to this problem was Protocol No. 14, which brought about several 
procedural simplifications and notably a reduction of the number of judges for decisions of 
inadmissibility from three to one judges. Under Protocol no. 14, a single judge can reject 
manifestly inadmissible applications. However, this protocol was delayed for several years by 
the refusal of Russia to ratify it. The Russian Federation ratified Protocol 14 only when the 
other 46 member states agreed to go ahead without Russia and to establish the new system 
between them, whereas the old system – with three judges – would continue for Russia only3.  

Protocol 14 was indeed quite successful. The Court was able to reduce the number of 
cases from 160.000 to some 70.000 within three years. However, the number of 70.000 
pending cases is still impressive and many reckon that easier cases have been settled more 
quickly and that the remaining number includes a higher percentage of complicated cases.  

A further reform was brought about by Protocol 154, which explicitly refers to the 
principle of subsidiarity but also reduces the deadline to submit a case from 6 months to 4 
months after the final national judgment.  

In order to overcome the problem of the overburdening of the European Court of 
Human Rights, the “mother” organisation of the Court, the Council of Europe organised a 
series of conferences in Rome5, in Interlaken6, in Izmir7 and in Brighton in order to further 
explore ways how to safeguard the system of the European Convention on Human Rights. 

                                                           
2 Annual Report of the European Court of Human Rights 2012, p. 6 (http://www.echr.coe.int/Documents/ 
Annual_report_2012_ENG.pdf, accessed 22 January 2014); http://www.google.fr/url?sa=t&rct= j&q=&esrc=s& 
source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.echr.coe.int%2FDocume
nts%2FAnnual_report_2012_ENG.pdf&ei=SSiVVZ_DGoLWU9mzgcAN&usg=AFQjCNGwTf8JQB2ydJyiwIO9BD
wD6YhznQ&bvm=bv.96952980. 
3 For a prolonged period the Russian Federation did not ratify Protocol 14 (opened for signature on 15 May 2004), 
which could enter into force only after ratification by all 47 members states of the Council of Europe, which are also 
parties to the Convention. All other 46 members had finished the ratification process in 2006 and when it became 
clear that Russia would not ratify, they elaborated the so called “Protocol 14bis” (opening for signature 27 February 
2009, entry into force 1 October 2009), which introduced the simplification of the procedure before the Court only 
for the member States having ratified it. Probably in view of the impossibility to prevent the reform of the Court, the 
Russian Federation finally ratified Protocol no. 14 on 18 February 2010. As a consequence, that Protocol entered 
into force on 1 June 2010 and Protocol 14bis ceased to be in force. 
4 CETS no. 213, Opened for signature on 24 June 2013, not yet entered into force, available at http://www. 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=213&CM=8&DF=27/06/2013&CL=ENG, accessed 2 July 2015. 
5 European Ministerial Conference on Human Rights, Rome, 3-4 November 2000. 
6 High Level Conference at Interlaken, Declaration of 19 February 2010, available at https://wcd.coe.int/View 
Doc.jsp?id=1591969, accessed 2 July 2015. 
7 High Level Conference at Interlaken, Declaration of 19 February 2010; High Level Conference of Izmir, Declaration 
of 27 April 2011. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct
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The latest Declaration, adopted in Brighton8, insists on the necessity to improve within the 
member states the systems of human rights protection in order to settle human rights 
problems on the national level. Para. (9).c.iii of the Brighton Declaration calls upon the 
States Parties to consider the introduction of new domestic legal remedies for alleged 
violations of the rights and freedoms under the Convention. 

Following thorough reforms, the scope of further improvements of the procedures at 
the European Court of Human Rights seems rather narrow. Therefore, the Council of Europe 
and its member states turn to the question how human rights violations can be settled at 
the national level rather than cases being brought to Strasbourg9. 

One vector of this focus on human rights protection on the national level is Protocol 
no. 1610, according to which highest courts of the member States can request advisory 
opinions from the European Court of Human Rights in the context of a case pending before 
the national court. The idea is that by following the advisory opinion, the national court 
would avoid a later appeal to the European Court of Human Rights and a possible 
condemnation by the European Court. In private discussions, constitutional judges seem are 
rather reluctant towards this mechanism, which has not yet been established. 

In this wider context of national remedies, the Venice Commission has prepared a 
study on individual access to constitutional justice11, which inter alia elaborated on the issue 
how such national remedies have to be designed in order to live up to the standards of the 
European Court of Human Rights, which would require their exhaustion before cases can be 
brought before the Strasbourg Court. 

The Study tries to provide answers to the issue of efficient national human rights 
remedies, as called for in the Brighton Declaration.  

The Council of Europe steering committee, which is in charge of the implementation of 
the Brighton Declaration – CDDH –, has indeed invited the Venice Commission to co-operate 
in the follow-up to the Brighton Declaration12. 

                                                           
8 High Level Conference on the future of the European Court of Human Rights (Brighton, United Kingdom, 18-20 
April 2012), CDDH(2012)007, available at http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/cddh-documents/ 
cddh_2012_007_en.pdf, accessed 2 July 2015. 
9 The Council of Europe mandated two working groups to prepare proposals for a reform of the Court. With 
participation from the Venice Commission, the working group GT-GDR-F is preparing on the longer-term future of 
the Convention system (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/ cddh/reformechr/DOCUMENTS-GroupF_en.asp). 
Another group, GT-GDR-G, prepares proposals for a change of the procedure for the amendment of the Rules of 
Court, giving the member States more influence over such amendments (http://www.coe.int/t/dghl/ 
standardsetting/cddh/reformechr/GT-GDR-G_en.asp, accessed 2 July 2015). 
10 CETS no. 214, opened for signature on 2 October 2013, not yet entered into force, available at http://www. 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=214&CM=8&DF=10/04/2014&CL=ENG, accessed 2 July 
2015.  
11 Study on Individual Access to Constitutional Justice, adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session 
[Venice, 17-18 December 2010, CDL-AD(2010)039rev]; see also P. Paczolay, Introduction to the Report of the Venice 
Commission on Individual Access to Constitutional Justice, Conference on Individual Access to Constitutional Justice, 
Arequipa, Peru, 30-31 May 2013 (CDL-JU(2013)003). 
12 Report of the 79th meeting of the CDDH, available at http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/cddh-
documents/cddh%282013%29r79_en.pdf, accessed 2 July 2015.  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cddh/cddh-documents/
http://www/
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Before entering the substance of this study, let me briefly present its author, the Venice 
Commission. 

 
II. Venice Commission 

Founded in 1990, the Venice Commission is an advisory body of the Council of Europe. 
It is composed of independent experts in the field of constitutional law. They are mainly 
university professors and judges of constitutional or supreme courts.  

Being part of the Council of Europe, the Venice Commission is open to the participation 
of non-European countries and has a total of 60 member states, including all 47 member 
States of the Council of Europe. 

The main activity of the Commission is providing advice for the preparation of 
constitutional reforms and para-constitutional legislation (electoral laws, legislation on the 
structure of the Judiciary etc.).  

The Commission only acts upon request, which can come from the State concerned, 
the organs of the Council of Europe or international organisations that participate in the 
work of the Venice Commission (European Union, OSCE/ODIHR). In practice, most of the 
requests for advice come from Governments and Parliaments but the Commission also 
provides amicus curiae briefs to Constitutional Courts when they ask for them.  

Since its establishment, the Venice Commission supported the idea of an international 
dialogue of constitutional judges. As a basis for this dialogue, the Venice Commission 
provides a permanent platform for exchange of information. Tools for this exchange are the 
CODICES database, which provides information about important cases of more than 80 
Constitutional Courts, Constitutional Councils, Constitutional Chambers and Supreme Courts 
in Europe, Asia, Africa and the Americas, as well as from the European Court of Human 
Rights, the Court of Justice of the European Union and the Inter-American Court of Human 
Rights. All contributions are prepared by liaison officers appointed by the Courts 
themselves. 

The liaison officers also have access to the confidential online Venice Forum, through 
which the courts can quickly exchange information and request assistance.  

In cooperation with regional groups and linguistic groups uniting Constitutional Courts, 
Constitutional Councils and Supreme Courts13, the Commission established the World 
Conference on Constitutional Justice for which has 94 Member Courts14 and for which the 
Venice acts as the Secretariat. 

                                                           
13 Conference of European Constitutional Courts, the Association of Constitutional Courts using the French 
Language, the Southern African Judges Commission, the Conference of Constitutional Control Organs of Countries of 
New Democracy, the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions, the Union of Arab 
Constitutional Courts and Councils, the Ibero-American Conference of Constitutional Justice and the Conference of 
Constitutional Jurisdictions of Africa, Commonwealth Courts. 
14 www.venice.coe.int/WCCJ. 
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So far, the World Conference held Congresses in 2009 in South Africa, in 2011 in Brazil 
and 2014 in Korea15. The goal of the World Conference is to ensure long-term cooperation 
between constitutional courts, as well as exchanges of human rights case-law in order to 
strengthen democracy, human rights and the rule of law.  

 
 

III. Constitutional control in Europe 

Today, there is general agreement that ordinary legislation has to be in conformity with 
the Constitution16. As a consequence, a large majority of countries have entrusted the 
control of the conformity of laws with the Constitution to courts, either the ordinary courts 
or specialised constitutional courts. 

The idea of the constitutional review (or control) of ordinary laws originates in the USA 
where in 1803 the Supreme Court held that a legislative act that conflicts with the 
Constitution is void and cannot receive judicial application17. This idea spread to Europe and 
already during the 19th century, the Supreme Courts in Monaco, Norway18 and Romania19 
asserted their jurisdiction not to apply unconstitutional laws. 

Hans Kelsen, the drafter of the Austrian Constitution of 1920, was in favour of the idea 
of constitutional review but he also was of the opinion that the annulment of laws adopted 
by Parliament, elected by the sovereign people, should not be entrusted to the ordinary 
judiciary, which lacked sufficient democratic legitimacy. His novel idea was to entrust 
constitutional review to a specialised court – a negative legislator – which would draw its 
legitimacy from a specific constitutional mandate and from its special composition20. In its 
Report on the Composition of Constitutional Courts, the Venice Commission examined how 
specialised constitutional courts are composed. The Venice Commission recommended a 
composition reflecting the composition of various tendencies in society21. 

Between the two world wars specialised constitutional courts were established in 
Austria, in Czechoslovakia and in Liechtenstein. Because of Kelsen’s origin and because of his 
idea to establish a specialised Constitutional Court was implemented in Austria, this 
mechanism is often referred to as the ‘Austrian model’, even though many of these courts 

                                                           
15 The 4th Congress is scheduled for September 2017 in Vilnius, Lithuania. 
16 H. Steinberger, Models of Constitutional Jurisdiction, CDL-STD(1993)002, p. 3. 
17 Marbury vs. Madison, 1 Cranch (5 U.S.) 137 (1803), CODICES [USA-1803-S-001] (the CODICES database of the 
Venice Commission is available at www.CODICES.CoE.int). 
18 K.M. Bruzelius, Judicial Review within a Unified Country, available at http://www.venice.coe.int/WCCJ/ 
Papers/NOR_Bruzelius_E.pdf, accessed 2 July 2015. 
19 G. Conac, Une antériorité roumaine: le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois, in Mélanges Slobodan 
Milacic, Démocratie et liberté: tension, dialogue, confrontation, Bruylant, Belgique, 2007. 
20 H. Kelsen, General Theory of Law and State, New York (1961), p. 268. 
21 Venice Commission, Report on the Composition of Constitutional Court, CDL-STD(1997)020. 
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differ considerably from the Austrian Constitutional Court. For tragic historic reasons, the 
original Austrian Court only existed for a short period between 1920 and 193322.  

Since the Second World War, specialised constitutional courts often have been 
introduced as a remedy against human rights violations after periods of dictatorship. We 
can discern three waves23 of the establishment of such courts: first in Germany and Italy, as 
a reaction to Nazism and Fascism, a second wave in Spain and Portugal after end of 
dictatorships in these countries and finally, after the fall of the Berlin wall in former 
communist countries of Eastern Europe, but also in other parts of the world24. 

The establishment of specialised constitutional courts nearly always results in some form 
of tension between the established ordinary judiciary and the newly created Constitutional 
Court25. Nonetheless, many countries have introduced specialised constitutional courts and 
this trend continues26. There are two main reasons for this trend: hierarchy and human 
rights protection. 

(a) The constituent power wants to ensure the supremacy of the Constitution over 
ordinary law and thinks, probably rightly, that a Constitutional Court is more likely to strike 
down laws because the Court has been set up for this very purpose. The main task for 
ordinary courts is to apply laws and not to annul them. Therefore, it is much more difficult 
for an ordinary judge to conclude that a provision of a law is constitutional.  

(b) The constituent power wants to provide for efficient human rights protection in a 
situation of democratic transition after the end of an authoritarian regime. In such a 
situation, citizens often mistrust the judiciary because it had to accommodate with the 
previous regime. Many judges will have acquiesced with the undemocratic situation but 
reforming or renewing the whole judiciary is often a painfully slow process, even if it has to 
be addressed on a continuous basis. In such a situation, one specialised Constitutional 
Court, composed of judges who have an outstanding reputation, can be established 
relatively quickly.  

This second reason calls for the introduction of an individual complaint to the 
Constitutional Court. By attributing individual access to a specialised Constitutional Court, 
this Court should be able to correct judgements of the ordinary judiciary. If this idea is to be 
implemented coherently, a so-called full constitutional complaint is required. A merely 
normative constitutional complaint, directed against unconstitutional laws only, as it was 
established in several Eastern European countries, cannot fulfil this purpose. The very 
establishment of a Constitutional Court raises high expectations in the population, which 
will be deceived when they find out that very often the Constitutional Court cannot help the 
                                                           
22 The Liechtenstein Constitutional Court has the longest uninterrupted activity of all constitutional courts. The 
current law in force of 2003 replaced the Law of 5 November 1925 on the Constitutional Court, Liechtenstein Legal 
Gazette (Landesgesetzblatt, LGBl.) 1925 no. 8. 
23 L. Solyom, Comment, in G. Nolte, ed., European and US Constitutionalism, Cambridge (2005), p. 210. 
24 For example in Asia: South Korea (1988), Mongolia (1992), Indonesia (2003). 
25 Sc. Dürr, Individual Access to Constitutional Courts in European Transitional Countries, in B. Fort, Bertrand, 
Democratising Access to Justice in Transitional Countries (Singapore, 2006), pp. 51-74. 
26 Jordan, for example, introduced a specialised Constitutional Court with a constitutional amendment in 2011 and 
the Constitutional Court Law no. 15 for the year 2012. 
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victims of human rights violations, because the cause of those violations was not an 
unconstitutional law, which can be attacked before the Constitutional Court, but ‘only’ the 
unconstitutional application of a constitutional law. Such violations, which are much more 
frequent than violations due to unconstitutional laws, cannot be remedied with the 
normative constitutional complaint. There is a serious danger – which turned into reality in 
some countries – that high expectations towards the new Constitutional Court as an 
efficient human rights protector turn into deception and a negative attitude of at least parts 
of the population towards that Court. 

Following the logic of the above mentioned Brighton Declaration, specialised 
constitutional courts should however be entrusted with a full constitutional complaint, 
which would be seen as an effective remedy by the European Court of Human Rights. In this 
vein, the Venice Commission positively assessed the project to introduce a full constitutional 
complaint in Hungary27, Turkey28 and in Macedonia29 and called upon Ukraine to transform 
its normative constitutional complaint into a full constitutional complaint30. Recently, the 
Venice Commission strongly recommended Montenegro not to weaken the existing 
constitutional complaint by replacing the Court’s powers to repeal ordinary court decisions 
by a mere declaration of their unconstitutionality31. 

 
 

IV. The Venice Commission’s Study on Individual Access  
to Constitutional Justice 

The Commission’s Study first distinguishes the various forms of individual access: 
diffuse vs. concentrated review32, whereby diffuse control mostly exists in Northern 
European countries and various forms of concentrated review is prevalent in Southern and 
Eastern Europe. However, it is difficult to make a clear distinction between these systems. 

                                                           
27 In Hungary, the constitutional complaint replaced an actio popularis. While criticizing other aspects of 
constitutional reform in Hungary, the Venice Commission welcomed the introduction of the constitutional 
complaint: CDL-AD(2012)009, Opinion on Act CLI of 2011 on the Constitutional Court of Hungary adopted by the 
Venice Commission at its 91st Plenary Session [Venice, 15-16 June 2012); CDL-AD(2011]001, Opinion on three legal 
questions arising in the process of drafting the New Constitution of Hungary – Adopted by the Venice Commission at 
its 86th Plenary Session ( Venice, 25-26 March 2011). 
28 Opinion on the Draft Constitutional Amendments with regard to the Constitutional Court of Turkey adopted by 
the Venice Commission at its 59th Plenary Session [Venice, 18-19 June 2004, CDL-AD(2004)024], followed by the 
Opinion on the law on the establishment and rules of procedure of the Constitutional Court of Turkey adopted by 
the Venice Commission at its 88th Plenary Session [Venice, 14-15 October 2011, CDL-AD(2011)040]. 
29 CDL-AD(2014)026, Opinion on the seven amendments to the Constitution of „the former Yugoslav Republic of 
Macedonia” concerning, in particular, the judicial Council, the competence of the Constitutional Court and special 
financial zones, adopted by the Venice Commission at its 100th Plenary Session (Rome, 10-11 October 2014). 
30 Opinion on Proposals amending the Draft Law on the Amendments to the Constitution to strengthen the 
Independence of Judges of Ukraine, adopted by the Venice Commission at its 97th Plenary Session, (Venice, 6-7 
December 2013), CDL-AD(2013)034, para. (11). 
31 CDL-AD(2014)033, Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of Montenegro, adopted by the Venice 
Commission at its 100th Plenary Session (Rome, 10-11 October), para. (52). 
32 CDL-AD(2010)039rev, para. (34). 
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Some countries, like Portugal, have mixed systems, combining constitutional review by the 
ordinary courts with that of a specialised Constitutional Court.  

In an opinion on Estonia, the Venice Commission recognised that the establishment of 
a Constitutional Chamber within a Supreme Court, like you have it in Costa Rica, is a 
perfectly valid option for establishing a democratic constitutional system33. Nonetheless 
most of the new democracies in the Central and Eastern Europe have opted for a specialised 
Constitutional Court. Such a choice necessarily results in questions of distribution of 
jurisdiction between the ordinary courts and the Constitutional Court and raises a series of 
questions, which the Study tries to address. Therefore, the Study points out that a number 
of issues it deals with relate to countries with a specialised Constitutional Court34. 

Another important distinction is a priori and a posteriori review35. A limitation to 
abstract a priori review, that is before laws are enacted, was a typical feature of the French 
system. However, since the 2008 constitutional reform the Priority Question of 
Constitutionality has provided for individual, albeit indirect access and it introduced an 
important shift towards the review of laws that are already in force. More and more, the 
Constitutional Council changes from a political to a judicial institution36. In other countries, a 
priori control is known in order to examine the constitutionality of treaties before they are 
ratified. The reason for such a priori control is that once a treaty is ratified, it would be 
difficult to remedy, a posteriori, a finding of unconstitutionality because the State is bound 
to follow the treaty under international law.  

At least in theory, a priori examination can avoid the enactment of unconstitutional 
legislation. However, unconstitutional effects of legislation often are only discovered at the 
time of its application, in practice. Systems, which only provide for a priori review have to 
live with the absence of a remedy against unconstitutional laws if either those laws had not 
been submitted to a priori review or when the unconstitutionality only becomes evident 
during the application of the law. 

 

a. Indirect access 
 

The Venice Commission’s Study continues to examine indirect access, foremost 
preliminary requests to the Constitutional Court37. When Italy, for instance, established a 
Constitutional Court, the constituent power chose the preliminary request as a means for 
individual access. When ordinary judges have to apply a legal provision deemed 
unconstitutional, they stay the proceedings in the case before them and send a request for 
constitutional review of that provision to the Constitutional Court38. The Constitutional 

                                                           
33 Opinion on the Reform of Constitutional Justice in Estonia [CDL(1998)059]. 
34 CDL-AD(2010)029rev, para. (26). 
35 CDL-AD(2010)039rev, para. (44). 
36 A removal of the former Presidents of the Republic from the membership of the Council would reinforce this 
process and would strengthen the Council’s role as an independent judicial organ. 
37 CDL-AD(2010)039rev, para. (56). 
38 A. Quaranta, Il giudizio incidentale di legittima costituzionale, CDL-JU(2012)025. 
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Court either annuls the provision or upholds it as it constitutional39. When the requesting 
judge (the judge a quo) receives the reply from the Constitutional Court (the judge ad 
quem), the ordinary judge resumes the case and decides it on the basis of the decision of 
the Constitutional Court, (a) either applying the provision found constitutional, (b) applying 
it with an interpretation given by the Constitutional Court or (c) by disregarding the 
provision if it was found to be unconstitutional. Preliminary requests to the Constitutional 
Court exist in a number of countries, sometimes as the sole type of individual access (e.g. 
Italy, Lithuania, Romania40, France41), sometimes together with a direct individual complaint 
(e.g. Belgium42, Germany, Spain43). 

In some countries, all levels of the judiciary can make preliminary requests, whereas in 
France or now also in Jordan, lower instance judges have to send a request first to the 
supreme court(s) and it is the latter court(s) that finally decide whether or not to make a 
preliminary request to the Constitutional Court. Such a filter by the ordinary supreme 
court(s) has the advantage of reducing the case-load of the Constitutional Court. However, 
there is a serious danger that these courts take their filtering task too seriously so that 
important cases do not reach the Constitutional Court because the Supreme Court prefers 
settling the issue within the ordinary judiciary. We have seen this danger in France44 and 
recently also in Jordan. 

The Venice Commission recommends giving courts of all levels access to the 
Constitutional Court45. In principle, preliminary requests are less of a danger for creating 
conflicts between the ordinary and the constitutional judiciary than individual complaints 
but the (excessive) filtering of preliminary requests can easily become the source of such 
conflicts. 

A key issue is whether the judge a quo is obliged to make a preliminary request or 
whether s/he has discretion. The Study recommends that when there is no direct individual 
access to constitutional courts, it would be too high a threshold condition to limit 
preliminary questions to circumstances where an ordinary judge is convinced of the 
unconstitutionality of a provision; serious doubt should suffice46. 

                                                           
39 The Constitutional Court of Italy has developed a number of intermediary types of judgement, which provide a 
specific interpretation of the law, which has to be applied to make the provision constitutional – A. D’Atena, 
Interpretazioni adeguatrici, diritto vivente e sentenze interpretative della corte costituzionale, available at 
http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/06_11_09_DAtena.pdf, accessed 2 July 2015. 
40 A. Zegrean, L'exception d'inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle de la Roumanie, CDL-JU(2012)023. 
41 J. de Guillenchmidt, La question prioritaire de constitutionnalité, CDL-JU(2012)028. 
42 P. Nihoul, Les questions préjudicielles, CDL-JU(2012)027. 
43 R. Arribas, “Cuestiones” posées par le juge ordinaire à la Cour constitutionnelle d'Espagne (et autres modes d'accès de 
l'individu à la Cour constitutionnelle), CDL-JU(2012)024. 
44 M. Fatin-Rouge Stéfanini, Le filtre exercé par le Conseil d'Etat, La QPC vue du droit comparé - Mars 2013, available at 
http://www.gerjc.univ-cezanne.fr/fileadmin/GERJC/Documents/COMMUNICATIONS/Le_filtre_exerce_ par_le_Conseil_ 
d_Etat_1.pdf, accessed 2 July 2015. 
45 CDL-AD(2010)039rev, para. (62). 
46 CDL-AD(2010)039rev, para. (216). 
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The Venice Commission’s Study also examines requests to the Constitutional Court by 
the Ombudsperson and recommends introducing such access in parallel to preliminary 
requests or direct constitutional complaints. Through his or her work, the ombudsman has 
an excellent knowledge about the application of the laws and can easily identify 
unconstitutional laws. As a consequence, the ombudsman should also have the possibility to 
request the annulment of such laws by the Constitutional Court, either in abstract form47 or 
possibly by referring to a specific case. 

 

b. Direct access 
 

While Kelsen ‘invented’ specialised constitutional courts, he did not favour individual 
access. According to him, only State bodies should be able to appeal to the Constitutional 
Court48, except for the challenge of administrative acts49. 

Various forms of direct access have been developed over time. Like Kelsen, the Venice 
Commission has a critical attitude towards the actio popularis, whereby any citizen can 
request the annulment of a law, even if the citizen is not affected by that law. Such a wide 
access can lead to a serious over burdening of the Constitutional Court. In Croatia, where an 
actio popularis exists, a single person, a retired judge, brought some 700 cases to the 
Constitutional Court, which had to deal with each request50. Hungary replaced the actio 
popularis with an individual complaint. 

The Commission’s Study focuses on the individual complaint to the Constitutional Court. 
This term covers quite different procedures. The normative constitutional complaint can be 
directed only against – allegedly – unconstitutional laws, whereas the full constitutional 
complaint is directed against unconstitutional individual acts, no matter whether these acts 
are based on an unconstitutional law or not. The normative constitutional complaint has been 
introduced mainly in Eastern European countries (e.g. Russia, Ukraine), whereas the full 
constitutional complaint has been developed first in Germany. The Spanish amparo is a full 
constitutional complaint as well. 

In Germany, the horrors of the Nazi regime brought about the need to establish a 
constitutional court not only as a “State Court”, in charge of disputes between state 
authorities but also as a protector of human rights. The 1951 Law on the Constitutional Court 
of Germany introduced an individual complaint to the newly established Constitutional Court, 
even though the German Constitution, the Basic Law, remained silent on this issue. Only in 

                                                           
47 CDL-AD(2010)039rev, para. (62). 
48 Kelsen referred to the actio popularis: H. Kelsen, Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, in VVdStRL 5 
(1929), S. 31-88 (68 f., 70, 74), available at http://www.hans-kelsen.de/gericht.pdf, accessed 23 January 2014); see 
also V. Neumann, Hans Kelsen und die deutsche Staatsrechtslehre, in “Humboldt Forum Recht” no. 9/2012, p. 1, 
available at http://www.humboldt-forum-recht.de/druckansicht/druckansicht.php?artikelid=269, accessed 23 
January 2014.  
49 G. Brunner, Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbarkeit im Europäischen Raum, CDL-JU(2001)022, p. 15. 
50 CDL-AD(2010)039rev, para. (74). 
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1969, the Basic Law was amended to provide for the individual complaint also on the 
constitutional level. 

Most important from the viewpoint of providing an efficient multi-level human system of 
rights protection, the Venice Commission’s Study examines whether individual complaints can 
function as a national filter for cases reaching the European Court of Human Rights. Starting 
from the need to address the heavy case-load of that Court, the Study provides advice on how 
to design an individual complaint so that it can become an “effective remedy” under Article 13 
of the European Convention on Human Rights. The decisive criterion is, according to Article 35 
of the Convention, whether the European Court of Human Rights insists on the exhaustion of a 
remedy or whether it accepts an application directly without insisting that such a remedy be 
exhausted before making an application to the Strasbourg Court. 

The European Court of Human Rights will only recognise a national remedy as “effective” 
if this remedy can provide relief to the complainant. As a consequence, a constitutional 
complaint has to result in a binding judgement. For example, a mere recommendation to 
Parliament to amend an unconstitutional law is obviously not sufficient. The Constitutional 
Court also must be obliged to hear the case, i.e. there cannot be discretion on whether the 
Court takes on a case, and there must not be unreasonable demands as to the costs and legal 
representation by a lawyer for the applicant51. 

Complaints against excessive length of procedure are a special case. Here, the 
Constitutional Court has to be able to order the speedy resumption of proceedings. This 
means that the Court has to provide not only a compensatory but also an acceleratory 
remedy52. 

The Study continues to give advice on institutional design of individual complaints 
procedures by examining time-limits, which should be reasonable53. As concerns the 
obligation to be represented by a lawyer, the Commission insists on the availability of free 
legal aid also for constitutional proceedings54. Court fees should remain reasonable and it 
should be possible to reduce them in justified cases55. When there is a complaint against a 
judgement that was decided in favour of a third party, that party should have the opportunity 
to make a statement also in the constitutional complaint proceedings56. 

Complex questions arise in relation to interim measures. According to the Commission’s 
Study, the Constitutional Court should be able to suspend a challenged provision if its 
implementation would result in further damage that cannot be repaired57. Such powers are 

                                                           
51 CDL-AD(2010)039rev, para. (93). 
52 On this point see also the Venice Commission’s Study on the Effectiveness of National Remedies in respect of 
Excessive Length of Proceedings adopted by the Venice Commission at its 69th Plenary Session (Venice, 15-16 
December 2006), CDL-AD(2006)036, para. (173). 
53 CDL-AD(2010)039rev, para. (112). 
54 CDL-AD(2010)039rev, para. (113). 
55 CDL-AD(2010)039rev, para. (117). 
56 CDL-AD(2010)039rev, para. (132). 
57 CDL-AD(2010)039rev, para. (149). 
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wide, especially given that in such a case Court has not yet decided on the constitutionality 
of the provision, but already suspends it with erga omnes effect pending the final 
judgement. Only serious irreparable damage can justify the suspension of legislation 
adopted by Parliament. 

 

c. Standard of review – interpretation of constitutional rights according to the 
Convention 
 

Whatever the type of appeal to the Constitutional Court may be, typically the standard 
of control of legislative or individual acts will be the fundamental rights of the national 
Constitution and not the rights provided for in the European Convention on Human Rights. 
Therefore, numerous questions arise when the scope of constitutional rights and the 
Convention rights differ. Only few Constitutional Courts use the Convention itself as the 
relevant standard. The Constitutional Court of Austria does so because the Austrian 
Constitution does not contain a human rights catalogue. The major political parties could 
never agree on whether such a catalogue should also contain social rights and therefore 
they agreed to raise the European Convention on Human Rights to the constitutional level58. 
Also due to the fact that the so-called Dayton Constitution of Bosnia and Herzegovina was 
part of an internationally brokered agreement to end the civil war in that country, this 
Constitution provides that the European Convention on Human Rights is part of the 
Constitution to have some kind of human rights catalogue59. Typically, all other specialised 
constitutional courts apply the human rights catalogue of their own Constitution as the 
standard of review. These rights can differ not only in their formulation, but also in the way 
how limitations are expressed, either in a specific or a general limitation clause60. Even if the 
national rights and the Convention right seem to be close textually, the interpretation which 
is given to them by the national Constitutional Court and the European Court of Human 
Rights can differ substantially. Therefore, if the individual complaint is to serve also as an 
effective national remedy filtering cases before they are brought before the European 

                                                           
58 National report submitted in accordance with para. 15 (a) of the annex to Human Rights Council, Austria, 
A/HRC/WG.6/10/AUT/1, para. (9). 
59 Although this is unrelated to the issue of individual complaint, it is interesting to note that the supreme courts of 
the Netherlands (the Supreme Court and the State Council, which is the supreme administrative court) even use the 
Convention as the only standard of review in human rights matters because Article 120 of the Dutch Constitution 
explicitly excludes that any judge may disregard laws adopted by Parliament because the law is found to be contrary 
to the Constitution. Thus explicitly excluding any constitutional review, Article 120 is probably the most radical 
expression of parliamentary sovereignty, a remnant of the mistrust of the French revolution in the judges. Le juge “la 
bouche qui prononce les paroles de la loi; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur”, 
Montesquieu, De l’esprit des lois (1748). 
60 This issue was the subject XIIIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts on the “Criteria for 
the Limitation of Human Rights in the Practice of Constitutional Justice” (Nicosia, 16-17 October 2005), available at 
http://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_01_01_Regional_CECC_Cyprus, accessed 2 July 2015. 
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Court, the national rights need to be interpreted in a “convention friendly”61 manner. This 
does not mean that the interpretation of these rights has to be the same for both courts. 
Without endangering the assessment as an effective remedy, the national complaint can be 
wider and can confer more freedom to the individual. However, the national interpretation 
should not be narrower than the European one. If the scope of the national right were 
considerably narrower than the Convention right, the European Court of Human Rights 
would probably find that this remedy is not effective and would accept complaints without 
insisting in the exhaustion of this remedy.  

 

d. Effective execution/implementation 
 

The term “effective remedy” implies that judgments of constitutional courts have to be 
implemented to be effective. The Study identifies the interpretation in conformity with the 
Constitution as an area where implementation can easily be a problem if the ordinary courts 
do not follow the constitutional interpretation given by the Constitutional Court but 
continue to apply an interpretation of the law, which was found to be unconstitutional. 
Therefore, the Venice Commission recommends introducing a provision in the Constitution, 
which obliges all other state powers to follow a provision’s interpretation given by the 
Constitutional Court62. 

Unfortunately, in Europe several constitutional courts are faced with at least occasional 
non-implementation/execution of their judgements63. While the non-respect of judgements 
is certainly a problem of legal culture – or rather the absence of such a culture –, the Courts 
themselves can contribute to overcome this problem. Several elements can be important: 
the Court should be coherent with its own case-law. There will always be new issues to be 
decided but to the extent possible, the case-law of a Constitutional Court should be 
predictable and the Court should not ‘surprise’ the state powers and the public. The better a 
judgement follows arguments expressed in earlier case-law, the better it will be accepted 
and, as a consequence, implemented. Courts can even construct their case-law by referring 
to important arguments as an obiter dictum in judgements where they are not decisive. In a 
later case, the Court can then already refer to its earlier case-law and the new case will 
become part of a coherent string of precedents.  
  

                                                           
61 Vallianatos and others vs. Greece (applications no. 29381/09 and no. 32684/09), partly concurring, partly 
dissenting opinion of Judge Pinto de Albuquerque. 
62 CDL-AD(2010)039rev, para. (165). 
63 P. Paczolay, Experience of the Execution of Constitutional Court's decisions declaring legislative omission in Hungary, 
Conference on “Execution of the decisions of constitutional courts: a cornershone of the process of implementation 
of constitutional justice” (Baku, Azerbaidjan 14-15 July 2008), CDL-JU(2008)029; Synopsis of the Conference on the 
“Execution of decisions of Constitutional Courts” (Baku, Azerbaidjan, 14-15 July 2008): Synopsis, CDL-JU(2008)051syn. 
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e. Constitutional matters 
 

Finally, the Report on Individual Access to Constitutional Justice, examines the 
relationship between Constitutional Courts and ordinary courts and identifies the danger 
that the Constitutional Court become a ‘super-Supreme Court’ or the so-called ‘4th instance’. 
Therefore, it is necessary to give a narrow scope of the term ‘constitutional matter’. The 
definition of this concept is crucial for finding a delimitation of competences between 
supreme courts and the Constitutional Court. The biggest danger stems from a wide 
interpretation of the right to a fair trial (Article 6 of the European Convention on Human 
Rights). If widely interpreted, any incorrect interpretation of the law by an ordinary court or 
a violation of procedural law can result in a violation of the right to a fair trial, and becomes 
a constitutional matter giving rise to a constitutional complaint. Sometimes, constitutional 
courts thus ‘slide’ into the interpretation of ordinary law, and (supreme) ordinary courts are – 
rightly – upset about such interference. There is no obvious or simple solution. Not each 
violation of ordinary law can be a constitutional matter but some violations certainly are64. 
Here, the Study cannot provide a simple solution when it recommends: “The constitutional 
court should only look into constitutional matters’, leaving the interpretation of ordinary 
law to the general courts. The identification of constitutional matters can, however, be 
difficult in relation to the right to fair trial, where any procedural violation by the ordinary 
courts could be seen as a violation of the right to a fair trial. Some restraint by the 
constitutional court seems appropriate, not least in order to avoid its own overburdening, 
but also out of respect of the jurisdiction of ordinary courts65. 

 
 

V. Conclusion – improvements on the national level in a difficult context  
on the European level 

 
The recent move towards the introduction of full individual complaints is a progress for 

protection of human rights in Europe. Important member States of the Council of Europe 
like Turkey have introduced an individual complaint with the explicit purpose to settle 
human rights issues on the national level and to reduce the high number of cases at the 
Strasbourg Court. Such individual complaints have to be designed in a way that makes them 
an effective remedy which has to be exhausted before a case can be brought before the 
European Court of Human Rights.  

The most efficient remedy – according to Article 35 of the Convention by the European 
Court of Human Rights – is the full constitutional complaint, which allows challenging also 
unconstitutional individual acts. Countries, which have such a full individual complaint, like 

                                                           
64 On this issue, see Brunner, CDL-JU(2001)022, p. 20 et seq. 
65 CDL-AD(2010)039rev, para. (211). 
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Germany or Spain, have significantly lower levels of condemnation by the Strasbourg Court 
than those with normative complaints66. 

The introduction of a full constitutional complaint is therefore an efficient means of 
human rights protection. At the same time it reduces the work-load of the European Court 
of Human Rights. Therefore, the Venice Commission recommends the introduction of full 
constitutional complaints in countries, which already have a normative complaint, like 
Ukraine, in countries which have a preliminary request to the Constitutional court, like was 
the case in Turkey and in countries, which have no individual access at all, like in Bulgaria67.  

These positive steps have to be seen in the context of serious conflicts between the 
European Court of Human Rights and some of its member states. Due to conflict between the 
Court and Russia the entry into force of Protocol 14 was delayed. The reason for this conflict 
are several judgements, which have displeased the Russian authorities, starting with Ilaşcu 
vs. Moldova and Russia68, where Russia was held responsible for the acts of the de facto 
authorities in another country, in the region of Transnistria in Moldova. Even more resented 
was the Kononov vs. Latvia judgement69. Russia was not even a party in these proceedings but 
the European Court of Human Rights found no violation of the Convention when Latvia 
sentenced Mr. Kononov for war crimes, which he committed as communist partisan in 1944. 
While this paper goes to print a case is pending at the Constitutional Court of the Russian 
Federation, which can be decisive on whether the Russian Federation will reserve the right not 
to execute judgements of the European Court of Human Rights in certain situations. 

Another – even more serious – conflict opposes the United Kingdom to the European 
Court of Human Rights. In the case Hirst vs. UK, the European Court held that the UK 
violated the Convention when it denied all prisoners without distinction the right to vote70. 
This judgement has not been implemented in the UK and – probably to avoid outright 
conflict – the Committee of Ministers postponed this execution to 201571. In the general 
public, another judgement was even more contentious, Abu Qatader vs. UK, where the 
Court prevented expulsion of an Islamist hate preacher to Jordan because of the danger that 
he might be tortured in Jordan. This discussion is no longer limited to tabloids but also the 
UK Government wants to adopt a human rights bill, which would break the formal link 
between British courts and the European Court of Human Rights72. The discussion whether 

                                                           
66 CDL-AD(2010)039rev, para. (5). 
67 Opinion on the Constitution of Bulgaria adopted by the Venice Commission at its 74th Plenary Session (Venice, 14-15 
March 2008), CDL-AD(2008)009, para. (88). 
68 ECtHR, Ilaşcu and others vs. Moldova and Russia, no. 48787/99. 
69 ECtHR, Kononov vs. Latvia, no. 36376/04; on this point, see Vermin, J, Crossing the line, Russian Law Online, 
available at http://www.russianlawonline.com/content/crossing-line.  
70 For arguments for and against implementation, presented to the House of Lords, European Court of Human Rights 
rulings: are there options for governments?, Vaughne Miller, International Affairs and Defence Section, House of Lords 
Library, Standard Note SN/IA/5941. 
71 Decision adopted by the Committee of Ministers at the 1208th meeting (23-25 September 2014), available at 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_EN.asp?CaseTitleOrNumber=hirst&StateCode
=UK.&SectionCode.  
72 Conservatives plan to scrap Human Rights Act – read the full document on http://www.theguardian.com/ 
politics/interactive/2014/oct/03/conservatives-human-rights-act-full-document; http://www.theguardian.com/law/ 
2015/jun/01/ david-cameron-european-court-of-human-rights, accessed 2 July 2015.  
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the United Kingdom should leave the European Convention on Human Rights73, seems to 
have subdued, however. 

Worrying is that even in Switzerland a wave of resentment against the European Court 
of Human Rights has built up, especially on the right wing of the political spectrum. This may 
be related to the traditional Swiss insistence on its independence and the rejection of the 
idea of “foreign judges”. While it is unlikely that Switzerland would leave the European 
Convention on Human Rights, such discussions probably contributed to the insistence of 
Switzerland on ‘subsidiarity’ in the process of reform of the Court74. 

While the protection of human rights in Europe makes quite some progress in several 
members States of the Council of Europe, this progress has to be seen in the context of 
serious threats both on the national and the European level. Multi-level human rights 
protection is a complex system where many players interact. It should be in the interest of 
all actors to keep this system both coherent and efficient. 

                                                           
73 Th. May: Tories to consider leaving European Convention on Human Rights, available at http://www.bbc.com/ 
news/uk-politics-21726612; see also arguments presented by Vaughne Miller, International Affairs and Defence 
Section, House of Lords Library, Standard Note SN/IA/6577 (www.parliament.uk/briefing-papers/SN06577.pdf, 
accessed 2 July 2015). 
74 Swiss Parliament: 13.3237 – Interpellation, Kündigung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, available at http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20133237; La Suisse 
sera plus isolée si elle dénonce la Convention, interview with Prof. Walter Kälin, available at http://www.tdg.ch/suisse/La-
Suisse-sera-encore-plus-isolee-si-elle-denonce-la-Convention/story/22597456/print.html; Bundesrat vehement gegen 
Kündigung der Menschenrechtskonvention, available at http://www.nzz.ch/aktuell/schweiz/bundesrat-vehement-gegen-
kuendigung-der-menschen rechtskonvention -1.18082582, all accessed 2 July 2015. 
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Rezumat 
Prezentul studiu îşi propune să ofere o imagine cât mai complexă asupra principiului 

proporţionalităţii prin realizarea unei analize care îmbină perspectiva teoretică cu cea 
jurisprudenţială. Această analiză are drept premisă accepţiunea clasică a acestui 
principiu de sorginte germană, principiu care impune o delimitare între condiţiile 
obiective şi subiective de limitare/condiţionare a dreptului/libertăţii fundamentale, 
fiecare dintre acestea fiind supusă unui test distinct pentru a se determina dacă 
limitările/condiţionările astfel stabilite sunt justificate. Este prezentat, totodată, 
modul în care acest principiu a fost receptat în jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Constituţionale 
din România, indicându-se variaţiile pe care le cunoaşte în jurisprudenţa acestora. În 
privinţa modului de receptare a principiului proporţionalităţii în jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale a României, se analizează diferenţele de substanţă existente între 
principiul clasic al proporţionalităţii, ce caracterizează, în mod intrinsec, drepturile/ 
libertăţile fundamentale relative, şi principiul proporţionalităţii reglementat de art. 53 
din Constituţie. De asemenea, se pune accent pe analiza condiţiilor subiective de 
limitare a dreptului/libertăţii fundamentale din perspectiva testului de proporţio-
nalitate realizat de Curtea Constituţională a României şi pe necesitatea unui control 
constituţional fidel pentru a se evita dezvoltarea unor forme denaturate de aplicare a 
acestui principiu. 

 

Cuvinte-cheie: control de constituţionalitate; principiul proporţionalităţii; test de propor-
ţionalitate; teoria treptelor; limitarea/condiţionarea drepturilor/libertăţilor funda-
mentale; restrângerea exerciţiului drepturilor/libertăţilor fundamentale 
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1. Preliminarii 

Principiul supremaţiei Constituţiei exprimă poziţia supraordonată a legii fundamentale 
a unui stat în sistemul său normativ, precum şi caracterul acesteia de izvor principal al 
dreptului constituţional. În mod firesc, reglementările care sunt adoptate în baza 
Constituţiei trebuie să dezvolte conţinutul său normativ şi să fie conforme cu aceasta. Însă, 
acest principiu nu ar putea fi impus şi respectat în cazul în care autorităţile publice au 
posibilitatea discreţionară de a-l încălca ori de câte ori doresc acest lucru. Astfel, pentru ca 
supremaţia Constituţiei să nu rămână doar la nivelul unui principiu general declarativ, ci să 
îşi găsească şi o aplicare practică, s-au impus anumite garanţii în acest sens; în doctrină1, s-a 
făcut distincţia între garanţiile generale şi cele specifice de asigurare a supremaţiei 
Constituţiei. Garanţiile generale se impun la nivelul întregului sistem de drept, acest fapt 
găsindu-şi obiectivarea prin crearea la nivel constituţional a unui sistem complex şi eficient 
de control al aplicării Constituţiei; o atare garanţie se concretizează prin toate formele şi 
căile de control statornicite într-un stat2. În schimb, o garanţie specifică a supremaţiei 
Constituţiei este reprezentată de controlul de constituţionalitate, prin intermediul acestui 
tip de control fiind sancţionată orice încălcare a legii fundamentale a statului. Această 
garanţie juridică este elementul principal în ansamblul instituţiilor şi tehnicilor care asigură 
supremaţia Constituţiei şi, de aceea, în doctrină, controlul de constituţionalitate a fost 
calificat ca fiind sancţiunea nerespectării supremaţiei Constituţiei3. În consecinţă, controlul 
de constituţionalitate este mijlocul prin care puterea executivă şi legislativă au fost obligate 
să se supună regulilor constituţionale şi să acţioneze în conformitate cu acestea, ceea ce a 
echivalat cu asigurarea supremaţiei unor principii de drept general acceptate şi înscrise în 
constituţii4. 

În realizarea controlului de constituţionalitate, organului însărcinat cu această 
competenţă îi revine dificila sarcină de a determina conţinutul, sensul şi interpretările ce pot 
fi aduse atât normei supuse controlului, cât şi celei de referinţă. În privinţa normei de 
referinţă, trebuie subliniat faptul că aceasta este, de principiu, Constituţia, iar determinarea 
înţelesului dispoziţiilor sale normative se realizează pe calea interpretării juridice, activitate 
ce implică identificarea unor dimensiuni şi a unor limite de conţinut, timp şi spaţiu a 
normelor juridice cuprinse în Constituţie5. Este de la sine înţeles că o atare interpretare 
trebuie să vizeze şi dispoziţiile constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile 
fundamentale; afirmarea, ocrotirea sau garantarea acestora chiar prin textul Constituţiei nu 
echivalează cu atribuirea unui anumit conţinut fix sau imuabil acestor drepturi sau libertăţi, 
ci, din contră, cu obligaţia impusă autorităţii statale de a identifica esenţa dreptului sau 

                                                           
1 I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005, pp. 67-69. 
2 Ibidem, p. 68. 
3 A se vedea, în acest sens, G. Burdeau, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, seria Les cours de 
droit, Paris, 1963, p. 230 şi urm. 
4 M. Cappelletti, Judicial Review in Comparative Perspective, în „California Law Review”, vol. 58, nr. 5/1970, p. 1018. 
5 I. Muraru, M. Constantinescu, S. Tănăsescu, M. Enache, G. Iancu, Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică, 
Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 17. 
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libertăţii şi de a o adapta, în mod permanent, la realităţile politice, economice, sociale şi 
culturale. În consecinţă, drepturile fundamentale nu sunt, prin natura lor, statice pentru că, 
în acest caz, ele însele ar deveni anacronice în raport cu evoluţia societăţii. Determinarea 
conţinutului dreptului sau libertăţii fundamentale cuprinde două aspecte, respectiv unul 
pozitiv, exprimat în sensul a ceea ce conţine dreptul/libertatea respectivă, şi unul negativ, în 
sensul a ceea ce este interzis a se reglementa pentru a nu aduce atingere dreptului/ 
libertăţii, aceasta din urmă fiind mai degrabă o consecinţă a primei, cu elemente de 
concreteţe foarte pronunţate, ea apărând ca o exemplificare a conţinutului normativ 
predeterminat al normei. În acest context al analizei, observăm că principiul proporţio-
nalităţii intervine într-o zonă de interferenţă între constituţionalitate şi neconstituţio-
nalitate, acesta trebuind a fi aplicat pentru a distinge între măsurile aparent contrare 
dreptului/libertăţii fundamentale şi cele cu adevărat contrare acesteia. În funcţie de 
rezultatul testului aferent acestui principiu, organul însărcinat cu realizarea controlului de 
constituţionalitate poate augmenta/redimensiona sfera de protecţie a dreptului/libertăţii 
fundamentale6. 

 
 

2. Principiul proporţionalităţii – privire teoretică şi jurisprudenţială 

2.1. Doctrina şi jurisprudenţa constituţională germană 
Principiul proporţionalităţii apare în mediul juridic german în secolul al XIX-lea, fiind 

promovat ca un instrument important pentru introducerea drepturilor individuale în 
sistemul autoritar ce caracteriza societatea germană; potrivit acestui principiu, statul trebuia 
să opteze pentru măsurile cu gradul cel mai redus de ingerinţă în drepturile individuale, iar 
punerea sa în practică a fost realizată, cu succes, mai întâi în privinţa limitării puterii 
poliţiei7. În acest sens, a fost reglementată distinct competenţa Tribunalului Administrativ 
Suprem din Prusia de a verifica acţiunea poliţiei (1883). Acelaşi tribunal, între anii 1882-
1914, a folosit în mod intens principiul proporţionalităţii ca metodă de control a intervenţiei 
statului în sfera drepturilor economice sau sociale, emblematică fiind decizia Kreuzberg 
(1882), prin care a anulat un act al municipalităţii berlineze care interzicea construirea de 
clădiri care blocau vederea către monumentele naţionale, pe motiv că statul poate interveni 
în acest domeniu doar în vederea prevenirii pericolului pentru siguranţa publică, şi nu 
pentru realizarea unei estetici proprii. 

                                                           
6 Este interesant de observat faptul că, în doctrină, se face o distincţie între revizuirea expresă şi cea implicită a 
Constituţiei. Dacă prima se realizează sub forma adoptării unei legi de revizuire, cea de-a doua se face sub forma 
interpretării realizate de instanţele constituţionale, ea exprimând un aşa-zis imperialism judiciar datorat tocmai 
configurării şi reconfigurării continue a conţinutului normativ al drepturilor/libertăţilor fundamentale; a se 
vedea D. Grimm, Constitutions, Constitutional Courts and Constitutional Interpretation, în culegerea The Law/Politics 
Distinction in Contemporary Public Law Adjudication, Eleven International Publishing, Utrecht, 2009, p. 33 şi urm. 
7 M. Cohen-Eliya, I. Porat, American balancing and German proportionality: The historical origins, în „International 
Journal of Constitutional Law” nr. 8/2010, p. 271 şi urm. 
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Acest principiu nu este prevăzut expres în Legea fundamentală germană din 1949, el 
derivând însă, potrivit jurisprudenţei Tribunalului Constituţional federal, din principiul 
statului de drept german (Rechtsstaat)8. În doctrină9 este general acceptat că actul de 
naştere al principiului proporţionalităţii în jurisprudenţa constituţională îl constituie Decizia 
pronunţată la 11 iunie 1958 – BVerfG 7, 377 – Apothekenurteil. Prin această decizie10, 
Tribunalul Constituţional federal a elaborat teoria „treptelor”, fiecare treaptă reprezentând 
o dozare ascendentă a ingerinţei asupra dreptului. Aceste trepte stabilesc fie o intervenţie 
minimă asupra dreptului, eventual chiar de promovare a acestuia, fie o intervenţie într-un 
grad mai ridicat, exprimat sub forma condiţiilor subiective şi obiective de structurare a 
acestuia. Dihotomia subiectiv-obiectiv are în vedere modul de structurare a unui drept sau a 
unei libertăţi fundamentale în funcţie de criteriul legăturii cu individul, în sensul că o 
modalitate subiectivă de structurare a dreptului are în vedere conduita individului, esenţială 
fiind modularea acesteia în raport de conţinutul dreptului, în timp ce criteriul obiectiv are în 
vedere structurarea dreptului pe criterii străine individului, criterii, aşadar, ce nu pot fi 
influenţate de acesta. Astfel, conformarea la o condiţie subiectivă de limitare a dreptului 
este în puterea individului (spre exemplu, îndeplinirea condiţiilor de acces într-o profesie), în 
timp ce condiţiile obiective limitează dreptul individului pe considerente care nu ţin de 
comportamentul, voinţa sau opţiunea sa (spre exemplu, impunerea unei condiţii negative 
care ţine de dispersia teritorială pentru exercitarea profesiei). 

Testul de proporţionalitate este specific analizării condiţiilor subiective de limitare şi 
structurare a dreptului; acesta presupune mai întâi stabilirea scopului urmărit de legiuitor 
prin ingerinţa (Eingriff) adusă dreptului/libertăţii fundamentale (Schutzbereich) şi a 
caracterului său legitim, întrucât testul de proporţionalitate se va putea raporta doar la un 
scop legitim. Justificarea (Rechtfertigung) ingerinţei trebuie analizată şi prin prisma testului 
de proporţionalitate, potrivit căruia orice măsură luată trebuie să fie adecvată (geeignet) – 
capabilă în mod obiectiv să ducă la îndeplinirea scopului –, necesară (erforderlich) – nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea scopului – şi proporţională (angemessen) – 
corespunzătoare scopului urmărit. Aceste trei elemente au caracter cumulativ şi, pentru 
corecta aplicare a testului, este necesară examinarea distinctă a fiecăruia dintre acestea în 
ordinea respectivă. De aceea, în ipoteza în care ingerinţa analizată este contrară uneia 
dintre aceste elemente, ea va fi calificată drept disproporţionată, aşadar, neconstituţională, 
nemaifiind necesară examinarea respectării celorlalte elemente ale testului antereferit. 

În schimb, dacă măsura legislativă reprezintă o condiţie obiectivă de concretizare/ 
configurare a dreptului/libertăţii fundamentale într-un caz dat, aceasta nu poate fi analizată 
prin prisma testului de proporţionalitate. Ea este înlocuită de o verificare mult mai strictă şi 
poate mai obiectivă în care marja de apreciere a Curţii Constituţionale este foarte limitată, 
respectiv cea a „ultimei trepte”, potrivit căreia măsura legislativă poate fi justificată numai 
prin existenţa sau marea probabilitate a apariţiei unor ameninţări majore pentru un drept 
                                                           
8 Ibidem, p. 285. 
9 K. Mölle, Proportionality: Challenging the critics, în „International Journal of Constitutional Law” nr. 3/2012, p. 709. 
10 Pentru o traducere în limba română a acestei decizii, a se vedea Culegerea *** – Selecţie de decizii ale Curţii 
Constituţionale Federale a Germaniei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, pp. 366-374. 
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de o importanţă superioară. Conform acestui test, legiuitorul, în structurarea şi 
concretizarea la nivel legal a unor drepturi/libertăţi fundamentale, trebuie să stabilească 
ingerinţa cea mai redusă cu privire la acestea, putând trece la următoarea treaptă „doar 
atunci când poate fi demonstrat cu mare probabilitate că riscurile suspectate nu pot fi 
combătute eficient cu mijloacele [constituţionale situate – n.a.] pe «treapta» anterioară”. 
Aşadar, principiul după care trebuie să se ghideze legiuitorul este acela al reglementării unor 
condiţii subiective – ce ţin de comportamentul persoanei – de concretizare/configurare a 
dreptului/libertăţii fundamentale şi, numai în măsura în care există sau este probabilă o 
ameninţare majoră pentru un drept de o importanţă superioară, va apela la condiţiile 
obiective, ce depăşesc sfera volitivă a individului, definite ca fiind „ultima treaptă” de 
limitare/structurare a dreptului/libertăţii fundamentale. În acest caz, este de competenţa 
Curţii Constituţionale să stabilească dacă legiuitorul a optat pentru treapta potrivită, cu alte 
cuvinte, dacă ingerinţa/limitarea adusă dreptului/libertăţii fundamentale – care determină, 
în mod implicit, o anumită structurare şi configurare a acestuia – putea fi evitată sau dacă 
aceasta putea fi realizată într-un mod mai moderat, adică dacă intervenţia „s-ar fi impus în 
mod obligatoriu”. Pentru justificarea competenţei de control al instanţei constituţionale, 
este axiomatic următorul considerent din decizia Tribunalului Constituţional federal german, 
precitată: „dacă intenţia ar fi de a lăsa legiuitorului libertatea de a alege între «mijloace în 
egală măsură adecvate», aflate pe trepte diferite, s-ar putea ajunge practic la situaţia în care 
cel mai des s-ar opta pentru intervenţiile cele mai drastice în dreptul fundamental, adică 
acelea care sunt cele mai potrivite pentru atingerea obiectivului dorit, tocmai pentru că au 
efect drastic; într-o asemenea situaţie, acele mijloace ar trebui apoi să fie acceptate fără nici 
o verificare”. Aşadar, instanţa constituţională, indiferent de faptul că măsurile legislative 
sunt adecvate îndeplinirii scopului urmărit, mai întâi trebuie să verifice dacă sunt întrunite 
condiţiile pentru o reglementare de ultimă treaptă, dacă este să vorbim de condiţiile 
subiective/obiective de structurare a dreptului, sau, dacă ne plasăm în cadrul condiţiilor 
subiective, să verifice dacă treapta aleasă, cu alte cuvinte, dozarea ingerinţei, este 
proporţională cu scopul urmărit. 

O atare viziune nu este contrară principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, 
întrucât alegerea treptelor nu este o chestiune de oportunitate legislativă, ci de constitu-
ţionalitate. Această operaţiune, practic, structurează şi configurează dreptul, mai precis, 
sfera acestuia, tocmai prin prisma condiţionărilor şi limitărilor pe care treptele le impun. 
Odată acceptate, ele stabilesc conţinutul dreptului/libertăţii fundamentale, iar instanţa 
constituţională cu greu va mai putea reveni asupra unei asemenea jurisprudenţe. Astfel, 
acceptându-se trepte inferioare de intervenţie asupra drepturilor/libertăţilor fundamentale, 
nivelul constituţional de protecţie a acestora este mai ridicat. Or, legiuitorul este tentat să 
reglementeze trepte superioare de ingerinţă pentru că aceasta este calea cea mai facilă 
pentru atingerea unui scop, chiar legitim în sine. De aceea, într-o asemenea ipoteză, 
legiuitorul este cel care trebuie cenzurat de instanţa constituţională, nefiind, aşadar, vorba 
doar de o opţiune legislativă care nu ar intra în sfera controlului de constituţionalitate. 
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Cel mai fervent promotor al principiului proporţionalităţii, Robert Alexy11, arată că 
acesta se compune din trei subprincipii, respectiv cel al caracterului adecvat, al necesităţii şi 
al proporţionalităţii într-un sens restrâns. Caracterul adecvat exclude adoptarea de 
reglementări care obstrucţionează realizarea a cel puţin unui principiu şi care nu 
promovează scopul în considerarea căruia au fost adoptate. În acest sens, se exemplifică cu 
o decizie a Tribunalului Constituţional federal german, prin care s-a constatat caracterul 
neadecvat al unei prevederi legale referitoare la obligativitatea examenului de tragere cu 
arma în privinţa obţinerii autorizaţiei de vânătoare cu şoimi. Tribunalul a statuat că nu există 
nicio legătură substanţială clară pentru atingerea adusă libertăţii generale de acţiune a 
vânătorului cu şoimi, ceea ce a determinat concluzia caracterului lipsit de proporţionalitate 
a măsurii, drept pentru care a fost constatată ca fiind neconstituţională. Este de remarcat că 
situaţiile în care se constată lipsa caracterului adecvat al măsurii sunt rare, pentru că, în mod 
firesc, orice măsură urmăreşte scopul pentru care a fost adoptată, ceea ce este de ajuns 
pentru îndeplinirea criteriului de adecvare; de aceea, relevanţa practică a acestui 
subprincipiu este relativ scăzută. 

Subprincipiul necesităţii presupune că, dintre două reglementări, în egală măsură 
adecvate, care promovează un anumit drept/principiu, va fi aleasă cea care presupune o 
ingerinţă mai redusă în domeniul unui alt drept/principiu. În acest sens, se exemplifică cu o 
decizie a Tribunalului Constituţional federal german, prin care a fost constatat caracterul 
disproporţionat şi, în consecinţă, neconstituţional al unei măsuri legislative care interzicea 
producerea de dulciuri din orez expandat. Curtea a constatat că această măsură a fost 
adoptată pentru a se evita confundarea acestor produse cu cele din ciocolată, însă a arătat 
că protecţia consumatorului putea fi realizată într-un mod la fel de eficient printr-o măsură 
cu o intensitate mai redusă, spre exemplu, prin marcarea corespunzătoare a produsului; în 
consecinţă, Curtea a constatat că măsura analizată era disproporţională. 

Cel de-al treilea subprincipiu, cel al proporţionalităţii în sens restrâns, un fel de „regulă 
a echilibrului” – Optimierungsgebote –, presupune ca instanţele constituţionale să 
promoveze echilibrul principiilor, ceea ce determină ca o neîndeplinire într-un anume grad 
sau în detrimentul unui principiu să devină o îndeplinire într-un grad mai ridicat a 
principiului cu care acesta se află în concurenţă. Pentru a se realiza acest examen, a fost 
propusă formula valorizării dreptului/principiului într-un sistem constituţional dat („Weight 
formula”)12, formulă care îşi propune determinarea importanţei în cazuri concrete a unui 
drept/principiu în raport cu un altul. În această formulă sunt luate în calcul intensitatea 
limitării valorilor constituţionale concurente, importanţa acordată acestor valori în cadrul 
sistemului constituţional şi gradul în care măsura analizată contribuie la nerealizarea unei 
valori şi la realizarea celeilalte. Aceste elemente se valorizează şi se înmulţesc, distinct, în 

                                                           
11 R. Alexy, Constitutional Rights and Proportionality, în „Revues” (online), nr. 22/2014, pp. 52-57, iar, pentru o 
dezvoltare din punctul de vedere al filosofiei dreptului, a se vedea idem, A Theory of Legal Argumentation, Clarendon 
Press, Oxford, 1989, şi A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, Oxford, 2002. 
12 Pentru o formulă simplificată, a se vedea idem, Balancing, constitutional review, representation, în „International 
Journal of Constitutional Law” nr. 4/2005, pp. 575-577. 
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privinţa dreptului limitat, respectiv a celui în favoarea căruia se limitează; ulterior, produsul 
rezultat în privinţa dreptului limitat se împarte la cel aferent dreptului în favoarea căruia s-a 
limitat, iar dacă câtul astfel rezultat este mai mare de 1, limitarea impusă dreptului respectiv 
este excesivă, iar dacă este egal cu 1, realizarea limitării ţine de marja legiuitorului – un fel 
de in dubio pro reo. Numai dacă acest cât este mai mic de 1 limitarea este proporţională13. 

Principiul proporţionalităţii cunoaşte şi adaptări, în forma testului de proporţionalitate 
simplificat – în care se analizează numai primele două subprincipii, iar elementul esenţial al 
analizei este structurat în jurul celui de-al doilea subprincipiu, exprimat în forma măsurii 
celei mai puţin restrictive de limitare a dreptului – şi a testului de rezonabilitate 
Wednesbury, potrivit căruia o măsură luată de o autoritate publică trebuie să fie consi-
derată nerezonabilă dacă este bazată pe elemente irelevante pentru ceea ce autoritatea 
publică respectivă şi-a propus să realizeze sau dacă este „atât de absurdă încât nici o fiinţă 
umană nu şi-ar fi putut imagina că aceasta este în puterea autorităţii”14. 

De asemenea, este de observat că, deşi principiul proporţionalităţii este folosit din ce în 
ce mai mult în procedura din faţa instanţelor constituţionale, realizarea testului subsumat 
acestuia este criticată din perspectiva faptului că nu întotdeauna presupune compararea 
unor valori comparabile, că aceste valori sunt incomensurabile sau că nu se poate realiza o 
ierarhie a valorilor constituţionale15. Nu putem totuşi să nu observăm că aceste aspecte 
constituie dificultăţile testului de proporţionalitate, ele neputând însă a fi calificate drept 
insurmontabile. Este adevărat că o logică subiectivă din partea judecătorului constituţional 
va exista întotdeauna prin prisma scalei sale de valori şi că acest test, oricât de obiectiv s-ar 
dori, se subsumează aprecierii şi percepţiei judecătorului constituţional, ceea ce determină 
ca elementele sale – mai precis ale formulei – să devină variabile. Nu în ultimul rând, 
reţinem că necesitatea testului de proporţionalitate apare datorită existenţei unor 
întrepătrunderi între diverse drepturi şi principii, astfel încât acestea nu pot fi calificate ca 
fiind total străine, existând, aşadar, o zonă de interferenţă între ele, zonă care este reglată 
prin intermediul testului de proporţionalitate. 

În consecinţă, observăm că principiul proporţionalităţii se îndepărtează de la regula 
rigidităţii conţinutului principiilor de drept sau a drepturilor fundamentale, fiind calificată 
drept un test „mijloc-rezultat”, în care rezultatul atins reprezintă în sine un mijloc pentru 
îndeplinirea unui rezultat sau finalităţi mai ample sau mai generale16. Ea este parte a 

                                                           
13 Cele anterior expuse pot fi exprimate în următoarea formulă: 

Wlf = 
Il*Vl*Rl 

If*Vf*Rf 
unde Il reprezintă intensitatea ingerinţei asupra dreptului, Vl importanţa dreptului limitat, iar Rl valoarea nerealizării 
dreptului limitat, iar If reprezintă intensitatea ingerinţei asupra dreptului în favoarea căruia a fost reglementată, Vl 

importanţa dreptului în favoarea căruia a fost reglementată ingerinţa, iar Rl valoarea realizării dreptului în favoarea 
căruia a fost reglementată ingerinţa. 
14 N. Petersen, How to Compare the Length of Lines to the Weight of Stones: Balancing and the Resolution of Value 
Conflicts in Constitutional Law, în „German Law Journal” nr. 8/2013, pp. 1393-1398. 
15 Ibidem, pp. 1388-1393. 
16 A. Dyevre, A. Jakab, Understanding Constitutional Reasoning, p. 1012, cuvânt-înainte la numărul special al revistei 
„German Law Journal” nr. 8/2013, dedicată argumentării constituţionale. 
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Constituţiei invizibile, noţiune care exprimă un sistem conceptual coerent bazat pe deciziile 
instanţei constituţionale care dezvoltă principiile şi drepturile stabilite prin Constituţie17; 
Constituţia invizibilă, privită ca standard de constituţionalitate, cuprinde principiul 
proporţionalităţii, întrucât prin intermediul acestuia judecătorul constituţional poate ataşa 
noi valenţe textelor constituţionale existente. Aşadar, proporţionalitatea este privită atât ca 
metodă interpretativă, cât şi ca principiu general de drept, însă, independent de această 
calificare, ea constituie soluţia optimizării a două valori constituţionale conflictuale/ 
concurente; acestea trebuie limitate pentru ca fiecare dintre ele să îşi poată atinge 
finalitatea/efectul optim. De asemenea, limitările nu pot depăşi ceea ce este necesar pentru 
a se realiza o concordanţă/echilibru între cele două valori18. 

Având în vedere cele anterior expuse, rezultă că o instanţă constituţională, pentru a 
analiza constituţionalitatea unei măsuri care vizează structurarea unor drepturi/libertăţi 
fundamentale, prin reglementarea limitelor acestora, ar trebui să urmeze următoarele 
etape: 

a) determinarea caracterului obiectiv sau subiectiv al măsurii; 
b) în cazul în care ajunge la concluzia că măsura legislativă respectivă este una 

obiectivă, aşadar, de „ultimă treaptă”, va verifica dacă aceasta este justificată de existenţa 
sau marea probabilitate a apariţiei unor ameninţări majore pentru un drept de importanţă 
superioară, iar, în funcţie de rezultatul acestei analize, se va stabili constituţionalitatea sau, 
din contră, neconstituţionalitatea acesteia; 

c) în cazul în care ajunge la concluzia că măsura legislativă respectivă este una 
subiectivă, va verifica dacă aceasta este justificată în raport cu scopul legitim urmărit, în 
acest sens efectuându-se un test de proporţionalitate, prin care se urmăreşte dacă limitarea 
dreptului/libertăţii fundamentale este justificată şi, aşadar, într-un final, corectitudinea 
treptei alese, iar, în funcţie de rezultatul acestuia, va stabili constituţionalitatea sau, din 
contră, neconstituţionalitatea măsurii legislative analizate. 

 

2.2.  Principiul proporţionalităţii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 
în cea a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale regle-
mentează, în mod expres, prin dispoziţiile art. 8-11 faptul că drepturile consacrate prin 
acestea pot face obiectul unor limitări/restrângeri. Aceste clauze de limitare [prevăzute la 
alin. (2) al textelor menţionate] se exprimă prin tripticul „prevăzut de lege”, scop legitim 
urmărit şi „necesar într-o societate democratică”; ele trebuie interpretate în mod restrictiv 
din moment ce prevăd o excepţie de la dreptul reglementat la alin. (1) al textelor 

                                                           
17 A se vedea opinia concurentă a fostului preşedinte al Curţii Constituţionale din Ungaria, Sólyom László, la Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 23/1990 (X.31) cu privire la pedeapsa capitală. 
18 Donald P. Kommers, Germany: Balancing Rights and Duties, în Interpreting Constitutions: a Comparative Study, 
p. 203, apud M. Arshakyan, The Impact of Legal Systems on Constitutional Interpretation: A Comparative Analysis: The U.S. 
Supreme Court and the German Federal Constitutional Court, în „German Law Journal” nr. 8/2013, p. 1329. 
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convenţionale antereferite19. La rândul său, primul standard menţionat, respectiv „prevăzut 
de lege”, presupune două componente esenţiale, şi anume accesibilitatea şi previzibilitatea 
legii, iar al doilea standard, scopul legitim urmărit, vizează interdicţia reglementării în 
legislaţie a unor măsuri arbitrare. Cel mai important standard convenţional se referă la 
caracterul necesar într-o societate democratică a ingerinţei; caracterul necesar presupune 
ca ingerinţa să corespundă unei nevoi sociale presante, ingerinţa să fie proporţională cu 
scopul legitim urmărit, iar motivele care au fost furnizate de autorităţile naţionale pentru a o 
justifica să fie relevante şi suficiente20. În evaluarea nevoii sociale presante, statele au o 
anumită marjă de apreciere, însă aceasta este supusă unui control din partea Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, control exercitat atât asupra măsurilor legislative adoptate, 
cât şi a deciziilor date în aplicarea acestora, inclusiv cele pronunţate de instanţele 
judecătoreşti. 

Din formularea Curţii se deduce faptul că ingerinţa trebuie să corespundă scopului, 
respectiv să fie adecvată, să contribuie în mod substanţial la atingerea scopului, pentru că 
altfel motivele care au determinat-o nu ar fi relevante şi suficiente, respectiv să fie necesară. 
De asemenea, la aceste se adaugă şi o cerinţă de proporţionalitate, care se exprimă prin 
verificarea justului echilibru între interesele concurente. În doctrină s-a arătat că „testul de 
necesitate” al Curţii este o noţiune autonomă faţă de teoria clasică a principiului 
proporţionalităţii, propunându-se chiar o aliniere a acestuia la teoria clasică21.  

În privinţa drepturilor fundamentale care nu conţin o clauză expresă de limitare a 
acestora, jurisprudenţa Curţii Europene a dezvoltat aşa-numita doctrină a limitărilor 
implicite aduse drepturilor fundamentale22. Acceptând limitările implicit admise ale 
dreptului, Curtea a lărgit sfera marjei de apreciere a statelor, iar, pentru a evalua dacă 
statele membre au rămas în interiorul acestei marje de apreciere, Curtea de la Strasbourg 
aplică principiul proporţionalităţii. Cu cât standardul de proporţionalitate este mai ridicat, cu 
atât marja de apreciere a statului este mai redusă23. 
                                                           
19 A se vedea, în privinţa art. 8 din Convenţie: Hotărârea din 6 septembrie 1978, pronunţată în cauza Klass şi 
alţii c. Germaniei, par. 42; Hotărârea din 17 iulie 1981, pronunţată în cauza Asociaţia Ekin c. Franţei, par. 56; 
Hotărârea din 25 februarie 1993, pronunţată în cauza Miailhe c. Franţei (1), par. 36; Hotărârea din 4 mai 2000, 
pronunţată în cauza Rotaru c. României, par. 47; Hotărârea din 31 iulie 2012, pronunţată în cauza Drakšas c. Lituaniei, 
par. 54; Hotărârea din 7 iulie 2015, pronunţată în cauza M.N. şi alţii c. statului San Marino, par. 73. În privinţa art. 9: 
Hotărârea din 14 iunie 2007, pronunţată în cauza Svyato-Mykhaylivska Parafiya c. Ucrainei, par. 132; Hotărârea din 
12 februarie 2009, pronunţată în cauza Nolan şi K. c. Rusiei, par. 73. În privinţa art. 10: Hotărârea din 20 mai 1999, 
pronunţată în cauza Rekvényi c. Ungariei, par. 42, şi în privinţa art. 11: Hotărârea din 7 decembrie 1976, pronunţată 
în cauza Handyside c. Regatului Unit, par. 49; Hotărârea din 8 iulie 1986, pronunţată în cauza Lingens c. Austriei, 
par. 41; Hotărârea din 23 septembrie 1994, pronunţată în cauza Jersild c. Danemarcei, par. 37, sau Hotărârea din 15 
noiembrie 2007, pronunţată în cauza Galstyan c. Armeniei, par. 114. 
20 Hotărârea din 26 aprilie 1979, pronunţată în cauza Sunday Times c. Regatului Unit, par. 59, sau Hotărârea din 8 
iulie 1986, pronunţată în cauza Lingens c. Austriei, par. 39-40. 
21 J. Gerarrds, How to improve the necessity test of the European Court of Human Rights, în „International Journal of 
Constitutional Law” nr. 2/2013, p. 488. 
22 Ibidem, pp. 466-467; M-A. EIssen, The principle of proportionality in the case-Law of the European Court of Human 
Rights, în culegerea coordonată de R.St.J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold, The European System for the protection 
of human rights, Martinus Njhoff, Dordrecht, 1993, pp. 135-137. 
23 Yutaka Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR, Intersentia, 2001, pp. 13-14. 
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În schimb, potrivit jurisprudenţei constante a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
principiul proporţionalităţii, care se numără printre principiile generale ale dreptului Uniunii 
Europene, impune ca actele instituţiilor Uniunii să nu depăşească limitele a ceea ce este 
adecvat şi necesar pentru realizarea obiectivelor legitime urmărite de reglementarea în 
cauză, fiind stabilit că, atunci când este posibilă alegerea între mai multe măsuri adecvate, 
trebuie să se recurgă la cea mai puţin constrângătoare, iar inconvenientele cauzate prin 
aceasta nu trebuie să fie disproporţionate în raport cu scopurile vizate24. Aşadar, pare că 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene aplică testul de proporţionalitate clasic; totuşi, nu 
putem să nu observăm că tendinţa Curţii este aceea de a reduce cele trei subprincipii ale 
testului, în sensul că subsumează testul de proporţionalitate cercetării caracterului adecvat 
şi necesar al măsurii, cu menţiunea că acest din urmă caracter este o noţiune sui generis din 
perspectiva testului clasic, ea cuprinzând atât necesitatea, cât şi proporţionalitatea propriu-
zisă, fiind, aşadar, un melanj între determinarea măsurii celei mai puţin constrângătoare – 
strictul necesar – şi a importanţei unui drept în de/favoarea altuia25. În context, trebuie 
amintit faptul că, potrivit art. 52 alin. (1) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene: „Orice restrângere a exerciţiului drepturilor şi libertăţilor recunoscute prin 
prezenta cartă trebuie să fie prevăzută de lege şi să respecte substanţa acestor drepturi şi 
libertăţi. Prin respectarea principiului proporţionalităţii, pot fi impuse restrângeri numai în 
cazul în care acestea sunt necesare şi numai dacă răspund efectiv obiectivelor de interes 
general recunoscute de Uniune sau necesităţii protejării drepturilor şi libertăţilor celorlalţi”; 
acest text este unul general şi stabileşte condiţiile în care drepturile/libertăţile funda-
mentale pot fi limitate26, cu referire directă la aplicarea principiului proporţionalităţii deja 
consacrat în jurisprudenţa Curţii. 

Un alt aspect care trebuie analizat este cel al marjei de apreciere a legiuitorului Uniunii 
atunci când limitează drepturi fundamentale. Curtea a menţionat că această marjă variază în 
funcţie de domeniul vizat, natura dreptului, natura, gravitatea şi finalitatea ingerinţei; astfel, 
marja de apreciere este redusă, spre exemplu, în privinţa protecţiei datelor cu caracter 
personal, ceea ce determină un control strict al Curţii cu privire la aplicarea principiului 
proporţionalităţii27. În schimb, în domeniile în care acţiunea legiuitorului Uniunii implică 
alegeri de natură politică, precum şi economică sau socială şi în care acesta trebuie să 
efectueze aprecieri şi evaluări complexe, marja sa de apreciere este una largă, astfel încât 

                                                           
24 Hotărârea din 12 iulie 2001, pronunţată în cauza C-189/01 Jippes și alţii, par. 81; Hotărârea din 7 iulie 2009, 
pronunţată în cauza C-558/07 S.P.C.M. și alţii, par. 41; Hotărârea din 9 martie 2010, pronunţată în cauza C-379/08 și 
C-380/08 ERG și alţii, par. 86, precum şi Hotărârea din 8 iulie 2010, pronunţată în cauza C-343/09 Afton Chemical 
Limited, par. 45. 
25 Hotărârea din 8 aprilie 2014, pronunţată în cauza C-293/12 şi C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, par. 46; 
Hotărârea din 10 decembrie 2002, pronunţată în cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) și Imperial 
Tobacco, par. 122; Hotărârea din 18 iunie 2015, pronunţată în cauza C-508/13 Republica Estonia c. Parlamentului 
European şi Consiliului Uniunii Europene, par. 28. 
26 A se vedea Explicaţiile privind Carta Drepturilor Fundamentale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
seria C nr. 303 din 14 decembrie 2007, p. 32. 
27 Hotărârea din 8 aprilie 2014, pronunţată în cauza C-293/12 şi C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, par. 47, 48. 
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numai caracterul vădit inadecvat al ingerinţei în raport cu obiectivul pe care instituţiile 
competente îl urmăresc poate afecta legalitatea respectivei măsuri28. 

 
 

3. Receptarea principiului proporţionalităţii  
în jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

 

3.1. Drepturi absolute şi drepturi relative 
Curtea, în jurisprudenţa sa, a distins în cuprinsul Legii fundamentale între două cate-

gorii de drepturi, şi anume „drepturi absolute (de exemplu, dreptul la viaţă şi la integritate 
fizică şi psihică), cărora autorităţile statului nu le pot aduce atingere în nicio situaţie, şi 
drepturi relative, al căror exerciţiu poate fi restrâns cu respectarea unor anumite condiţii”29. 
Prin acest considerent, Curtea a stabilit, practic în mod confirmatoriu, că în stabilirea 
conţinutului drepturilor/libertăţilor fundamentale legiuitorul ordinar are o marjă de 
apreciere diferenţiată; astfel, cu privire la anumite drepturi/libertăţi fundamentale, legiui-
torul nu are nicio marjă de apreciere, acestea fiind, aşadar, calificate ca fiind „drepturi 
absolute”, în timp ce, cu privire la altele, de asemenea constituţional reglementate, 
legiuitorul beneficiază de o marjă mai mare sau mai mică de apreciere („drepturi relative” 
sau „condiţionale”30). 

Teoria treptelor şi testul de proporţionalitate nu îşi pot găsi aplicarea în privinţa 
drepturilor absolute, întrucât orice măsură legislativă care introduce limite sau condiţionări 
cu privire la acestea reprezintă ab initio o încălcare a caracterului lor absolut. Aşadar, 
legiuitorul nu poate decât să creeze garanţii pentru respectarea acestora. În schimb, 
legiuitorul are posibilitatea să intervină în structurarea celorlalte drepturi/libertăţi 
fundamentale – relative –, în privinţa acestora marja sa de apreciere fiind diferită în funcţie 
de gradul de protecţie acordat acestora prin Constituţie. Doar în acest context intervine 
dihotomia condiţii obiective, respectiv subiective, în care Curtea poate aplica testul „ultimei 
trepte” sau al celui de proporţionalitate, după caz. 

Este de observat că, în privinţa reglementării condiţiilor subiective de structurare a 
dreptului, realizarea testului de proporţionalitate a devenit din ce în ce mai necesară într-o 
societate în care legiuitorul nu tinde să se opună făţiş/brutal conceptelor constituţionale, ci 
încearcă, prin activitatea sa, să le respecte, iar măsurile legislative să fie o expresie a 
acestora. Revine însă Curţii Constituţionale competenţa să stabilească dacă aceste legi 
dezvoltă sau nu o relaţie de contrarietate cu textul constituţional; în acest context, se reţine 
că testul de proporţionalitate este un instrument indispensabil în analiza acestei relaţii, el 
                                                           
28 Hotărârea din 10 decembrie 2002, pronunţată în cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) și 
Imperial Tobacco, par. 123, și Hotărârea din 8 iunie 2010, pronunţată în cauza C-58/08 Vodafone și alţii, par. 52, sau 
Hotărârea din 18 iunie 2015, pronunţată în cauza C-508/13 Republica Estonia împotriva Parlamentului European şi 
Consiliului Uniunii Europene, par. 29. 
29 Decizia nr. 356 din 25 iunie 2014, publicată în M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014, par. 33. 
30 A se vedea Decizia nr. 1258 din 8 octombrie 2009, publicată în M. Of. nr. 798 din 23 noiembrie 2009. 
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putând fi aplicat ori de câte ori există o intervenţie etatică ce vizează conţinutul normativ al 
dreptului/libertăţii fundamentale. 

Din cele anterior arătate rezultă că testul de proporţionalitate nu poate fi realizat 
atunci când (a) ingerinţa priveşte un drept calificat drept absolut prin jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale şi (b) atunci când legiuitorul a reglementat o condiţie obiectivă de limitare a 
dreptului, în acest caz, aplicabil fiind testul „ultimei trepte”. La aceste două ipoteze 
apodictice, am mai adăuga şi o a treia ipoteză, care rezultă, de această dată, din Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 64 din 24 februarie 201531, în care s-a statuat că „legiuitorul poate 
adecva modul de configurare a dreptului, cu respectarea principiului proporţionalităţii, în 
funcţie de particularităţile anterior menţionate, însă, este evident că nu poate nega acest 
drept. În speţă, Curtea reţine că legiuitorul prin modul în care a înţeles să reglementeze 
procedura concedierilor colective în ipoteza unei societăţi aflate în procedura insolvenţei a 
negat dreptul la informarea şi consultarea angajaţilor, ceea ce echivalează cu nesocotirea 
dispoziţiilor art. 41 alin. (2) din Constituţie, astfel încât, prin ipoteză, nici nu mai trebuie 
analizată proporţionalitatea măsurii, textul legal criticat fiind neechivoc”. Aşadar, în ipoteza 
în care un text legal contrazice chiar conţinutul normativ, expres sau implicit, al textului 
Constituţiei, mai precis esenţa conţinutului normativ al dreptului/libertăţii fundamentale, 
analiza proporţionalităţii măsurii nu mai poate fi realizată, întrucât aceasta intervine în 
situaţia optimizării dreptului, şi nu al negării esenţei lui, aşadar, în acea zonă de interferenţă 
dintre neconstituţionalitate şi constituţionalitate. 

 

3.2. Temeiul constituţional al principiului proporţionalităţii 
O problemă care trebuie rezolvată este aceea referitoare la stabilirea textului constitu-

ţional în temeiul căruia legiuitorul poate opera limitări sau condiţionări ale dreptului/ 
libertăţii fundamentale. La o primă vedere, temeiul constituţional l-ar constitui dispoziţiile 
art. 53 din Constituţie, potrivit cărora legiuitorul poate opera restrângeri ale exerciţiului 
unor drepturi sau libertăţi32. Un argument în acest sens ar fi faptul că principiul propor-
ţionalităţii este prevăzut chiar în textul at. 53 alin. (2) din Constituţie. Totuşi, nu putem 
achiesa la o asemenea susţinere pentru argumentele pe care le vom prezenta în continuare. 

Astfel, cvasimajoritatea articolelor care reglementează drepturi/libertăţi fundamentale 
fac trimitere la lege, ca modalitate tehnică de stabilire a conţinutului, a limitelor sau a 
modalităţilor de exercitare ale acestora; în acest mod, conţinutul normativ complex al 
normelor constituţionale este concretizat la nivel de lege, iar Curţii Constituţionale îi revine 
sarcina de a verifica dacă aceste măsuri legislative se subsumează limitelor şi cadrului 
normativ stabilit prin Constituţie. Chiar dacă în privinţa anumitor drepturi/libertăţi 
individuale textul Constituţiei nu trimite la lege, acest aspect nu echivalează cu atribuirea 
acestora a unui caracter absolut; dimpotrivă, şi aceste reglementări constituţionale, în mod 

                                                           
31 Publicată în M. Of. nr. 286 din 28 aprilie 2015. 
32 În acest sens, a se vedea M. Andreescu, Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2007, pp. 298-344. 
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implicit, cuprind o clauză prin care legiuitorul ordinar sau organic le modulează în funcţie de 
situaţia concretă a persoanei sau de interesul colectivităţii; în acest sens, avem în vedere, 
spre exemplu, dreptul la viaţă intimă sau secretul corespondenţei în raport cu care 
Constituţia nu precizează, în mod expres, că ar putea face obiectul unor condiţionări/ 
limitări, totuşi ele nu sunt absolute prin natura lor, ci, în mod implicit, cunosc astfel de 
condiţionări inerente dreptului33. De asemenea, în acest sens, menţionăm Decizia nr. 80 din 
16 februarie 2014, prin care Curtea, analizând constituţionalitatea unei iniţiative de revizuire 
a Constituţiei, a constatat neconstituţionalitatea eliminării tezei a doua a art. 44 alin. (1) din 
Constituţie referitoare la stabilirea prin lege a limitelor şi conţinutului dreptului de 
proprietate. Practic, raţiunea unei asemenea soluţii rezidă în faptul că, prin eliminarea 
acestei teze, care, în mod expres, permite limitarea dreptului, nu s-ar fi putut considera că, 
în mod implicit, dreptul putea fi, în continuare, limitat, ci, din contră, că s-ar fi ajuns la o 
absolutizare a acestuia. În acest sens, Curtea a subliniat că o atare eliminare „absolutizează 
dreptul de proprietate, iar legiuitorul nu va mai putea proteja drepturile şi libertăţile 
fundamentale concurente ale celorlalţi cetăţeni” (par. 147 al Deciziei). 

Prin urmare, limitările sau condiţionările aduse unor drepturi/libertăţi fundamentale se 
realizează chiar în temeiul textului constituţional care le reglementează, tocmai pentru că 
ele ţin de firescul conţinutului acestora, constituind, în acelaşi timp, o constantă a 
dreptului/libertăţii fundamentale. Astfel, acestea nu intervin în situaţiile excepţionale care 
apar în viaţa unei societăţi la un moment dat, nu reflectă nicio abatere de la obişnuit şi nu 
au, în consecinţă, o existenţă sau o eficienţă temporală efemeră. Exemplificativ, 
menţionăm limitările aduse libertăţii individuale (reţinerea sau arestarea), prevăzute 
expres în textul art. 23 din Constituţie, şi, chiar dacă acestea se dispun pe o anumită 
perioadă de timp strict determinată, ele au o existenţă continuă în timp, însoţind, practic, 
dreptul la libertate individuală, precum şi condiţionările aduse accesului liber la justiţie 
(termene de prescripţie/decădere) reglementat de art. 21 din Constituţie, care în sine au o 
existenţă continuă în timp. 

În schimb, în privinţa art. 53 din Constituţie, considerăm că sfera sa de aplicare vizează 
ipoteza în care a fost constatată o încălcare a dreptului/libertăţii fundamentale, încălcare 
datorată unor condiţii excepţionale apărute în viaţa statului. Reţinem că, în acest caz, 
măsura legislativă a încălcat dreptul, fără însă ca acesta să îl fi anihilat/negat, întrucât, în 
acest caz, nici art. 53 din Constituţie nu mai poate constitui o justificare constituţională 
pentru intervenţia operată asupra dreptului/libertăţii fundamentale. Aşadar, acest drept ar 
putea fi în continuare exercitat, însă nu în plenitudinea lui. Ceea ce, de asemenea, este o 
trăsătură importantă ataşată textului constituţional analizat este caracterul temporar al 
însăşi măsurii de restrângere a exerciţiului dreptului/libertăţii individuale, legiuitorul fiind 
obligat ca, după încetarea situaţiei care a determinat o atare măsură, să revină la exerciţiul 
dreptului/libertăţii fundamentale respective, în plenitudinea conţinutului său. Jurisprudenţa 
Curţii Constituţionale este destul de diversificată în privinţa aplicării art. 53 din Constituţie, 

                                                           
33 A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, publicată în M. Of. nr. 246 din 7 aprilie 2014, şi 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 222 din 2 aprilie 2015, publicată în M. Of. nr. 380 din 2 iunie 2015. 
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însă vom reţine câteva decizii care exemplifică cele anterior expuse. Avem în vedere Decizia 
nr. 71 din 15 decembrie 199334 şi Decizia nr. 139 din 14 decembrie 199435, rectificată, prin 
care a fost analizată pentru prima oară în mod detaliat, în jurisprudenţa Curţii Constitu-
ţionale, sfera de incidenţă a art. 53 din Constituţie. 

Pentru a înţelege mai bine analiza Curţii Constituţionale, vom observa mai întâi că 
soluţia legislativă criticată instituia în sarcina cetăţenilor români care se deplasau în 
străinătate în interes personal sau turistic obligaţia de plată a unei taxe la fiecare ieşire din 
ţară în vederea constituirii fondurilor necesare plăţii ajutorului bănesc de la bugetul de stat 
pentru încălzirea locuinţelor în perioada 1 noiembrie-30 aprilie 1994. Cu privire la această 
obligaţie impusă în sarcina cetăţenilor români, Curtea a stabilit că „instituirea taxei 
respective nu urmăreşte stânjenirea financiară a exercitării dreptului la libera circulaţie, ci 
alimentarea surselor bugetare pentru plata ajutorului […]. Evident că o asemenea 
modalitate nu poate avea un caracter de principiu. Ea se justifică, în prezent, prin situaţia 
excepţională rezultată din lipsa fondurilor bugetare necesare instituirii unei măsuri de 
protecţie în temeiul art. 43 alin. (1) din Constituţie. […] rezultă că, după împlinirea 
termenului de acordare a acestor ajutoare, care este 30 aprilie 1994, taxa nu mai are 
caracter constituţional şi deci nu mai poate fi percepută”. Definitoriu este, aşadar, faptul că 
instituirea acestei taxe nu reprezenta, în sine, o definire a conţinutului normativ al dreptului 
la liberă circulaţie, ci o restrângere temporară a exerciţiului acestuia, cu alte cuvinte, 
punerea în aplicare a conţinutului normativ al dreptului este condiţionată pe o anumită 
perioadă temporală de îndeplinirea unei sarcini/obligaţii străine dreptului; în acest fel, statul 
îşi îndeplineşte obligaţia de a lua măsuri de protecţie socială de natură să asigure un nivel de 
trai cetăţenilor săi. Se constată că după încetarea situaţiei excepţionale, cuantificată în mod 
temporal ca fiind cuprinsă între 1 noiembrie 1993 şi 30 aprilie 1994, restrângerea 
exerciţiului dreptului urma a înceta la rândul ei. Dacă ar fi fost vorba de o componentă 
intrinsecă a dreptului la liberă circulaţie, care stabilea limitele dreptului cu caracter de 
principiu, nu se putea discuta de o obligaţie de natură constituţională care incumba în 
sarcina legiuitorului de încetare a măsurii, ci de posibilitatea acestuia de a reveni asupra 
acesteia pe motive de oportunitate. De asemenea, este de observat faptul că, întrucât 
„restrângerea exerciţiului unor drepturi nu poate atinge existenţa acestora, este necesar ca 
valoarea taxei să nu aibă un caracter prohibitiv, care să facă imposibilă exercitarea dreptului 
la liberă circulaţie”36; cu alte cuvinte, art. 53 din Constituţie justifică o restrângere a 
exerciţiului dreptului, şi nu o negare a acestui exerciţiu, întrucât, în caz contrar, ar fi afectată 
substanţa/esenţa dreptului, şi anume conţinutul său normativ. 

Reţinem, în continuare, că, ulterior, această taxă a fost permanentizată de către 
legiuitor, astfel încât, dintr-o restrângere a exerciţiului dreptului, aceasta a devenit un 
element component al dreptului la liberă circulaţie, ceea ce a echivalat cu o schimbare a 
eficienţei sale normative. Or, din punct de vedere al conţinutului dreptului, libera circulaţie 
ca drept/libertate fundamentală exclude de principiu perceperea unor asemenea taxe şi, de 

                                                           
34 Publicată în M. Of. nr. 305 din 23 decembrie 1993. 
35 Publicată în M. Of. nr. 353 din 21 decembrie 1994. 
36 Decizia nr. 75 din 13 iulie 1994, publicată în M. Of. nr. 190 din 25 iulie 1994. 
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aceea, o astfel de măsura putea fi justificată doar pe tărâmul art. 53 din Constituţie. În acest 
sens, Curtea, prin Decizia nr. 139 din 14 decembrie 1994, pentru a ajunge la teza 
neconstituţionalităţii măsurii, a statuat că aceasta „instituie o restricţie a dreptului la liberă 
circulaţie prevăzut de art. 25 din Constituţie, cu caracter permanent şi de principiu”, 
subliniindu-se, astfel, trecerea măsurii analizate din registrul restrângerii exerciţiului 
dreptului în cel al definirii dreptului. Prin urmare, situaţia excepţională care a determinat o 
asemenea măsură de restrângere a exerciţiului dreptului nu poate caracteriza, structura şi 
configura dreptul în sine. Sigur, legiuitorul putea menţine această restrângere în continuare 
dacă se menţinea situaţia excepţională şi, în consecinţă, să afecteze exerciţiul unui drept 
pentru salvgardarea altui drept, a cărui importanţă legiuitorul o consideră primordială. 

O altă aplicare a art. 53 din Constituţie a fost realizată prin Deciziile nr. 872 şi nr. 874 
din 25 iunie 201037, cu privire la dreptul la salariu, parte componentă a dreptului la muncă. 
Măsura legislativă criticată viza diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar cu 
25% pe perioada iulie-decembrie 2010. Curtea a subliniat că „restrângerea exerciţiului unui 
drept trebuie să dureze numai atât timp cât se menţine ameninţarea în considerarea căreia 
această măsură a fost edictată”, iar orizontul temporal de aplicare al legii reglementa acest 
aspect. În consecinţă, începând cu 1 ianuarie 2011, urma a se reveni la cuantumul 
salariilor/indemnizaţiilor şi soldelor de dinainte de adoptarea acestor măsuri de diminuare, 
în condiţiile încadrării în politicile sociale şi de personal, care, la rândul lor, trebuie să se 
încadreze în nivelul cheltuielilor bugetare. Astfel, în urma aplicării măsurilor criticate, urma a 
se menţine în plată acelaşi cuantum al salariilor/indemnizaţiilor şi al soldelor ca cel de 
dinaintea reducerilor operate prin legea criticată. „Este o obligaţie de rezultat pe care şi-o 
impune legiuitorul pentru că, în caz contrar, s-ar ajunge la încălcarea caracterului temporar 
al restrângerii exerciţiului drepturilor; or, tocmai acest caracter temporar al restrângerii 
exerciţiului drepturilor este de esenţa textului art. 53 din Constituţie”38. Comparativ, 
reţinem analiza pe care Curtea a realizat-o cu privire la măsura legislativă a reducerii 
cuantumului pensiilor, în urma căreia a fost stabilită neconstituţionalitatea acesteia în 
raport cu art. 47 privind dreptul la pensie; acest drept, prin conţinutul său normativ, 
excludea posibilitatea diminuării cuantumului pensiei, indiferent de cuantum sau perioadă, 
întrucât acesta este stabilit în baza contribuţiilor sociale plătite de-a lungul timpului de către 
persoana asigurată. Curtea a subliniat, în acest sens, faptul că art. 53 din Constituţie, invocat ca 
temei al restrângerii exercitării dreptului, nu are incidenţă în cauză, tocmai pentru că art. 53 
din Constituţie nu se poate aplica în mod coroborat cu art. 47 din Constituţie referitor la 
dreptul la pensie. O atare concluzie reiese din faptul că stabilirea cuantumului pensiei ţine 
de esenţa dreptului la pensie, iar diminuarea acestuia ar reprezenta o atingere adusă 
substanţei/esenţei dreptului. 
                                                           
37 Publicate în M. Of. nr. 433 din 28 iunie 2010. 
38 A se vedea şi Deciziile nr. 1655 şi nr. 1658 din 28 decembrie 2010, publicate în M. Of. nr. 51 din 20 ianuarie 2011, 
respectiv nr. 44 din 18 ianuarie 2011. 
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În concluzie, reţinem că textul art. 53 din Constituţie vizează restrângerea exerciţiului 
unor drepturi/libertăţi fundamentale al căror conţinut normativ a fost configurat chiar prin 
prisma principiului proporţionalităţii. O atare restrângere este de plano contrară 
dreptului/libertăţii fundamentale şi, pentru a putea justifica o atare ingerinţă în sfera 
exerciţiului dreptului, Curtea va apela la mecanismul reglementat la art. 53 din Constituţie. 
Acest mecanism se declanşează în ipoteza apariţiei unei „situaţii” care a determinat 
restrângerea [alin. (2) al art. 53], cu alte cuvinte, atunci când în viaţa politică, economică, 
socială sau culturală a statului apare o ruptură incompatibilă cu exerciţiul firesc al 
conţinutului normativ al drepturilor/libertăţilor fundamentale; o atare „situaţie” în virtutea 
căreia este necesară a fi adoptată o măsură legislativă temporară nu ţine de conduita/voinţa 
persoanei, ea este independentă de aceasta39. În acest context, urmează a se realiza un test 
de proporţionalitate sui generis, sens în care textul analizat indică, în mod limitativ, scopul 
legitim în vederea căruia se poate reglementa restrângerea exerciţiului, precum şi caracterul 
necesar şi proporţional al restrângerii. În acest context normativ, caracterul proporţional 
exprimă, în principal, o idee de temporalitate, adică restrângerea exerciţiului dreptului/ 
libertăţii fundamentale va înceta în momentul în care „situaţia” care a determinat-o, la 
rândul ei, încetează. În secundar, ea vizează o proporţionalitate în sens restrâns, şi anume 
respectarea unei reguli a echilibrului, ştiut fiind faptul că o restrângere a exerciţiului unui 
drept sau al unei libertăţi devine o îndeplinire într-un grad mai ridicat a exerciţiului 
dreptului/libertăţii fundamentale sau a unui principiu cu care se află în concurenţă. În 
vederea evitării unui dezechilibru între acestea, Curtea va trebui să aplice, în acest caz, o 
variantă adaptată a formulei valorizării dreptului/principiului („Weight formula”) în sistemul 
nostru constituţional. Totodată, remarcăm faptul că noţiunea de „se impune” cuprinsă în 
alin. (1) din art. 53 se suprapune cu cea de „necesară într-o societate democratică” cuprinsă 
în alin. (2) al aceluiaşi text constituţional, ambele referindu-se la ingerinţa cea mai redusă în 
exerciţiul dreptului. 

În fine, se reţine că art. 53 din Constituţie diferă ca şi conţinut normativ faţă de art. 52 
din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în sensul că se aplică în situaţii care 
reprezintă o abatere de la exerciţiul firesc al drepturilor/libertăţilor fundamentale, pe când 
art. 52 din Cartă este temeiul general pentru stabilirea limitelor/condiţionărilor/restrângerilor 
care caracterizează exerciţiul firesc al dreptului/libertăţii fundamentale. 

                                                           
39 În acest context, apreciem că, strict formal, art. 53 din Constituţie poate fi aplicat numai în privinţa actelor 
normative cu aplicare limitată în timp, nu şi în privinţa acelora care au o sferă temporală nedeterminată, dar care 
reglementează instituţii ce-şi găsesc sau ar trebui să îşi găsească aplicarea în cadrul anumitor termene (în sens 
contrar, a se vedea Decizia nr. 21 din 3 februarie 2000, publicată în M. Of. nr. 159 din 17 aprilie 2000, sau Decizia nr. 712 
din 4 decembrie 2014, publicată în M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015). 
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3.3. Repere jurisprudenţiale în privinţa principiului proporţionalităţii 
Adoptarea expressis verbis a principiului proporţionalităţii după model german şi a 

testului aferent acestuia este realizată pentru prima oară în jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale a României prin Decizia nr. 266 din 21 mai 201340. Prin această decizie, 
Curtea a trebuit să stabilească dacă obligaţia operatorilor de cablu care retransmit servicii 
de programe prin reţele de comunicaţii electronice, de a include în oferta lor serviciile de 
programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi 
alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, 
ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total 
de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, respectă exigenţele constitu-
ţionale ale dreptului de proprietate privată. Pentru a răspunde acestei critici de neconsti-
tuţionalitate, Curtea a analizat această ingerinţă în dreptul de proprietate privată a 
operatorului de cablu prin prisma principiului proporţionalităţii, tocmai pentru a determina 
dacă această ingerinţă este sau nu compatibilă cu prevederile art. 44 din Constituţie privind 
dreptul de proprietate privată. Curtea a făcut trimitere expresă la jurisprudenţa Tribunalului 
Constituţional federal german şi a precizat că aplicarea principiului proporţionalităţii 
presupune mai întâi stabilirea faptului dacă măsura analizată vizează un drept sau o 
libertate fundamentală reglementată, aşadar, protejată prin textul Constituţiei, iar, ulterior, 
se analizează dacă această măsură reprezintă o ingerinţă/atingere adusă acestuia. În cazul în 
care răspunsul este pozitiv, iar măsura analizată este o ingerinţă, ea trebuie justificată prin 
intermediul principiului proporţionalităţii. Pentru a-l aplica, în prealabil se va stabili dacă 
ingerinţa urmăreşte un scop legitim, iar, în cazul unui răspuns afirmativ, Curtea urmează să 
efectueze testul de proporţionalitate propriu-zis. Pentru îndeplinirea cerinţelor principiului 
proporţionalităţii, măsura analizată trebuie „să fie adecvată – capabilă în mod obiectiv să ducă 
la îndeplinirea scopului –, necesară – nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea 
scopului – şi proporţională – corespunzătoare scopului urmărit. Pentru corecta aplicare a 
testului este necesară examinarea fiecăruia dintre cele 3 elemente în ordinea respectivă”.  

În speţă, Curtea a stabilit că o asemenea limitare a dreptului de proprietate privată este 
adecvată, necesară şi respectă justul echilibru între dreptul de proprietate privată al 
operatorilor de cablu asupra ofertei lor de programe, pe de o parte, şi dreptul la informaţie 
şi accesul la cultură al cetăţenilor, pe de altă parte. Cu alte cuvine, interesul individual al 
operatorilor de cablu circumscris dreptului lor de proprietate privată este opus interesului 
colectiv al cetăţenilor circumscris dreptului la informaţie şi accesul la cultură al destinatarilor 
serviciului prestat, iar, din compararea acestor interese concurente, Curtea a ajuns la 
concluzia că ingerinţa în dreptul la informaţie şi accesul la cultură al cetăţenilor ar fi mult 
mai mare dacă nu ar exista o asemenea limitare a dreptului de proprietate al operatorului 
de cablu. De aceea a constatat constituţionalitatea prevederii legale supuse controlului de 
constituţionalitate. Am adăuga, ţinând cont de formula lui Alexy, că, în ipoteza dată, câtul 
dintre dreptul limitat şi dreptul în favoarea cărui a operat limitarea este sub 1, astfel încât 

                                                           
40 Publicată în M. Of. nr. 443 din 19 iulie 2013. 
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limitarea dreptului de proprietate privată trebuie considerată ca fiind proporţională cu 
scopul legitim urmărit. Doar dacă acest cât era mai mare sau egal cu 1, limitarea dreptului 
de proprietate ar fi apărut ca fiind disproporţionată, iar măsura legislativă analizată ar fi fost 
neconstituţională, respectiv contrară art. 44 din Constituţie. 

Este important de observat faptul că instanţa noastră constituţională a subliniat că 
elementele subsumate testului de proporţionalitate trebuie analizate într-o anumită ordine, 
şi anume caracterul adecvat – caracterul necesar – caracterul proporţional propriu-zis al 
măsurii legislative. O asemenea ordine de analiză reflectă gradul de dozare al intervenţiei 
Curţii Constituţionale, şi anume de la o intervenţie minimă ce caracterizează caracterul 
adecvat până la una maximă ce caracterizează aprecierea justului echilibru între interesele 
concurente. 

Principiul proporţionalităţii, în sensul său clasic, este reluat şi dezvoltat în mai multe 
decizii ulterioare ale Curţii Constituţionale, dintre care amintim: Decizia nr. 80 din 16 
februarie 2014, precitată, Decizia nr. 270 din 7 mai 201441, Decizia nr. 390 din 2 iulie 201442, 
Decizia nr. 462 din 17 septembrie 201443, Decizia nr. 539 din 15 octombrie 201444, Decizia 
nr. 618 din 4 noiembrie 201445, Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 201446, Decizia nr. 686 din 
26 noiembrie 201447, Decizia nr. 692 din 27 noiembrie 201448, Decizia nr. 762 din 18 
decembrie 201449, Decizia nr. 724 din 16 decembrie 201450, Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 
201551, Decizia nr. 253 din 7 aprilie 201552 şi Decizia nr. 485 din 23 iunie 201553. În acelaşi 
sens, mai reţinem Decizia nr. 266 din 7 mai 201454, în care, deşi Curtea nu menţionează 
expres principiul proporţionalităţii, referirea la aceasta este evidentă prin următorul 
considerent: „Orice limitare a acestui drept [a accesului liber la justiţie – n.a.], oricât de 
neînsemnată ar fi, trebuie să fie temeinic justificată, analizându-se în ce măsură 
dezavantajele create de ea nu cumva depăşesc posibilele avantaje”, considerent care se 
constituie într-o dezvoltare a analizei proporţionalităţii propriu-zise; astfel, justul echilibru 
între interesele concurente trebuie analizat atât sub aspectul importanţei drepturilor/ 
libertăţilor fundamentale concurente, cât şi al avantajelor şi dezavantajelor ingerinţei în 
structurarea drepturilor/libertăţilor fundamentale. 

Prin aceste decizii, Curtea a aplicat principiul proporţionalităţii, analizând, în privinţa 
aprecierii justului echilibru, marja acordată statului în protejarea interesului naţional în 

                                                           
41 Publicată în M. Of. nr. 554 din 28 iulie 2014. 
42 Publicată în M. Of. nr. 532 din 17 iulie 2014. 
43 Publicată în M. Of. nr. 775 din 24 octombrie 2014. 
44 Publicată în M. Of. nr. 960 din 30 decembrie 2014. 
45 Publicată în M. Of. nr. 75 din 28 ianuarie 2015. 
46 Publicată în M. Of. nr. 47 din 20 ianuarie 2015. 
47 Publicată în M. Of. nr. 68 din 27 ianuarie 2015. 
48 Publicată în M. Of. nr. 88 din 2 februarie 2015. 
49 Publicată în M. Of. nr. 145 din 26 februarie 2015. 
50 Publicată în M. Of. nr. 120 din 16 februarie 2015. 
51 Publicată în M. Of. nr. 175 din 13 martie 2015. 
52 Publicată în M. Of. nr. 428 din 16 iunie 2015. 
53 Publicată în M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015. 
54 Publicată în M. Of. nr. 464 din 25 iunie 2014. 



Mona-Maria PIVNICERU • Károly BENKE 

70 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

activitatea economică şi financiară în raport cu libertatea economică a persoanelor55 sau cu 
dreptul de proprietate privată56, marja statului de a asigura resursele financiare necesare 
pentru bugetul de stat în raport cu dreptul de proprietate privată al persoanei57, marja 
legiuitorului de a stabili procedura de judecată în raport cu accesul liber la justiţie58 sau 
structurarea dreptului de proprietate privată în raport cu securitatea raporturilor juridice59, 
cu libertatea economică şi buna vecinătate60 şi cu protecţia mediului61. În urma testului de 

                                                           
55 Curtea a stabilit că modificarea sau denunţarea unilaterală de către partenerul public a contractului de parteneriat 
public-privat, motivat de existenţa unui caz excepţional care ţine de interesul naţional [aşadar, în temeiul art. 135 
alin. (2) lit. b) din Constituţie în componenta sa referitoare la activitatea economică], fără a se reglementa în concret 
situaţiile care pot duce la astfel de sancţiuni contractuale, limitează substanţa dreptului la libertate economică, ceea 
ce determină neconstituţionalitatea măsurii legale analizate (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 390 din 2 iulie 
2014, par. 37). 
56 Curtea a constatat că una dintre măsurile luate pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului de despăgubire cu 
privire la imobilele preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 [aşadar, în sensul art. 135 alin. (2) 
lit. b) din Constituţie în componenta sa referitoare la activitatea economică], constând în neactualizarea despăgubirilor 
obţinute la momentul plăţii acestora, deşi constituie o măsură echivalentă unei plafonări a valorii despăgubirilor, ea 
este o limitare proporţională a dreptului de proprietate privată (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 686 din 26 
noiembrie 2014, par. 30-35, şi Decizia nr. 253 din 7 aprilie 2015, par. 17). Curtea a mai statuat că reglementarea 
unui nou sistem de calcul al valorii despăgubirilor pentru imobilele preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989 pentru asigurarea echilibrului bugetar şi prin a cărui aplicare se ajunge la o valoare calculată a 
acestora mai mică faţă de cel anterior [aşadar, în sensul art. 135 alin. (2) lit. b) din Constituţie în componenta sa 
referitoare la activitatea financiară] reprezintă o limitare proporţională a dreptului de proprietate privată (Decizia 
nr. 618 din 4 noiembrie 2014, par. 24, şi Decizia nr. 724 din 16 decembrie 2014, par. 46). 
57 Curtea a stabilit că recunoaşterea valabilităţii plăţii unei creanţe fiscale într-un cont greşit numai în interiorul unui 
termen de un an, calculat de la data efectuării acesteia, cu consecinţa ca, în cazul depăşirii termenului, contribuabilul 
să fie obligat la plata de creanţe fiscale accesorii [aşadar, în sensul art. 139 alin. (1) din Constituţie referitor la 
competenţa legiuitorului de stabilire a veniturilor la bugetul de stat], reprezintă o limitare disproporţionată a 
dreptului de proprietate privată (Decizia nr. 270 din 7 mai 2014, par. 15-26). De asemenea, condiţionarea 
adjudecatarului de a dobândi atributul de dispoziţie al dreptului său de proprietate de plata impozitului pe 
transferul proprietăţilor imobiliare datorat de debitorul supus procedurii [aşadar, în sensul art. 139 alin. (1) din 
Constituţie referitor la competenţa legiuitorului de stabilire a veniturilor la bugetul de stat] reprezintă o limitare 
disproporţionată de dreptul de proprietate al adjudecatarului (Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, par. 22-41). 
58 Curtea a stabilit că dezavantajele rezultate din obligaţia instituită în sarcina părţilor, persoane fizice sau persoane 
juridice, de a participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii, sub sancţiunea inadmisibilităţii cererii de 
chemare în judecată depăşesc [aşadar, în sensul art. 126 alin. (2) din Constituţie cu privire la stabilirea procedurii de 
judecată] avantajele pe care această măsură le promovează, ceea ce se traduce în încălcarea accesului liber la justiţie 
(par. 23-25). Condiţionarea obligativităţii formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele fizice şi 
juridice prin avocat sau consilier juridic, după caz [aşadar, în sensul art. 126 alin. (2) din Constituţie cu privire la 
stabilirea procedurii de judecată], reprezintă o limitare disproporţionată a dreptului de acces liber la justiţie 
(Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, par. 24-50, şi Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015, par. 28-30). În schimb, 
aplicarea procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată în materie contravenţională reprezintă o 
condiţionare proporţională a accesului liber la justiţie (Decizia nr. 762 din 18 decembrie 2014, par. 15, 16). 
59 Limitarea prerogativei dispoziţiei juridice a dreptului de proprietate asupra unui teren cu privire la titlul asupra 
căruia există un litigiu [dispusă, aşadar, în temeiul art. 1 alin. (3) din Constituţie, securitatea circuitului civil fiind o 
exigenţă a statului de drept] reprezintă o limitare proporţională a dreptului de proprietate privată (Decizia nr. 539 
din 15 octombrie 2014, par. 14-31). 
60 Limitarea normativă a dreptului de proprietate în vederea desfăşurării unei activităţi, de obicei, economice pe 
fondul vecin [aşadar, în sensul art. 44 alin. (7) şi art. 45 din Constituţie] reprezintă o limitare proporţională atât a 
dreptului de proprietate privată, cât şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată (Decizia nr. 692 din 27 
noiembrie 2014, par. 16-27). 
61 Limitarea atributului de folosinţă a dreptului de proprietate, în virtutea căruia titularii dreptului de proprietate 
asupra pajiştilor au obligaţia de a le menţine în această categorie de folosinţă în vederea păstrării compoziţiei 
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proporţionalitate realizat, Curtea a reuşit să optimizeze principiile şi drepturile funda-
mentale concurente, stabilind, în acelaşi timp, limite ale sferei normative a acestora. Se 
observă, aşadar, că principiul proporţionalităţii modulează atât tensiunea normativă dintre 
diversele drepturi/libertăţi concurente, cât şi cea dintre drepturi/libertăţi fundamentale, pe 
de o parte, şi principiile constituţionale, pe de altă parte. Desigur, modul de exercitare a 
dreptului/principiului constituţional astfel structurat este la libera alegere a persoanei/ 
cetăţeanului, circumscrisă conţinutului normativ al acestora. 

Este de observat că, sub influenţa jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
prin Decizia nr. 440 din 8 iulie 201462, Curtea s-a îndepărtat de la cele trei elemente ale 
principiului proporţionalităţii, preluând în analiza sa „formula” proporţionalităţii folosite de 
instanţa europeană, având în vedere identitatea criticilor şi problemelor puse în raport cu 
obiectul de reglementare al legii naţionale, respectiv lege de transpunere a Directivei 
2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind păstrarea 
datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de modificare a 
Directivei 2002/58/CE63. Astfel, acest test de proporţionalitate realizat de Curte a păstrat 
aceleaşi standarde/exigenţe care caracterizează, din punct de vedere material, teoria clasică 
a principiului proporţionalităţii. 

Se constată că şi în alte decizii Curtea a făcut o aplicare implicită a principiului 
proporţionalităţii, apelând în raţionamentul său la adagiul latin est modus in rebus, respectiv 
la condiţia de rezonabilitate, aşadar, o variantă simplificată a testului de proporţionalitate, 
dar care păstrează elementele acestuia. Avem în vedere Deciziile nr. 501 din 30 iunie 201564 
şi Decizia nr. 680 din 26 iunie 201265, prin care Curtea a analizat marja legiuitorului de a 
reglementa condiţiile acordării dreptului la pensie pentru magistraţi şi persoanele cu 
handicap în raport de conţinutul normativ al dreptului la pensie. 

Din cele anterior expuse, rezultă că problemele de constituţionalitate întâmpinate au 
vizat justul echilibru între interesele concurente, respectiv proporţionalitatea propriu-zisă a 
măsurii. Curtea nu a neglijat însă, în analiza sa, nici celelalte două elemente ale testului, 
caracterul adecvat şi cel necesar; astfel, în jurisprudenţa sa, a constatat încălcarea 
caracterului necesar al ingerinţei în dreptul de proprietate privată, stabilind, spre exemplu, 
că sancţionarea adjudecatarului, în sensul limitării dreptului său de proprietate, pentru 
neplata de către debitorul executat a impozitului pe transferul dreptului de proprietate 
asupra imobilelor nu este necesară, întrucât legiuitorul are posibilitatea să reglementeze 
alte modalităţi pentru realizarea dreptului de creanţă împotriva vânzătorului silit, fără a-l 

                                                                                                                                                          
floristice a pajiştilor [aşadar, în sensul art. 44 alin.(7) din Constituţie referitor la protecţia mediului], reprezintă o 
limitare proporţională a dreptului de proprietate privată (Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 2015, par. 28-30). 
62 Publicată în M. Of. nr. 653 din 4 septembrie 2014. 
63 Publicată în JOUE seria L nr. 105 din 13 aprilie 2006. 
64 Publicată în M. Of. nr. 618 din 14 august 2015. 
65 Publicată în M. Of. nr. 566 din 9 august 2012. 
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condiţiona în vreun fel sau altul pe adjudecatar, care este un terţ faţă de raportul de drept 
fiscal existent între stat şi vânzătorul silit66. 

De asemenea, reţinem şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 768 din 18 decembrie 
201467, prin care a fost analizată constituţionalitatea unei condiţii obiective de limitare a 
libertăţii economice, respectiv înfiinţarea de farmacii, în mediul urban, în funcţie de rangul şi 
numărul de locuitori ai oraşelor, făcându-se trimitere la Decizia pronunţată de Tribunalul 
Constituţional federal german din 11 iunie 1958 – BVerfG 7, 377 – Apothekenurteil. Deşi nu 
s-a menţionat în mod expres, Curtea a aplicat, de fapt, teoria treptelor, prin justificarea 
necesităţii recurgerii la această „ultimă” treaptă de limitare a libertăţii economice, astfel 
încât, în opinia noastră, invocarea principiului proporţionalităţii putea fi omisă. 

 
 

4. Concluzii  

Receptarea principiului proporţionalităţii, de sorginte germană, în jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale din România trebuie să fie însoţită de o aplicare conformă a acestuia pentru 
a nu se ajunge la alterarea scopului şi finalităţii sale, acela de a crea şi susţine un echilibru 
între drepturile/libertăţile şi principiile constituţionale deopotrivă concurente. De aceea, 
trebuie delimitat în mod conceptual principiul proporţionalităţii, care însoţeşte în mod inerent 
conţinutul normativ al dreptului, de principiul proporţionalităţii menţionat în art. 53 din 
Constituţie, care vizează situaţiile excepţionale ce pot apărea în viaţa constituţională a statului 
român. În consecinţă, la nivelul jurisprudenţei Curţii Constituţionale este necesară adoptarea 
unei viziuni unitare asupra acestui principiu, pentru că, în caz contrar, incertitudinea analizei 
constituţionale ar avea efecte nedorite asupra unităţii jurisprudenţiale.  

                                                           
66 Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, precitată, par. 35. 
67 Publicată în M. Of. nr. 154 din 4 martie 2015. 
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Abstract 
This study aims at presenting a more complex image of the principle of proportionality through 

an analysis that combines the theoretical and the jurisprudential perspectives. The 
precondition of this analysis is the classic opinion of this originally German principle 
which requires a distinction between the objective and subjective conditions of 
limitation/restriction of fundamental rights/freedoms, each of which shall be subject 
to a separate test in order to determine whether limitations/restrictions thus 
established are justified. However, we reveal the way in which such principle has been 
accepted in the case-law of the European Court of Human Rights, of the European 
Court of Justice and of the Constitutional Court of Romania, indicating the variations 
achieved in their case-law. As concerns the acceptance manner of the principle of 
proportionality in the case-law of the Constitutional Court of Romania, we analyze 
the fundamental differences between the classic principle of proportionality, which 
intrinsically characterizes the relative fundamental rights/freedoms, and the principle 
of proportionality covered by Article 53 of the Constitution. Likewise, the focus is on 
the analysis of subjective conditions of limitation of fundamental rights/freedoms in 
the light of the proportionality test conducted by the Constitutional Court of Romania 
and on the need for a precise constitutional review in order to avoid the development 
of distorted forms of implementation of this principle. 
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1. Introduction 

The principle of the supremacy of the Constitution expresses the superordinated 
position of a State's Basic Law in its regulatory system, as well as its character as main 
source of constitutional law. Naturally, the regulations that are adopted on the basis of the 
Constitution must develop its normative content and comply with it. However, this principle 
may not be imposed and complied with when public authorities have discretion to infringe it 
whenever they wish. Thus, certain safeguards were imposed so that the supremacy of the 
Constitution would not remain solely a general declarative principle, but also find a practical 
implementation; the legal literature1 has made a distinction between general safeguards 
and specific safeguards aimed at ensuring the supremacy of the Constitution. The general 
safeguards are needed across the whole system of law, and that is translated through the 
creation at constitutional level of a complex and efficient system of control over the 
application of the Constitution; such a safeguard is reflected in all forms and avenues of 
control that exist in a State2. On the other hand, a specific safeguard of the supremacy of 
the Constitution is the review of constitutionality, as this type of control sanctions any 
infringement of the Basic Law of the State. This legal safeguard is the main element amongst 
all concepts and techniques which ensure the supremacy of the Constitution and, therefore, 
in legal literature, the review of constitutionality has been qualified as the sanction for 
failure to respect the supremacy of the Constitution3. Accordingly, the review of 
constitutionality is the means by which the executive power and the legislative power have 
been obliged to submit to the constitutional rules and act in accordance with them, which 
equates to ensuring the primacy of generally accepted principles of law, enshrined in 
Constitutions4. 

In the review of constitutionality, the body entrusted with this responsibility has the 
difficult task to determine the content, the meaning and the interpretations which may be 
made both to the rule subject to review and to the rule of reference. As concerns the rule of 
reference it should be noted that the rule of reference is, in principle, the Constitution, 
whilst the determination of the meaning of its regulatory provisions is carried out by way of 
legal interpretation, an activity involving the identification of dimensions and limits of 
content, time and space in relation to the legal rules contained in the Constitution5. It goes 
without saying that such interpretation must also cover the constitutional provisions on 
fundamental rights and freedoms; affirmation, protection or guarantee thereof by the 
Constitution does not amount to attributing a fixed or unchangeable content to such rights 

                                                           
1 I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2005, 
pp. 67-69. 
2 Ibidem, p. 68. 
3 See, to that effect, G. Burdeau, Cours de droit constitutionnel et d’institutions politiques, series Les cours de droit, 
Paris, 1963, p. 230 et seq. 
4 M. Cappelletti, Judicial Review in Comparative Perspective, in “California Law Review”, vol. 58, no. 5/1970, p. 1018. 
5 I. Muraru, M. Constantinescu, S. Tănăsescu, M. Enache, G. Iancu, Interpretarea Constituţiei. Doctrină şi practică, 
Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 2002, p. 17. 
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or freedoms, but, on the contrary, to the obligation on the State authority to identify the 
essence of the right or freedom and adapt it, on a permanent basis, to the political, 
economic, social and cultural realities. Accordingly, fundamental rights are not static, by 
their nature, because, in that case, they themselves would become outdated in relation to 
the changes in society. The determination of the fundamental right or freedom comprises 
two aspects, i.e. a positive one, expressed in view of what that right/freedom includes and a 
negative one, in view of what cannot be subject to regulation so as not to prejudice that 
right/freedom, which is rather a consequence of the first with highly concrete elements, as 
it seems to be an illustration of the predetermined regulatory content of the rule. In this 
context of the analysis, we note that the principle of proportionality intervenes in an area of 
interference between constitutionality and unconstitutionality, and it must be applied to 
distinguish between measures that are apparently contrary to the fundamental 
right/freedom and those that are truly contrary to it. Depending on the outcome of the test 
relative to this principle, the body responsible for the review of constitutionality may 
increase/resize the scope of protection of the fundamental right/freedom6. 

 
 

2. The principle of proportionality – theoretical  
and jurisprudential overview 

 

2.1. German constitutional doctrine and practice 
The principle of proportionality appears in the German legal environment in the 21st 

century being promoted as a major instrument for the introduction of individual rights in 
the authoritarian system which characterised the German society at the time; according to 
this principle, the State had to opt for measures with the lowest degree of interference with 
the individual rights and its implementation in practice has been conducted successfully, 
first of all, in the limitation of the power of the police7. In this respect, it was separately 
regulated the power of the Supreme Administrative Court of Prussia to verify the police 
action (1883). The same Court, between 1882 and 1914, used intensively the principle of 
proportionality as a method of control of State intervention in the economic or social rights, 
and relevant to that effect is the Kreuzberg Decision (1882), whereby it annulled an act of 
the Berlin municipality prohibiting the construction of buildings blocking the view to the 

                                                           
6 It is interesting to note that, in legal literature, a distinction is made between the express and the implied revision 
of the Constitution. If the first is carried out through adoption of a law for revision, the second is carried out through 
interpretation by the constitutional courts, expressing a so-called judicial imperialism due precisely to the 
continuous configuration and reconfiguration of the normative content of fundamental rights/freedoms; see 
D. Grimm, Constitutions, Constitutional Courts and Constitutional Interpretation, in The Law/Politics Distinction 
in Contemporary Public Law Adjudication, Eleven International Publishing, Utrecht, 2009, p. 33 et seq. 
7 M. Cohen-Eliya, I. Porat, American balancing and German proportionality: The historical origins, in “International 
Journal of Constitutional Law” no. 8/2010, p. 271 et seq. 
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national monuments, on the grounds that the State can intervene in this area only in order 
to prevent danger to public safety, and not for own aesthetics reasons. 

This principle is not expressly provided for in the German Basic Law of 1949, but, 
according to the case-law of the Federal Constitutional Court, it derives from the principle of 
the German rule of law (Rechtsstaat)8. According to academic writings9, it is generally 
accepted that the act of birth of the principle of proportionality in the constitutional case-
law is the Decision delivered on 11 June 1958 – BVerfG 7, 377 – Apothekenurteil. Through 
that Decision10, the Federal Constitutional Court has developed the “steps” theory, each 
step representing an ascendant intensity of the interference with the right. These steps 
establish either a minimum interference with the right, possibly even to promote it, or a 
higher interference, taking the form of subjective and objective conditions for its 
structuring. The subjective – objective dichotomy concerns the structuring of a fundamental 
right/freedom according to the criterion of the link with the individual, in the sense that a 
subjective structuring of the right refers to the conduct of the individual, and what is 
essential is its modulation in relation to the content of the right, while the objective 
criterion refers to the structuring of the right based on criteria unrelated to the individual, 
therefore criteria which cannot be influenced by him. Therefore, compliance with a 
subjective condition of limitation of the right is in the power of the individual (for example, 
the fulfilment of the conditions of access to a profession), while the objective conditions 
restrict the right of the individual on grounds unrelated to his conduct, willingness or option 
(for example, imposing a negative condition concerning the territorial dispersion to exercise 
a profession). 

The proportionality test is specific for the analysis of the subjective conditions of 
limitation and structuring of the right; it involves first the determination of the aim pursued 
by the legislature through the interference (Eingriff) with the fundamental right/freedom 
(Schutzbereich) and its legitimate nature, as the test of proportionality can relate only to a 
legitimate aim. The justification (Rechtfertigung) of the interference must also be examined 
in light of the proportionality test under which any measure taken must be suitable 
(geeignet) – objectively able to fulfil the purpose –, necessary (erforderlich) – it must not go 
beyond what is necessary for achieving the aim – and proportionate (angemessen) – it must 
be related to the aim pursued. These three elements are cumulative and, for the correct 
application of the test, it is necessary to carry out a separate analysis of each of them in that 
specific order. Therefore, if the interference examined is contrary to one of those elements, 
it will be qualified as disproportionate and therefore unconstitutional, and there will be no 
need to examine compliance with the other elements of the test mentioned before. 

Conversely, if the legislative measure is an objective condition for realising/configuring 
the fundamental right/freedom in a given case, it cannot be examined in the light of the 

                                                           
8 Ibidem, p. 285. 
9 K. Möller, Proportionality: Challenging the critics, in “International Journal of Constitutional Law” no. 3/2012, p. 709. 
10 For the Romanian translation of this decision, see Compedium *** – Selecţie de decizii ale Curţii Constituţionale 
Federale a Germaniei, C.H. Beck Publishing House, Bucharest, 2013, pp. 366-374. 
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proportionality test. It is replaced by a much stricter and perhaps more objective verification 
where the discretion of the Constitutional Court is very limited, i.e. the “last step”, according 
to which the legislative measure can only be justified by the existence or the likelihood of 
occurrence of major threats to a right of a high importance. According to this test, in the 
structuring and implementation at legal level of a fundamental right/freedom, the 
legislature must determine the lowest interference with the same, and it can proceed to the 
next step “only where it can be demonstrated with high probability that the suspected risks 
cannot be fought effectively with means (of a constitutional nature situated – a.n.) on the 
previous «step»”. Therefore, the principle which must guide the legislature is that of 
regulation of subjective conditions – related to the conduct of the person – for 
specification/configuration of the fundamental right/freedom and, only if there is or it is 
likely to be a major threat for a right of a higher importance, it will apply to the objective 
conditions, which go beyond the volitional scope of the individual, defined as “last step” of 
limitation/structuring of the fundamental right/freedom. In this case, it is for the Court to 
determine whether the legislature has opted for the suitable step, in other words whether 
the interference/limitation on the fundamental right/freedom – implicitly determining a 
certain structuring and configuration thereof – might be avoided or whether it could be 
achieved in a more moderate way, i.e. whether the interference “was necessarily required”. 
For the justification of the power of review of the constitutional court, the recital in the 
decision of the German Federal Constitutional Court cited above is axiomatic: “If the 
intention was to allow the legislature the freedom to choose between «equally suitable 
means», situated on different steps, a situation would be reached in practice where the 
most drastic interference with the fundamental right would be most often chosen, i.e. that 
which is most appropriate to achieve the desired objective, precisely because it has a drastic 
effect; in such a situation, those means should then be accepted without any verification”. 
Therefore, the constitutional court, regardless of the fact that the legislative measures are 
suitable for achieving the aim pursued, must first check whether the conditions are met for 
a last step regulation, if we refer to subjective conditions – objectives for structuring the 
right or, if we refer to subjective conditions, to verify whether the step chosen, in other 
words the intensity of the interference, is proportionate to the aim pursued. 

Such a vision is not contrary to the principle of the separation and balance of powers, 
as the steps choice is not a question of legislative opportunity, but a question of 
constitutionality. This operation, practically, structures and shapes the right, namely its 
scope, precisely in the light of the conditionalities and limitations imposed by the steps. 
Once accepted, they determine the content of the fundamental right/freedom and the 
constitutional court could hardly overturn such case-law. Thus, whilst accepting inferior 
steps of intervention with fundamental rights/freedoms, their constitutional protection 
level is higher. The legislature is tempted to regulate higher steps of interference because it 
is the easiest way for the attainment of a purpose, even legitimate in itself. Therefore, in 
such a case, it is the legislature that must be censured by the constitutional court, as this is 
not a mere legislative option which falls outside the scope of the review of constitutionality. 
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The most ardent promoter of the principle of proportionality, Robert Alexy11, shows 
that it consists of three sub-principles, namely suitability, necessity and proportionality in 
the narrower sense. The principle of suitability precludes the adoption of measures that 
obstruct the realization of at least one principle and which do not promote at least the 
purpose for which they were adopted. In this respect, an example is found in a decision of 
the German Federal Constitutional Court declaring unsuitable a legal provision concerning 
the mandatory nature of the shooting examination in case of persons applying for a falconry 
licence. The Court held that no substantial clear reason existed for the infringement of the 
general freedom of action of the falconer, leading to the conclusion that the measure was 
unproportional, and for that reason it was declared unconstitutional. It should be noted that 
the cases in which measures are declared unsuitable are rare because normally any 
measure will promote its purpose, which suffices for suitability; for this reason, the practical 
relevance of this sub-principle is rather low. 

The principle of necessity implies that between two equally suitable means promoting 
a particular right/principle, the one that interferes less intensively with another 
right/principle must be chosen. In this respect, an example is a decision of the German 
Federal Constitutional Court declaring unproportional and therefore unconstitutional a 
legislative measure prohibiting the production of puffed rice sweets. The Court found that 
this measure was adopted in order to avoid the confusion of these products with those of 
chocolate, but it showed that consumer protection could be achieved in an equally effective 
but less incisive way by a duty of marking; therefore, the Court found that the examined 
measure was unproportional. 

According to the third sub-principle, i.e. the principle of proportionality in the narrower 
sense, a kind of “law of balancing” – Optimierungsgebote –, the constitutional courts must 
promote the balance of principles, in the sense that the greater the degree of non-
satisfaction of, or detriment to, one principle, the greater must be the importance of 
satisfying the colliding principle. To carry out this analysis, the author proposed the 
formulation relating to the use of the right/principle in a given constitutional system 
(“Weight formula”)12, a formulation that defines the weight of a right/principle in a concrete 
case relative to a colliding principle. This formulation takes into account the intensity of the 
limitation of the concurring constitutional values, the weight assigned to these values in the 
constitutional system and the extent to which the measure contributes to the non-
realization of a value and the realization of the other. These elements are used and 
multiplied, separately, in relation to the limited right and, respectively, in relation of the 
right in favour of which it is limited; subsequently, the resulting product relative to the 
limited right is divided to that relative to the right in favour of which it was limited, and if 
the resulting quotient is greater than 1, the limitation imposed on that right is excessive, 
                                                           
11 R. Alexy, Constitutional Rights and Proportionality, in “Revues” (online), no. 22/2014, pp. 52-57, and, for more 
details in terms of philosophy of law, see idem, A Theory of Legal Argumentation, Clarendon Press, Oxford, 1989, and 
A Theory of Constitutional Rights, Oxford University Press, Oxford, 2002. 
12 For a simplified formula, see R. Alexy, Balancing, constitutional review, representation, in “International Journal of 
Constitutional Law” no. 4/2005, pp. 575-577. 
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whilst if that is equal to 1, the limitation pertains to the margin of appreciation of the 
legislature – a kind of in dubio pro reo. Only if it is less than 1, the limitation is 
proportionate13. 

The principle of proportionality was also subject to adaptations, in the form of the 
simplified proportionality test – analysing only the first two sub-principles, where the key 
element of the analysis is structured around the second sub-principle, expressed as the least 
restrictive measure of limitation of the right – and the Wednesbury reasonableness test, 
under which a measure adopted by a public authority must be regarded as unreasonable if 
it is based on matters irrelevant for the purpose had in view by the public authority or is “so 
absurd that no sensible person could ever dream that it lay within the powers of the 
authority”14. 

Furthermore, it is also noted that, even if the principle of proportionality is used 
increasingly in the proceedings before constitutional courts, the use of the test subsumed to 
it is criticised because it does not always involve a comparison of comparable values, 
because these values are incalculable or because there cannot be made a hierarchy of 
constitutional values15. Nevertheless, we cannot help noting that these aspects represent 
the difficulties of the proportionality test, but they cannot, however, be regarded as 
insurmountable. It is true that the subjective logic of the constitutional judge will always 
exist in the light of his scale of values and that this test, however objective it may be 
intended to be, falls under the appreciation and perception of the constitutional judge, 
rendering its elements – more specifically the formula – variable. Finally, we consider that 
the necessity of the proportionality test arises due to the overlapping between different 
rights and principles, so that they cannot be classified as completely unconnected and, 
therefore, there is an area of interference between them, an area which is adjusted by 
means of the proportionality test. 

Accordingly, we note that the principle of proportionality departs from the rule of 
rigidity of content of principles of law or fundamental rights, being qualified as a “means-
result” test, in which the result reached is in itself a means to achieve a wider or more 
general result or aim16. It is part of the invisible Constitution, a concept which expresses a 
consistent conceptual scheme based on the constitutional court's decisions which develop 

                                                           
13 The above may be expressed in the following formula: 

Wlf = 
Il*Vl*Rl 

If*Vf*Rf 
where Il stands for the intensity of the interference with the right, Vl for the weight of the limited right, Rl for the 
value of non-realization of the limited right, If for the intensity of the interference with the right in whose favour it 
was regulated, Vl for the weight of the right in whose favour the interference was regulated, and Rl for the value of 
realization of the right in whose favour the interference was regulated. 
14 N. Petersen, How to Compare the Length of Lines to the Weight of Stones: Balancing and the Resolution of Value 
Conflicts in Constitutional Law, in “German Law Journal” no. 8/2013, pp. 1393-1398. 
15 Ibidem, pp. 1388-1393. 
16 A. Dyevre, A. Jakab, Understanding Constitutional Reasoning, p. 1012. Foreword to the special issue of the “German 
Law Journal” no. 8/2013, dedicated to constitutional argumentation. 
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the principles and rights laid down by the Constitution17; the invisible Constitution, seen as 
the standard of constitutionality, includes the principle of proportionality, since by means of 
this principle the constitutional judge may add new valences to the existing constitutional 
texts. Therefore, proportionality is seen both as a means of interpretation and as a general 
principle of law, but independently of this qualification it is the solution for optimisation of 
two competing/colliding constitutional values; they must be limited so that each of them 
can achieve the optimum purpose/effect. Equally, limitations may not go beyond what is 
necessary in order to achieve consistency/balance between the two values18. 

In view of the above, it is clear that in order to review the constitutionality of measures 
aimed at structuring fundamental rights/freedoms by regulation of the limits thereof, a 
constitutional court should follow the following stages: 

a) determination of the objective or subjective nature of the measure; 
b) where it concludes that the legislative measure in question is objective, therefore a 

“last step” measure, it will verify whether this is justified by the existence or the likelihood 
of threats to a right of major importance, and depending on the result of this analysis, it will 
determine its constitutionality or, on the contrary, its unconstitutionality; 

c) if it concludes that the legislative measure in question is subjective, it will verify 
whether this is justified in the light of the legitimate aim pursued, and it will carry out, in this 
respect, a proportionality test, seeking to ascertain whether the limitation of the 
fundamental right/freedom is justified and, therefore, the step chosen is correct and, 
depending on the result, it will determine the constitutionality or, on the contrary, the 
unconstitutionality of the legislative measure under examination. 

 

2.2. The principle of proportionality in the case-law of the European Court of Human 
Rights and in that of the Court of Justice of the European Union 

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
expressly states, in Articles 8 to 11, that the rights enshrined therein may be subject to 
limitations/ restrictions. These limitation clauses [set out in para. (2) of the texts mentioned 
before] are expressed by the triptych “provided by the law”, legitimate aim pursued and 
“necessary in a democratic society”; they should be interpreted restrictively since they 
provide an exception from the rules laid down in para. (1) of the above-mentioned texts of 
the Convention19. In turn, the first standard mentioned, i.e. “provided by the law” includes 

                                                           
17 See the concurring opinion of the former President of the Constitutional Court of Hungary, Sólyom László, with 
respect to the Constitutional Court Decision no. 23/1990 (X.31) on capital punishment. 
18 Donald P. Kommers, Germany: Balancing Rights and Duties, in Interpreting Constitutions: a Comparative Study, 
p. 203, apud M. Arshakyan, The Impact of Legal Systems on Constitutional Interpretation: A comparative analysis: The 
U.S. Supreme Court and the German Federal Constitutional Court, in “German Law Journal” no. 8/2013, p. 1329. 
19 See, with regard to Article 8 of the Convention: Judgement of 6 September 1978 in Case Klass and Others vs. 
Germany, para. 42; Judgement of 17 July 1981 in Case Association Ekin vs. France, para. 56; Judgement of 25 
February 1993 in Case Miailhe vs. France (1), para. 36; Judgement of 4 May 2000 in Case Rotaru vs. Romania, 
para. 47; Judgement of 31 July 2012 in Case Drakšas vs. Lithuania, para. 54; Judgement of 7 July 2015, in Case M.N. and 
Others vs. San Marino, para. 73. With regard to Article 9: Judgement of 14 June 2007 in Case Svyato-Mykhaylivska 
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two key components, namely accessibility and foreseeability of the rule, whilst the second 
standard, i.e. the legitimate aim pursued, concerns the prohibition to enact arbitrary 
measures. The most important standard in the Convention relates to the fact that the 
interference must be necessary in a democratic society; the necessity implies that the 
interference must correspond to a pressing social need, the interference must be 
proportionate to the legitimate aim pursued and the reasons invoked by the national 
authorities to justify it must be relevant and sufficient20. In assessing the pressing social 
need, the Member States have a certain margin of appreciation, but it is subject to scrutiny 
by the European Court of Human Rights, both in terms of the legislative measures adopted 
and in terms of the decisions given in their implementation, including those issued by the 
courts. 

It follows from the wording of the Court that the interference must correspond to the 
purpose, it must be appropriate, it must contribute substantially to the achievement of the 
aim pursued, because otherwise the reasons underlying it would not be relevant and 
sufficient, i.e. it must be necessary. Furthermore, a proportionality requirement is added, 
and that consists of the verification of the fair balance between the competing interests. In 
legal literature it was pointed out that the “necessity test” of the Court is an autonomous 
concept in relation to the classical theory of the principle of proportionality, suggesting even 
its alignment to the classical theory21.  

As concerns the fundamental rights which do not contain a clause explicitly limiting 
them, the case-law of the European Court has developed the so-called doctrine of implicit 
limitations of fundamental rights22. Accepting the implicit limitations of the right, the Court 
broadened the scope of the States’ margin of appreciation, and, in order to evaluate 
whether Member States have remained within that margin of appreciation, the Strasbourg 
Court applies the principle of proportionality. The higher becomes the proportionality 
standard, the more is the margin of appreciation reduced23. 

However, according to the settled case-law of the Court of Justice of the European 
Union, the principle of proportionality, which is one of the general principles of the 
European Union law, requires that measures adopted by European Union institutions do not 
exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to attain the legitimate 

                                                                                                                                                          
Parafiya vs. Ukraine, para. 132; Judgement of 12 February 2009 in Case Nolan and K. vs. Russia, para. 73. With regard 
to Article 10: Judgement of 20 May 1999 in Case Rekvényi vs. Hungary, para. 42, and with regard to Article 11: 
Judgement of 7 December 1976 in Case Handyside vs. the United Kingdom, para. 49; Judgement of 8 July 1986 in Case 
Lingens vs. Austria, para. 41; Judgement of 23 September 1994 in Case Jersild vs. Denmark, para. 37 or Judgement of 
15 November 2007 in Case Galstyan vs. Armenia, para. 114. 
20 Judgement of 26 April 1979 in Case Sunday Times vs. the United Kingdom, para. 59, and Judgement of 8 July 1986 
in Case Lingens vs. Austria, para. 39-40. 
21 J. Gerarrds, How to improve the necessity test of the European Court of Human Rights, in “International Journal of 
Constitutional Law” no. 2/2013, p. 488. 
22 Ibidem, pp. 466-467; M.-A. EIssen, The principle of proportionality in the case-Law of the European Court of Human 
Rights, in the compedium coordinated by R.St.J. Macdonald, F. Matscher, H. Petzold, The European System for the 
protection of human rights, Martinus Njhoff Publishing House, Dordrecht, 1993, pp. 135-137. 
23 Yutaka Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR, Intersentia Publishing House, 2001, pp. 13-14. 
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objectives pursued by the legislation in question, and it is established that, when there is a 
choice between several appropriate measures, recourse must be had to the least onerous, 
and the disadvantages caused must not be disproportionate to the aims pursued24. 
Therefore, it seems that the Court of Justice of the European Union applies the classic 
proportionality test; however, we must observe that the Court's tendency is to reduce the 
three sub-principles of the test in the sense that it subsumes the proportionality test to the 
examination concerning the suitability and the necessity of the measure, with the proviso 
that the latter is a sui generis notion in relation to the classic test, consisting of both the 
necessity and the proportionality itself and it is therefore a mix between determination of 
the least onerous measure – what is necessary – and the weight of a right in favour/at the 
expense of another25. In this context, it must be recalled that, according to Article 52 para. (1) 
of the Charter, “Any limitation on the exercise of the rights and freedoms recognised by this 
Charter must be provided for by law and respect the essence of those rights and freedoms. 
Subject to the principle of proportionality, limitations may be made only if they are necessary 
and genuinely meet objectives of general interest recognised by the Union or the need to 
protect the rights and freedoms of others”; this text is a general one and sets out the 
conditions under which fundamental rights/freedoms may be restricted26 with direct 
reference to the principle of proportionality already enshrined in the case-law of the Court. 

Another aspect to be looked into is the margin of discretion of the EU legislature in 
restricting fundamental rights. The Court indicated that this margin varies depending on the 
area concerned, the nature of the right, the nature, gravity and purpose of interference; 
thus, the discretion is reduced, for example, with regard to the protection of personal data, 
with strict control of the Court on the application of the principle of proportionality27. On 
the other hand, the EU legislature is accorded a broad discretion in areas where its action 
involves political, economic and social choices and where it is called upon to undertake 
complex assessments and evaluations, so that the legality of a measure adopted in that area 
can be affected only if the measure is manifestly inappropriate in terms of the objective 
which the competent institution is seeking to pursue28. 

 
 

                                                           
24 Judgement of 12 July 2001 in Case C-189/01 Jippes and Others, para. 81, Judgement of 7 July 2009 in Case 
C-558/07 S.P.C.M. and Others, para. 41, Judgement of 9 March 2010 in Cases C-379/08 and C-380/08 ERG and 
Others, para. 86, as well as Judgement of 8 July 2010 in Case C-343/09 Afton Chemical Limited, para. 45. 
25 Judgement of 8 April 2014 in Cases C-293/12 and C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, para. 46, Judgement of 10 
December 2002 in Case C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, para. 122, 
Judgement of 18 June 2015 in Case C-508/13 Republic of Estonia vs. European Parliament and Council of the 
European Union, para. 28. 
26 See the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights, published in the Official Journal of the 
European Union C 303 of 14 December 2007, p. 32. 
27 Judgement of 8 April 2014 in Cases C-293/12 and C-594/12 Digital Rights Ireland Ltd, para. 47-48. 
28 Judgement of 10 December 2002 in Case C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco, 
para. 123, and Judgement of 8 June 2010, in Case C-58/08 Vodafone and Others, para. 52, or Judgement of 18 June 
2015 in Case C-508/13 Republic of Estonia vs. European Parliament and Council of the European Union, para. 29. 
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3. The principle of proportionality reflected in the case-law  
of the Constitutional Court 

 

3.1. Relative and absolute rights 

In its case-law, the Court stated that the Basic Law comprises two categories of rights, 
namely absolute rights (e.g. the right to life and the right to physical and mental integrity), 
which State authorities can not prejudge in any circumstances, and relative rights whose 
exercise may be restricted under certain conditions29. Through this statement, the Court 
established, virtually in a confirmational manner that, upon determining the content of 
fundamental rights/freedoms the ordinary legislature has a differentiated margin of 
discretion; thus, with regard to certain fundamental rights/freedoms the legislature has no 
margin of discretion, and they are therefore qualified as “absolute rights”, while on others, 
also covered by the constitutional texts, the legislature enjoys a greater or lesser margin of 
discretion (“relative” or “conditional” rights30). 

The steps theory and the proportionality test cannot be applied in relation to absolute 
rights, whereas any legislative measure which introduces limits or conditions on them is ab 
initio an infringement of their absolute nature. Therefore, the legislature can only create 
safeguards for their compliance. Instead, the legislature has the right to intervene in the 
structuring of the other fundamental rights/freedoms – relative rights – as in their respect 
its discretion is different according to the degree of protection afforded to them by the 
Constitution. Only in this context there is a dichotomy consisting of subjective versus 
objective conditions, where the Court may apply the “last step” test or the proportionality 
test, as the case may be. 

It should be noted that, as concerns the regulation of the subjective conditions for 
structuring the right, the proportionality test has become increasingly necessary in a society 
where the legislature does not tend to openly/brutally oppose constitutional concepts, but, 
through its work, it seeks to respect them and sees that the legislative measures are an 
expression of them. However, the power to establish whether these laws respect or not the 
constitutional text lies with the Constitutional Court; in this context, it is noted that the 
proportionality test is an indispensable tool in analysing this relationship, as it can be 
applied whenever there is a State intervention relating to the normative content of the 
fundamental right/freedom. 

From the above, it follows that the proportionality test may be performed when (a) the 
interference concerns a right qualified as absolute in the case-law of the Constitutional 
Court; (b) when the legislature has covered an objective condition of limitation of the right, 

                                                           
29 Decision no. 356 of 25 June 2014, published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 691 of 22 September 2014, 
para. 33. 
30 See Decision no. 1258 of 8 October 2009, published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 798 of 23 November 
2009. 
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the “last step” test is applicable. To these self-evident hypotheses, we would add a third one 
resulting, this time, from the Constitutional Court Decision no. 64 of 24 February 201531, 
where it was stated that “the legislature may adjust the configuration of the right, with due 
regard for the principle of proportionality, according to the above mentioned particularities, 
but, it is clear that it cannot deny this right. In the present case, the Court notes that the 
legislature, by the way in which it sought to regulate the procedure of collective 
redundancies in companies in insolvency proceedings, has denied the right to information 
and consultation of employees, which is equivalent to overriding the provisions of Article 41 
para. (2) of the Constitution, so that, by definition, the proportionality of the measure does 
not require consideration, given that the impugned legal text is unambiguous”. Thus, where 
a legal text contradicts the explicit or implicit normative content of the text of the 
Constitution, i.e. the essence of the regulatory content of the fundamental right/freedom, 
the analysis of the proportionality of the measure can no longer be made, as it occurs in 
case of optimisation of the right and not in case of its denial, therefore in that interference 
area between unconstitutionality and constitutionality. 

 

3.2. Constitutional basis of the principle of proportionality 
An issue which needs to be addressed is that relating to the determination of the 

constitutional text based on which the legislature may establish limitations or conditions on 
the fundamental right/freedom. At first sight the constitutional basis would be the 
provisions of Article 53 of the Constitution, according to which the legislature may restrict 
the exercise of certain rights or freedoms32. An argument in that regard is that the principle 
of proportionality is set out in the text itself of Article 53 para. (2) of the Constitution. 
However, we cannot agree to that for reasons which we will explain below. 

Therefore, most articles governing fundamental rights/freedoms refer to the law, as a 
technical means of determining the content, the limits or the modalities for the exercise 
thereof; in this way, the complex normative content of constitutional rules is translated into 
laws and the Constitutional Court must check whether these legislative measures comply 
with the limits and the regulatory framework established by the Constitution. Even if in case 
of certain rights/individual freedoms the Constitution does not refer to the law, this does 
not mean that they are considered absolute rights; on the contrary, also these constitutional 
rules contain by default a provision by which the ordinary or organic legislature modulates 
them depending on the concrete situation of the person or the general interest; in this 
regard, we consider, for example, the right to private life or the secrecy of correspondence 
in relation to which the Constitution does not specifically state that they could be subject to 
conditions/limitations; however, they are not absolute in nature and, by default, are subject 

                                                           
31 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 286 of 28 April 2015. 
32 See, to that effect, M. Andreescu, Principiul proporţionalităţii în dreptul constituţional, C.H. Beck Publishing House, 
Bucharest, 2007, pp. 298-344. 
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to such inherent conditionality of the right33. Likewise, to that effect, we mention Decision 
no. 80 of 16 February 2014, whereby the Court, examining the constitutionality of an 
initiative for the revision of the Constitution, declared unconstitutional the deletion of the 
second sentence of Article 44 para. (1) of the Constitution on establishing by law the limits 
and the content of the right to property. Basically, it reached that conclusion in view of the 
fact that, through the deletion of this sentence, which expressly allows limitation of the 
right, it could not have been considered that, by default, the right can be further restricted, 
but, on the contrary, it would have been reached an absolutisation of the right. In this 
respect, the Court emphasized that such deletion “absolutises the right to property, and the 
legislature will no longer be able to protect the competing fundamental rights and freedoms 
of the other citizens” (para. 147 of the decision). 

Therefore, the limitations or the conditions relating to a fundamental right/freedom 
are established under the constitutional text governing them, precisely because they are 
related to its natural content, and, at the same time, they are a constant of the fundamental 
right/freedom. Therefore, they do not intervene in exceptional situations that arise in a 
society at a given time, they do not reflect any deviation from ordinary and, therefore, do 
not have a temporal ephemeral existence or efficiency. By way of example, we mention the 
limitations to the individual freedom (detention or arrest) laid down in Article 23 of the 
Constitution; even though they are established over a strictly determined period of time, 
they have a continuous existence in time, accompanying, practically, the right to individual 
liberty, as well as the conditionalities to the free access to justice (limitation/revocation 
periods) covered by Article 21 of the Constitution itself, which in themselves have a 
continuous existence in time. 

By contrast, as concerns Article 53 of the Constitution, we consider that its scope of 
application concerns the case where an infringement of the fundamental right/freedom has 
been detected, due to exceptional conditions in the State. We consider that, in this case, the 
legislative measure has infringed the right, without, however, annihilating/denying it, since, 
in this case, Article 53 of the Constitution can no longer be a constitutional justification for 
the interference with the fundamental right/freedom. Therefore, that right can still be 
exercised but not in its entirety. What is also an important feature attached the examined 
constitutional text is the temporary nature of the limitation on the exercise of the individual 
right/freedom, as the legislature, once the situation giving rise to such a measure ceases, is 
obliged to revert to the exercise of the respective fundamental right/freedom in the full 
range of its content. The case-law of the Constitutional Court is quite diversified with regard 
to the application of Article 53 of the Constitution, but we will mention a few decisions that 
illustrate the above mentioned issue. We have in mind Decision no. 71 of 15 December 
199334 and Decision no. 139 of 14 December 199435, whereby it was examined in detail for 

                                                           
33 See, to that effect, Decision no. 80 of 16 February 2014, published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 246 of 
7 April 2014, and Decision of the Constitutional Court no. 222 of 2 April 2015, published in Official Gazette of 
Romania, Part I, no. 380 of 2 June 2015. 
34 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 305 of 23 December 1993. 
35 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 353 of 21 December 1994. 
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the first time in the case-law of the Constitutional Court the scope of Article 53 of the 
Constitution. 

To better understand the analysis of the Constitutional Court, we note first that, under 
the impugned legal solution, the Romanian citizens travelling abroad on holiday or for 
personal interest reasons had the obligation to pay a duty at each exit for the funding 
required for payment of aid money from the State budget for domestic heating in the 
period 1 November-30 April 1994. On this obligation incumbent on Romanian citizens, the 
Court stated that “the imposition of that duty is not intended as a financial impediment to 
exercising the right to free movement, but as a method of provisioning budgetary sources 
for the payment of the aid [...]. Obviously, such a modality shall not be construed as a 
matter of principle. Currently, it is justified by the exceptional situation resulting from lack of 
budgetary funds needed to set up a protection measure under Article 43 para. (1) of the 
Constitution. […] it follows that, after the expiry of the time-limit for granting such aid, 
which is 30 April 1994, the duty is no longer of a constitutional nature and therefore may 
not be perceived”. What matters is therefore that the enacting of this duty did not 
constitute in itself a definition of the normative content of the right to free movement, but a 
temporary restriction on its exercise, in other words the implementation of the normative 
content of the right was conditional, for a specific time period, on the performance of a 
task/obligation unrelated to the right; thus the State fulfils its obligation to take measures to 
ensure social protection of its citizens. It is found that once the exceptional circumstance, 
timeframed in-between 1 November 1993-30 April 1994, would cease, the restriction on the 
exercise of the right would cease as well. If that was an intrinsic part of the right to free 
movement setting the limits of the right as a matter of principle, then we would not discuss 
of a constitutional obligation incumbent on the legislature to cease the measure, but of a 
right of the legislature to reconsider it on grounds of opportunity. It is also noted that, since 
“the restriction on the exercise of certain rights cannot infringe upon their existence, the 
value of the duty needs not to have a prohibitive nature, rendering impossible the exercise 
of the right to free movement”36; in other words, Article 53 of the Constitution justifies a 
restriction of the exercise of the right and not a denial of this exercise, as otherwise the 
substance/the essence of the right, namely its normative content would be affected. 

It must be noted that, subsequently, this duty was made permanent by the legislature, 
so that a limitation on the exercise of the right has become a component of the right to free 
movement, which amounted to a change in its normative efficiency. However, in terms of 
the content of the right, the free movement as a fundamental right/freedom excludes in 
principle the levying of such charges and, accordingly, such measures could be justified only 
in the realm of Article 53 of the Constitution. In this respect, the Court, by Decision no. 139 
of 14 December 1994, to reach the conclusion on the unconstitutionality of the measure, 
stated that it “creates a restriction to the right of free movement provided under Article 25 
of the Constitution, a restriction of a permanent nature and as a matter of principle”, 
emphasizing thereby the transfer of the examined measure from the registry of restriction 
                                                           
36 Decision no. 75 of 13 July 1994, published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 190 of 25 July 1994. 
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of the right to that of definition of the right. Therefore, the exceptional situation which led 
to such a measure of restriction on the exercise of the right may not characterise, structure 
and shape the right itself. Certainly, the legislature could maintain this restriction if the 
exceptional situation continues and, consequently, limit the exercise of a right in order to 
safeguard another right, which the legislature considers of paramount importance. 

Another application of Article 53 of the Constitution was carried out by Decisions no. 872 
and 874 of 25 June 201037regarding the entitlement to salary, part of the right to work. The 
criticised legislative measure concerned the 25% cut in public sector pay during the period 
July-December 2010. The Court pointed out that “the restriction on the exercise of a right 
should only cover the duration of the threat in the light of which that measure was laid 
down”, and the timeframe for the implementation of the law did regulate this aspect. 
Consequently, as of 1 January 2011, it was to be resumed the pay of salaries/allowances and 
military pays granted before the adoption of these reduction measures, upon complying 
with the social and employment policies, which, in turn, had to fall under the budgetary 
expenditure. Thus, after the application of the impugned measures, it was to be maintained 
the same amount of salaries/allowances and military pays as before the cuts established by 
the impugned law. “It is an obligation of result imposed by the legislature, because, 
otherwise, it would be breached the temporary nature of restriction on the exercise of the 
rights; however, at the heart of the wording of Article 53 of the Constitution is precisely this 
temporary nature of the restriction on the exercise of the rights”38. As a comparison, we 
mention the Court's analysis on the legislative measure aimed at reducing the amount of 
pensions, based on which it was established its unconstitutionality with reference to Article 
47 on the right to pension; this right by its normative content excluded the possibility of 
lowering the amount of pensions, irrespective of amount or duration, since it is determined 
on the basis of the social security contributions paid by the insured person over the time. In 
this respect, the Court pointed out that Article 53 of the Constitution, invoked as the basis 
for restricting the exercise of the right in question, is irrelevant in the case, for that Article 
53 of the Constitution cannot be applied in conjunction with Article 47 of the Constitution 
concerning the right to pension. Such a conclusion is apparent from the fact that the 
calculation of the amount of pensions lies at the heart of the right to pension, and its 
decrease would undermine the substance/essence of the right. 

In conclusion, we consider that Article 53 of the Constitution concerns the restriction 
on the exercise of a fundamental right/freedom the legislative content of which has been 
configured precisely in the light of the principle of proportionality. Such a restriction is de 
plano contrary to the fundamental right/freedom and, in order to justify such an 
interference with the exercise of the right, the Court will call on the mechanism covered by 
Article 53 of the Constitution. This mechanism is triggered where a “circumstance” leading 
to the restriction arises [Article 53 para. (2)], in other words, when the political, economic, 

                                                           
37 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 433 of 28 June 2010. 
38 See also Decisions no. 1655 and 1658 of 28 December 2010, published in the Official Gazette of Romania, Part I, 
no. 51 of 20 January 2011 and no. 44 of 18 January 2011. 



Mona-Maria PIVNICERU • Károly BENKE 

88 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

social or cultural life of the State experiences a break incompatible with the natural exercise 
of the regulatory content of the fundamental rights/freedoms; such a “circumstance” by 
virtue of which the adoption of a temporary legislative measure is deemed necessary is 
unrelated to the conduct/will of the person, it is independent from the person39. In this 
context, a sui generis proportionality test is to be performed, as the text under 
consideration indicates, exhaustively, the legitimate purpose for which the restriction on the 
exercise may be regulated, as well as the necessary and proportionate nature of the 
restriction. In this normative context, the proportionality expresses mainly an idea of 
temporality, i.e. the restriction on the exercise of the fundamental right/freedom will cease 
when the “circumstance” which engendered it ceases as well. Incidentally, it concerns the 
proportionality in the narrower sense, namely compliance with a law of balance, as it is well 
known that a restriction on the exercise of a fundamental right/freedom becomes a 
realisation to a higher degree of the exercise of colliding fundamental right/freedom or 
principle. In order to avoid an imbalance between them, the Court will have to apply in this 
case an adapted version of the weight formula in our constitutional system. At the same 
time, we note that the term “necessary” under Article 53 para. (1) overlaps with the term 
necessary in a democratic society contained in para. (2) of the same constitutional text, both 
referring to the lowest interference with the exercise of the right. 

Finally, we note that Article 53 of the Constitution differs in terms of the normative 
content from Article 52 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, in that it 
is applicable in situations that represent a deviation from the normal exercise of fundamental 
rights/freedoms, whilst Article 52 of the Charter is the general rule for establishing 
conditionalities/limits/restrictions that characterise the natural exercise of fundamental 
rights/freedoms. 

 

3.3. Relevant case-law on the principle of proportionality 
The expressis verbis adoption of the principle of proportionality according to the 

German model and of the test related thereto was carried out for the first time in the case-
law of the Constitutional Court of Romania by Decision no. 266 of 21 May 201340. By that 
decision the Court had to determine whether the obligation incumbent on cable operators 
that retransmit programme services through electronic communications networks to 
include in their offer the programmes of the Romanian Society for Television, programmes 
intended for the public in Romania, as well as other programmes, free-to-air and without 
technical or financial conditionality in relation to private broadcasters under the jurisdiction 
of Romania, within the limit of 25% of the total number of programme services distributed 

                                                           
39 In that context, we consider that, from a purely formal point of view, Article 53 of the Constitution may be applied 
only in respect of legislative acts of limited temporal application, and not in respect of those with indefinite temporal 
scope governing however concepts that are applied or should be applied within certain time periods (for a different 
view, see Decision no. 21 of 3 February 2000, published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 159 of 17 April 2000, 
Decision no. 712 of 4 December 2014, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 33 of 15 January 2015). 
40 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 443 of 19 July 2013. 
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by the respective network comply with the constitutional requirements of the right to 
private property. In order to settle this challenge of unconstitutionality, the Court analysed 
this interference with the cable operators’ right to private property in the light of the 
principle of proportionality, precisely to determine whether that interference is compatible 
with Article 44 of the Constitution on the right to private property. The Court made express 
reference to the case-law of the German Federal Constitutional Court and stated that in the 
application of the principle of proportionality it is first necessary to determine whether the 
measure under examination concerns a fundamental right/freedom covered and therefore 
protected by the Constitution, and then analyse whether this measure constitutes an 
interference with/breach of the same. If the answer is positive and the measure under 
examination constitutes an interference, it must be justified by means of the principle of 
proportionality. To apply it, the Court must first determine whether the interference 
pursues a legitimate aim, and, if so, the Court is to carry out the actual proportionality test. 
To meet the requirements of the principle of proportionality, the measure should be 
“suitable – “objectively able to fulfil the purpose –, necessary – it must not go beyond what 
is necessary to achieve the purpose – and proportionate – it must correspond to the aim 
pursued. For the correct application of the test, it is required the examination of each of the 
3 elements in that order”.  

In the present case, the Court has held that such a limitation of the right to private 
property is suitable, necessary and it respects a fair balance between the cable operators’ 
right to private property on their programmes offer, on the one hand, and the citizens’ right 
to information and access to culture, on the other. In other words, the individual interest of 
the cable operators circumscribed to their right to private property is contrary to the 
collective interest of citizens circumscribed to the right to information and access to culture 
of the recipients of the service provided, and having made a comparison between the 
competing interests, the Court came to the conclusion that the interference with the 
citizens’ right to information and access to culture would be much higher if there was no 
such a limitation of the cable operators’ right to property. Therefore, it declared 
constitutional the legal provision subject to constitutional review. We would like to add that, 
taking into account Alexy's formula, in this case, the quotient between the limited right and 
the right in favour of which the limitation was adopted is less than 1, so that the limitation 
on the right to private property must be regarded as proportionate to the legitimate aim 
pursued. Only if this quotient was equal to or above 1 the limitation of the right to property 
would have appeared as disproportionate, and the legislative measure under examination 
would have been unconstitutional, i.e. contrary to Article 44 of the Constitution. 

It is important to note that our Constitutional Court has emphasized that the elements 
falling under the proportionality test must be examined in a particular order, namely the 
suitability – the necessity – the actual proportionality of the legislative measure. Such an 
order in the analysis reflects the determination of the intervention of the Constitutional 
Court, namely from minimum intervention characterising the suitability up to a maximum 
one which characterises the fair balance between the competing interests. 
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The principle of proportionality, in its classical meaning, is reiterated and developed in a 
number of subsequent decisions of the Constitutional Court, among which: Decision no. 80 of 
16 February 2014, cited above, Decision no. 270 of 7 May 201441, Decision no. 390 of 2 July 
201442, Decision no. 462 of 17 September 201443, Decision no. 539 of 15 October 201444, 
Decision no. 618 of 4 November 201445, Decision no. 662 of 11 November 201446, Decision 
no. 686 of 26 November 201447, Decision no. 692 of 27 November 201448, Decision no. 762 
of 18 December 201449, Decision no. 724 of 16 December 201450, Decision no. 13 of 15 
January 201551, Decision no. 253 of 7 April 201552 and Decision no. 485 of 23 June 201553. 
To the same effect, we mention Decision no. 266 of 7 May 201454, in which the Court does 
not expressly mention the principle of proportionality, but the reference to it is evident in 
the following statement: “Any limitation of this right (of free access to justice – a.n.), 
regardless how small, must be duly justified, examining whether the disadvantages caused 
by it do not outweigh the possible advantages”, a statement which is a development of the 
actual analysis of proportionality; thus, the fair balance between the competing interests 
must be analysed in terms of both the weight of the competing fundamental 
rights/freedoms and the advantages and disadvantages of the interference in the 
structuring of the fundamental rights/freedoms. 

By those decisions, the Court has applied the principle of proportionality considering, in 
assessing the right balance, the margin allowed to the State in protecting national interests 
in economic and financial activity in relation to the economic freedom of persons55 or the 
right to private property56, the margin of the State to ensure the necessary financial 
                                                           
41 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 554 of 28 July 2014. 
42 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 532 of 17 July 2014. 
43 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 775 of 24 October 2014. 
44 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 960 of 30 December 2014. 
45 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 75 of 28 January 2015. 
46 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 47 of 20 January 2015. 
47 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 68 of 27 January 2015. 
48 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 88 of 2 February 2015. 
49 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 145 of 26 February 2015. 
50 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 120 of 16 February 2015. 
51 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 175 of 13 March 2015. 
52 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 428 of 16 June 2015. 
53 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 539 of 20 July 2015. 
54 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 464 of 25 June 2014. 
55 The Court has established that the unilateral termination of the private-public partnership by the public partner, 
motivated by the existence of an exceptional case related to the national interest [therefore, pursuant to Article 135 
para. (2) letter b) of the Constitution in regard to economic activity], without specifically regulating the situations 
which may lead to such contractual penalties, restricts the right to economic freedom, resulting in the 
unconstitutionality of the examined legal measure (see, in this respect, Decision no. 390 of 2 July 2014, para. 37). 
56 The Court found that one of the measures taken to ensure the functionality of the system for compensation with 
regard to the properties abusively taken between 6 March 1945 and 22 December 1989 [i.e. within the meaning of 
Article 135 para. (2) letter b) of the Constitution in regard to economic activity], consisting of the failure to update the 
compensation at the time of payment thereof, although a measure equivalent to a cap on the amount of the 
compensation, it is a proportionate restriction of the right to private property (see, in that regard, Decision no. 686 of 
26 November 2014, para. 30-35, Decision no. 253 of 7 April 2015, para. 30-35, and Decision no. 253 of 7 April 2015, 
para. 17). The Court has also held that the regulation of a new system for the calculation of the value of the 
compensation for properties abusively taken over the period from 6 March 1945 to 22 December 1989 to ensure 
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resources for the State budget in relation to the right to private property of the person57, 
the margin of the legislature to establish the court proceedings in relation to the free access 
to justice58, or the structuring of the right to private property in relation to the certainty of 
legal relations59, the economic freedom, the good neighbourliness60 and the environmental 
protection61. Having performed the test of proportionality, the Court was able to optimise 
the competing fundamental principles and rights, while setting limits with regard to their 
regulatory scope. It is, therefore, noted that the principle of proportionality modulates both 
the regulatory tension between various competing rights/freedoms and that between 
fundamental rights/freedoms, on the one hand, and constitutional principles, on the other. 
Of course, the exercise of the right/constitutional principle thus structured is at the sole 
discretion of the individual/citizen within its normative content. 

It should be noted that, under the influence of the case-law of the Court of Justice of the 
European Union, by Decision no. 440 of 8 July 201462, the Court has departed from the three 
elements of the principle of proportionality, taking into account in its analysis the 

                                                                                                                                                          
budgetary balance and to arrive at a lesser constructed value thereof [therefore, within the meaning of Article 135 para. (2) 
letter b) of the Constitution on the financial activity] constitutes a proportionate restriction of the right to private 
property (Decision no. 618 of 4 November 2014, para. 24, and Decision no. 724 of 16 December 2014, para. 46). 
57 The Court has held that the recognition of the validity of the payment of a tax claim to a wrong account only within 
a period of 1 year, calculated from the date of payment, with the consequence that for exceeding that period the 
taxpayer is obliged to pay additional tax claims [therefore, within the meaning of Article 139 para. (1) of the 
Constitution on the power of the legislature to establish the State budget revenues] constitutes a disproportionate 
restriction of the right to private property (Decision no. 270 of 7 May 2014, para. 15-26). Similarly, the condition 
imposed on the successful tenderer in that it can acquire the right to property solely upon payment of the tax on the 
transfer of immovable property owned by the debtor [therefore, within the meaning of Article 139 para. (1) of the 
Constitution on the legislature's right to lay down the State budget revenues] constitutes a disproportionate 
restriction of the right to property of the successful tenderer (Decision no. 662 of 11 November 2014, para. 22-41). 
58 The Court has established that the disadvantages resulting from the obligation imposed on the parties, natural or 
legal persons, to attend the information session on the advantages of mediation, on pain of inadmissibility of the 
application exceed [therefore, within the meaning of Article 126 para. (2) of the Constitution on establishing the 
court proceedings] the advantages of this measure, which translates in the breach of free access to justice (para. 23-25). 
The condition regarding the obligation incumbent on natural and legal person, parties to an appeal procedure, to have 
their application formulated and their case pleaded by a lawyer or legal adviser, as the case may be, [therefore, 
within the meaning of Article 126 para. (2) of the Constitution on establishing the court proceedings] constitutes a 
disproportionate restriction of the right of free access to justice (Decision no. 462 of 17 September 2014, para. 24-50, 
and Decision no. 485 of 23 June 2015, para. 28-30). However, the application of the procedure of regularisation of 
the writ of summons in administrative matters is a proportionate condition of access to justice (Decision no. 762 of 
18 December 2014, para. 15, 16). 
59 The limitation of the right of disposition over a plot of land on which there is a dispute with regard to the title 
[ordered therefore pursuant to Article 1 para. (3) of the Constitution, as the civil circuit certainty is a prerequisite of 
the rule of law] is a proportionate restriction of the right to private property (Decision no. 539 of 15 October 2014, 
para. 14-31). 
60 The normative restriction of the right to property in order to carry out an activity, usually economic, on the 
neighbouring property [therefore, within the meaning of Articles 44 para. (7) and 45 of the Constitution] is a 
proportionate restriction both of the right to private property and of the right to personal, family and private life 
(Decision no. 692 of 27 November 2014, para. 16-27). 
61 The limitation of the right of use under which the holders of the right to property over grassland are obliged to 
maintain them in this category of use in order to preserve the grassland’s flora composition [therefore, within the 
meaning of Article 44 para. (7) of the Constitution on the protection of the environment] represents a proportionate 
restriction of the right to private property (Decision no. 13 of 15 January 2015, para. 28-30). 
62 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 653 of 4 September 2014. 
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proportionality “formula” used by the European Court given the identity of the criticisms and 
problems raised in relation to the regulatory subject-matter of the national law, namely the 
law transposing Directive 2006/24/EC of the European Parliament and of the Council of 15 
March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision 
of publicly available electronic communications services or of public communications 
networks and amending Directive 2002/58/EC63. Thus, this proportionality test carried out by 
the Court has maintained the same standards/requirements that characterise, from a material 
point of view, the classic theory of the principle of proportionality. 

We note that, in other decisions, the Court used a default application of the principle of 
proportionality in its reasoning by reference to the Latin adage est modus in rebus, namely 
the condition of reasonableness, therefore, a simplified variant of the proportionality test, 
which however maintains its elements. We have in mind Decision no. 501 of 30 June 201564 
and Decision no. 680 of 26 June 201265, where the Court examined the legislature’s 
discretion to regulate the conditions for entitlement to a pension for magistrates and 
persons with disabilities in relation to the normative content of the right to pension. 

From the above, it is clear that the constitutional problems encountered were related 
to the fair balance between the competing interests, namely the actual proportionality of 
the measure. However, the Court has not neglected in its analysis the other two elements of 
the test, i.e. the suitability and the necessity; thus, in its case-law, it found an infringement 
of the necessity of the interference with the right to private property, stating, for example, 
that the penalty imposed on the successful tenderer, in the sense of restriction of its right to 
property where the debtor fails to pay the tax on transfer of immovable property, is not 
necessary, since the legislature has the possibility to regulate other ways to achieve the 
right of claim against the seller subject to forced execution, without in any way or another 
place a condition on the successful tenderer, who is a third party to the existing tax law 
relationship between the State and the seller subject to forced execution66. 

Likewise, it is worth mentioning also the Constitutional Court Decision no. 768 of 18 
December 201467, whereby the Court examined the constitutionality of some objective 
conditions of restriction on economic freedom, namely the establishment of pharmacies in 
urban areas, according to the rank and the number of inhabitants of cities, with reference to 
the Decision of the German Federal Constitutional Court dated 11 June 1958 – BVerfG 7, 
377 – Apothekenurteil. Although not expressly stated, the Court applied in fact the theory of 
steps, by justifying the need to use this “final” step of limitation of economic freedom, so 
that, in our view, reliance upon the principle of proportionality could be omitted. 

 
  

                                                           
63 Published in the Official Journal of the European Union L 105 of 13 April 2006. 
64 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 618 of 14 August 2015. 
65 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 566 of 9 August 2012. 
66 Decision no. 662 of 11 November 2014, cited above, para. 35. 
67 Published in Official Gazette of Romania, Part I, no. 154 of 4 March 2015. 
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4. Conclusions 

The reception of the principle of proportionality, a principle of German origin, in the 
case-law of the Constitutional Court of Romania must be accompanied by a correct 
implementation thereof in order to prevent any tampering with its purpose and objectives, 
i.e. to create and support a balance between colliding constitutional rights/freedoms and 
principles. Therefore, there must be a conceptual delimitation between the principle of 
proportionality which inherently accompanies the normative content of the right and the 
principle of proportionality referred to in Article 53 of the Constitution which concerns the 
exceptional situations which may arise in the constitutional life of the Romanian State. 
Accordingly, at the level of the case-law of the Constitutional Court, it is necessary to adopt 
a shared vision of this principle, otherwise the uncertainty of the constitutional analysis 
would have undesirable effects on the unity of the case-law.  
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Rezumat* 
Lucrarea de faţă prezintă iniţiativa creării unei instanţe internaţionale împotriva terorismului. 

Iniţiativa a fost lansată de România şi Spania, în luna februarie 2015, pe fondul 
evenimentelor tragice din Europa. Lucrarea expune ideile fundamentale din spatele 
acestei iniţiative, în special având în vedere faptul că terorismul este o ameninţare 
globală, iar răspunsul la această ameninţare trebuie să fie unul global, fundamentat 
pe ordinea de drept. De asemenea, lucrarea oferă o imagine amănunţită asupra 
rădăcinilor istorice privind lupta împotriva terorismului prin instrumente de drept 
internaţional. Sunt expuse eforturile comunităţii internaţionale, care datează din anii 
1920, în sensul reglementării cuprinzătoare a combaterii terorismului şi înspre 
crearea unei jurisdicţii internaţionale permanente pentru a urmări în justiţie 
persoanele vinovate de comiterea de acte de terorism. Articolul prezintă, de 
asemenea, provocările actuale legate de definiţia terorismului şi propune depăşirea 
acestor dificultăţi, prin crearea unei jurisdicţii internaţionale capabile să urmărească 
penal persoanele care comit acte de terorism. Sunt prezentate principalele 
caracteristici ale propunerilor: o instanţă internaţională, bazată pe principiul 
complementarităţii (în raport cu instanţele naţionale şi Curtea Penală Internaţională), 
care funcţionează într-un mod flexibil şi eficient, creată de Consiliul de Securitate 
printr-o rezoluţie, în temeiul Capitolului VII din Carta ONU, şi care îşi exercită 
jurisdicţia ratione materiae pe baza unei definiţii de drept internaţional, care ar 
combina elemente de drept cutumiar cu o listă deschisă de acte enumerate în 
convenţiile sectoriale existente împotriva terorismului. 

 
Cuvinte-cheie: terorism; jurisdicţie internaţională; complementaritate; Consiliul de Securitate 
  
                                                           
* Autorii mulţumesc Alinei Orosan şi lui Matei Cristea pentru contribuţia lor valoroasă la acest articol. Opiniile 
exprimate în acest articol aparţin exclusiv autorilor şi nu angajează instituţia căreia îi aparţin.  
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Introducere 

 
De-a lungul ultimelor decenii, terorismul a reprezentat o preocupare în creştere şi un 

subiect aflat constant pe agenda internaţională, fiind una dintre cele mai grave ameninţări la 
adresa păcii şi securităţii internaţionale. Evenimentele recente din Europa de la începutul 
anului 2015 au dovedit nu doar creşterea frecvenţei şi a atrocităţii actelor de terorism, ci au 
ilustrat şi nevoia mai mare de implicare şi de acţiune a comunităţii internaţionale faţă de 
această ameninţare globală. Fiecare ţară are obligaţii ferme de a lupta împotriva teroris-
mului, dar este şi responsabilitatea comunităţii internaţionale de a utiliza toate 
instrumentele de drept internaţional în scopul de a combate fenomenul terorist. 

Chiar dacă, încă din anii 1920, au fost depuse eforturi în vederea creării instrumentelor 
internaţionale pentru conturarea unui răspuns global la terorism, progresele au rămas 
modeste. Demersurile internaţionale au rămas fragmentate, iar comunitatea internaţională 
încă nu a căzut de acord cu privire la aspectele importante, cum ar fi o definiţie 
cuprinzătoare a terorismului (chiar dacă se poate considera că termenul „terorism” în sine 
nu are o semnificaţie juridică stricto sensu1) sau crearea unui mecanism jurisdicţional 
internaţional care să urmărească în justiţie persoanele care comit cele mai grave acte de 
terorism. Cu toate acestea, în toată această perioadă, dreptul internaţional şi dreptul 
internaţional penal au progresat: Curtea Penală Internaţională este un mecanism funcţional 
şi au fost create mai multe tribunale penale internaţionale ad-hoc. Aceste evoluţii ar putea 
servi drept exemple pentru avansarea unei propuneri pentru crearea unui tribunal 
internaţional competent care să urmărească penal persoanele care comit acte de terorism. 

Până astăzi, lupta internaţională împotriva terorismului se desfăşoară, pe de o parte, în 
cadrul „paradigmei de securitate”, care poate cuprinde: măsuri de securitate naţionale, 
sancţiuni naţionale şi internaţionale (care se bazează pe criterii, dar, în anumite cazuri, nu 
sunt supuse recursului judiciar), precum şi măsuri care implică utilizarea forţei în exercitarea 
dreptului inerent la auto-apărare, şi, pe de altă parte, în cadrul „paradigmei de aplicare a 
legii”, care se bazează în principal pe punerea în aplicare a dreptului penal naţional şi 
internaţional şi a cooperării în materie penală între state2. Acestui sistem îi lipseşte, într-adevăr, 
un mecanism bazat pe drept internaţional penal şi un organism internaţional capabil să-şi 
exercite jurisdicţia asupra actelor de terorism. 

La 9 februarie 2015, România a lansat în cadrul Consiliului Afaceri Externe ideea de a 
crea o Curte Internaţională pentru combaterea Terorismului3. Iniţiativei i s-a alăturat şi 

                                                           
1 R. Higgins, The general international law on terrorism, în R. Higgins, M. Flory (ed.), International Law and Terrorism, 
London, 1997, p. 28. 
2 A se vedea, de exemplu, Bibi van Ginkel, The New Security Council Resolution 2178 on Foreign Terrorist Fighters: 
A Missed Opportunity for a Holistic Approach, International Center for Counter Terrorism Research Paper, 4 November 
2014, disponibilă la adresa http://icct.nl/publication/the-new-security-council-resolution-2178-on-foreign-
terrorist-fighters-a-missed-opportunity-for-a-holistic-approach (accesat la 30 iulie 2015). 
3 Comunicat de presă, Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri 
Externe, 9 februarie 2015, disponibil la adresa http://www.mae.ro/node/30571, accesat la 30 iulie 2015. 

http://icct.nl/publication/the-new-security-council-resolution-2178-on-foreign-terrorist-fighters-a-missed-opportunity-for-a-holistic-approach
http://icct.nl/publication/the-new-security-council-resolution-2178-on-foreign-terrorist-fighters-a-missed-opportunity-for-a-holistic-approach
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Spania4, iar, astăzi, cele două ţări lucrează împreună pentru rafinarea elementele juridice ale 
acestui demers şi pentru promovarea lui la nivel diplomatic, în relaţia cu societatea civilă şi 
în mediul academic. Cercetarea juridică şi redactarea iniţiativei au beneficiat, de asemenea, 
de sprijinul unui expert din Olanda5. Cu toate acestea, mai rămâne o muncă importantă de 
făcut, atât la nivel juridic, cât şi diplomatic. 

Această lucrare dezvoltă aspectele principale ale iniţiativei de a crea o Curte Interna-
ţională pentru combaterea Terorismului, prezentând eforturile din ultima perioadă în 
vederea creării instrumentelor juridice de combatere a terorismului şi examinând, pe scurt, 
problema dificilă a definiţiei terorismului. Lucrarea furnizează şi argumente pentru insti-
tuirea unei jurisdicţii internaţionale pentru combaterea terorismului şi expune elementul 
principal al arhitecturii juridice a viitoarei Curţi. 

La nivel global, un element conceptual important trebuie subliniat de la început: 
iniţiativa se va baza pe ideea de bază că statul de drept reprezintă o valoare în sine. 
Terorismul este o ameninţare globală, iar un răspuns la aceasta trebuie să fie global, 
fundamentat pe ordinea de drept. Acesta este motivul pentru care cea mai bună soluţie ar 
trebui să fie un instrument instituţional bazat pe dreptul penal internaţional. 

 
 

I. Lungul drum până la găsirea instrumentului juridic perfect pentru 
combaterea terorismului 

 
Unul dintre primele eforturi cu titlu universal de a pedepsi terorismul poate fi întâlnit 

încă din 1926, când România a cerut Societăţii Naţiunilor să „ia în considerare elaborarea 
unei convenţii pentru a pedepsi terorismul cu titlu universal”. În 1934, după asasinarea de 
către terorişti, la Marsilia, a ministrului francez de externe şi a regelui Iugoslaviei, Societatea 
Naţiunilor a creat un comitet de experţi pentru elaborarea unei convenţii internaţionale 
„pentru a asigura reprimarea conspiraţiilor sau a crimelor comise în scop politic sau 
terorist”6. Rezultatul lucrărilor Comitetului a fost adoptarea Convenţiei cu privire la 
pedepsirea şi prevenirea terorismului (care a definit „actele de terorism”7), precum şi 
Convenţia pentru crearea unei Curţi Penale Internaţionale8 (care a creat mecanismul de 
reprimare a actelor de terorism; se poate constata că, în stabilirea legii substanţiale 

                                                           
4 Declaraţie de presă, Margallo espera que prospere la Corte Penal Internacional sobre terrorismo al contar con „respaldo 
suficiente”, Europa Press, 13 martie 2015, disponibilă la adresa http://www.europapress.es/nacional/noticia-margallo-
espera-prospere-corte-penal-internacional-terrorismo-contar-respaldo-suficiente-20150513133119.html (accesat la 
30 iulie 2015). 
5 Comunicat de presă, MAE a iniţiat oficial consultări privind iniţiativa României de creare a unei Curţi Internaţionale 
pentru combaterea terorismului, 16 aprilie 2015, disponibil la adresa http://www.mae.ro/node/31572 (accesat la 30 
iulie 2015). 
6 Societatea Naţiunilor, Jurnalul Oficial, Anul 15, Nr. H (Partea I), pp. 1839-1840. 
7 Societatea Naţiunilor, Doc. C.546.M383.1937.V; Th. M. Franck. B.B. Lockwood, Preliminary Thoughts Towards and 
International Convention on Terrorism, AJIL, vol. 68 (1974), pp. 69-70. 
8 Historical Survey of the Question of International Criminal Jurisdiction, Memorandum înaintat de Secretarul General, 
Doc. A/CN.4/7/Rev.l, United Nations Publications, Sales No: 1949.V.8, p. 18, şi Appendix 8.  



Instituirea unei instanţe internaţionale împotriva terorismului 

97 
S T U D I I  Ş I  A R T I C O L E  

aplicabile, Curtea trebuia să ia în considerare legea statului pe teritoriul căruia a fost comisă 
fapta şi legea statului care l-a trimis pe acuzat în judecată9). Diplomatul şi juristul român 
Vespasian Pella a jucat un rol-cheie în procesul de elaborare a convenţiilor menţionate mai 
sus. Cu toate acestea, ca urmare a contextului internaţional al celui de-al Doilea Război 
Mondial, aceste două instrumente, semnate de 24 de state şi ratificate de unul, nu au intrat 
niciodată în vigoare. 

De-a lungul anilor, pericolul ridicat de fenomenul terorist şi complexitatea sa în creştere 
au determinat comunitatea internaţională să ia în considerare diferite opţiuni şi iniţiative 
legislative pentru a lupta împotriva terorismului. 

Comisia de Drept Internaţional a pus în discuţie chestiunea terorismului în proiectul de 
Cod de Infracţiuni contra Păcii şi Securităţii Omenirii din 195410. Art. 2 alin. (6) din Proiectul 
de Cod definea infracţiunea de „întreprindere sau încurajare de către autorităţile unui stat 
de activităţi teroriste în alt stat sau tolerarea de către autorităţile unui stat de activităţi 
organizate şi planificate pentru a desfăşura acte de terorism într-un alt de stat”. Cu toate 
acestea, Codul nu a fost dezbătut de către Adunarea Generală a ONU, din cauza lipsei 
acordului cu privire la definiţia agresiunii. 

În urma atacurilor teroriste din 1972 împotriva concurenţilor israelieni la Jocurile 
Olimpice de la München11, Statele Unite ale Americii au prezentat un proiect de Convenţie 
pentru Prevenirea şi Combaterea Anumitor Acte de Terorism Internaţional. În contextul 
dezbaterii de atunci între statele dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, în special privind 
autodeterminarea, iniţiativa nu a fost continuată de Adunarea Generală. 

Propuneri referitoare la crimele de terorism au fost prezentate în contextul înfiinţării 
Curţii Penale Internaţionale. Art. 5 din proiectul Statutului de la Roma din 1998 prevedea 3 
fapte incriminate în strânsă legătură cu terorismul12. Cu toate că o serie de state au sprijinit 
viziunea generală, Statutul de la Roma nu a inclus şi crime legate de terorism, inter alia, din 
                                                           
9 Ibidem, art. 21. 
10 Adoptată de Comisia de Drept Internaţional la a 6-a sesiune, în 1954, şi prezentată Adunării Generale ca o parte a 
raportului Comisiei ce acoperă activitatea acelei sesiuni (par. 54); Yearbook of the International Law Commission, 
1954, vol. II, p. 134.  
11 Unsprezece sportivi israelieni au fost ucişi în atac. 
12 Art. 5 al Proiectului Statutului de la Roma din 1998, prezentat la Conferinţa Diplomatică de la Roma, includea 
„crimele de terorism” care cuprindeau 3 infracţiuni distincte: „Pentru scopurile prezentului Statut, crime de 
terorism înseamnă: (1) Întreprinderea, organizarea, sponsorizarea, comandarea, facilitarea, finanţarea, încurajarea 
sau tolerarea actelor de violenţă împotriva altui Stat vizând persoane sau proprietăţi şi de aşa natură încât să creeze 
teroare, teamă sau insecuritate în conştiinţa persoanelor publice, a unor grupuri de persoane, în rândul publicului 
sau populaţiei, oricare ar fi motivele şi scopurile invocate pentru a le justifica (fie acestea politice, filosofice, 
ideologice, rasiale, etnice, religioase sau de oricare altă natură). (2) O infracţiune în baza uneia dintre următoarele 
Convenţii: (a) Convenţia privind reprimarea actelor ilegale împotriva siguranţei aviaţiei civile; (b) Convenţia privind 
reprimarea sechestrării ilegale a aeronavelor; (c) Convenţia privind prevenirea şi pedepsirea crimelor împotriva 
persoanelor protejate internaţional, inclusiv a agenţilor diplomatici; (d) Convenţia internaţională pentru 
combaterea luării de ostatici; (e) Convenţia privind reprimarea actelor ilegale împotriva siguranţei navigaţiei 
maritime; (f) Protocolul privind reprimarea actelor ilegale împotriva siguranţei platformelor fixe din platoul 
continental. (3) O infracţiune ce presupune folosirea armelor de foc, armelor, explozibililor şi substanţelor 
periculoase, atunci când sunt folosite ca mijloc de perpetuare a violenţei în mod nediscriminat, care cauzează 
moartea sau vătămarea corporală gravă a persoanelor, a grupurilor de persoane sau a populaţiei ori distrugeri 
serioase proprietăţii” (A/CONF.183/2/Add.1) 
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cauza absenţei unei definiţii general acceptate şi a anumitor dezacorduri privind mişcările de 
eliberare. În acelaşi timp, nu se convenise că există o jurisdicţie universală cu privire la 
această crimă prin comparaţie cu alte crime prevăzute de Statutul de la Roma. 

Propunerea a fost înaintată din nou de Olanda în 2009, în timpul pregătirii pentru 
Conferinţa pentru revizuirea Statutului CPI. Propunerea13 prevedea un mecanism similar 
celui avut în vedere iniţial de Statut pentru crima de agresiune: includerea crimei de 
terorism în jurisdicţia Curţii, dar amânarea exercitării jurisdicţiei cu privire la aceasta până la 
convenirea unei definiţii. Cu toate că propunerea nu a fost respinsă, discuţiile au fost 
amânate pentru un moment ulterior.  

Evoluţii privind combaterea terorismului pot fi identificate şi în instituirea, printr-un 
Acord între ONU şi Liban14, a Tribunalului Special pentru Liban, o curte internaţională 
„hibridă”, ce aplică legea penală libaneză privind urmărirea penală şi pedepsirea, inter alia, a 
actelor de terorism.  

 
 

II. Piatra de temelie: definiţia terorismului  

Termenul „terorism” a apărut pentru prima oară în cadrul celei de-a treia Conferinţe de 
la Bruxelles din 193015, fiind definit ca: „Folosirea intenţionată a unor mijloace capabile să 
producă un pericol public ce reprezintă un act de terorism din partea oricărei persoane care 
săvârşeşte crime împotriva vieţii, libertăţii sau integrităţii fizice a persoanelor sau împotriva 
proprietăţii private sau publice, cu scopul de a exprima sau executa idei politice sau sociale, 
va fi pedepsită”. 

În 2000, Adunarea Generală a ONU a instruit Comitetul ad-hoc pentru elaborarea unei 
Convenţii Cuprinzătoare privind Terorismul Internaţional16 să înceapă „reflecţia în vederea 
elaborării unei convenţii cuprinzătoare referitoare la terorismul internaţional, în cadrul 
juridic cuprinzător al convenţiilor ce privesc terorismul internaţional”17. Până în prezent, 
obiectivul nu a fost atins. Unul dintre obstacolele majore în încercarea de a ajunge la un 
consens asupra definiţiei terorismului este dezacordul privind problemele referitoare la 
actele forţelor armate şi la mişcările de eliberare.  

În ciuda acestor dificultăţi, acţiunea legală a comunităţii internaţionale în vederea 
combaterii terorismului a luat forme concrete prin adoptarea unui număr semnificativ de 

                                                           
13 Adunarea Statelor Părţi, Raport al Biroului privind Conferinţa de revizuire, sesiunea a VIII-a, Haga, 18-26 
noiembrie 2009, ICC-ASP/8/43, p. 6, par. 20-22. 
14 Acordul a intrat în vigoare prin Rezoluţia 1757 (2007) a Consiliului de Securitate al ONU. 
15 A se vedea Ben Saul, Attempts to Define „Terrorism” in International Law, The University of Sydney, Sydney Law 
School, Legal Studies Research Paper, No. 8/115, octombrie 2008, p. 2. 
16 Comitetul Ad-hoc a fost creat prin Rezoluţia Consiliului de Securitate A/Res/51/210 (17 decembrie 1996) 
Measures to eliminate international terrorism (par. 9). 
17 Rezoluţia Consiliului de Securitate A/Res/54/110 (2 februarie 2000), Measures to eliminate international 
terrorism (par. 12). 



Instituirea unei instanţe internaţionale împotriva terorismului 

99 
S T U D I I  Ş I  A R T I C O L E  

convenţii sectoriale specifice de combatere a terorismului şi numeroase rezoluţii ale 
Consiliului de Securitate al ONU18.  

În cadrul ONU, activitatea legată de terorism s-a dovedit a fi una fragmentată. Eşecul 
ajungerii la un acord asupra unei convenţii cuprinzătoare a dus la existenţa unei legislaţii 
internaţionale specifice de tip sectorial. Nouăsprezece instrumente juridice universale 
reglementând aspecte specifice ale terorismului au fost adoptate până în prezent în domenii 
precum: securitatea aeriană, securitatea maritimă, finanţarea terorismului, utilizarea 
anumitor tipuri de arme, protecţia anumitor tipuri de persoane. Această legislaţie interna-
ţională este fragmentată şi în mod cert insuficientă pentru a aborda în mod eficient 
dificultăţile pe care terorismul le prezintă pentru comunitatea internaţională. 

Într-adevăr, organizaţiile regionale s-au dovedit dispuse să acţioneze prin reglementări 
juridice în scopul combaterii terorismului. Un număr de tratate internaţionale şi reguli 
privind terorismul există, de asemenea, şi la nivel regional. În cadrul Ligii Statelor Arabe, 
Convenţia arabă pentru suprimarea terorismului din 1998 conţine prevederi detaliate 
privind definirea terorismului şi a atacurilor teroriste19. Convenţia Inter-americană pentru 
combaterea terorismului din 2002, adoptată în cadrul Organizaţiei Statelor Americane, 
prevede cooperarea transfrontalieră în combaterea atacurilor definite printr-o serie de 
convenţii internaţionale sectoriale20. 

                                                           
18 Rezoluţiile Consiliului de Securitate 2161 (2014), 217 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015); a se vedea şi Ben Saul, 
Defining Terrorism in International Law, Oxford University Press, 2006, p. 48. 
19 Art. 1 par. 2: Terorismul: Orice act sau ameninţare violentă, oricare ar fi motivele ori scopurile acestuia, care are 
loc în îndeplinirea unui plan criminal individual sau colectiv, care provoacă teroare în rândul oamenilor, cauzând 
teamă de a fi răniţi sau punându-le în pericol viaţa, libertatea ori securitatea acestora sau având scopul de a provoca 
daune mediului înconjurător sau instalaţiilor ori proprietăţii publice sau private sau având scopul de a le ocupa ori 
sechestra sau urmărind să pună în pericol o resursă naţională. 
Art. 1 par. 3. Atacul terorist: Orice atac sau tentativă de atac comisă în îndeplinirea unui obiectiv terorist în oricare 
dintre Statele Părţi sau împotriva cetăţenilor acestor state, împotriva proprietăţii sau intereselor acestora, 
pedepsibil conform legii naţionale. Atacurile stipulate în convenţiile următoare, cu excepţia convenţiilor pe care 
Statele Părţi nu le-au ratificat sau unde atacurile au fost excluse prin legislaţia acestora, vor fi, de asemenea, tratate 
ca atacuri teroriste: a. Convenţia de la Tokio privind atacurile şi anumite alte acte comise la bordul aeronavelor, din 
14 septembrie 1963; b. Convenţia de la Haga privind reprimarea sechestrării ilegale a aeronavelor, din 16 
decembrie 1970; c. Convenţia de la Montreal privind reprimarea actelor ilegale comise împotriva securităţii aviaţiei 
civile, din 23 septembrie 1971; d. Convenţia privind prevenirea şi pedepsirea crimelor împotriva persoanelor 
protejate internaţional, inclusiv agenţi diplomatici, din 14 decembrie 1973; e. Convenţia internaţională împotriva 
luării de ostatici, din 17 decembrie 1976; f. Prevederile Convenţiei ONU privind dreptul mării, din 1982, referitoare 
la pirateria din marea liberă. 
20 Art. 1 (Obiect şi scop): Scopurile acestei Convenţii sunt să prevină, să pedepsească şi să elimine terorismul. În acest 
scop, statele părţi sunt de acord să adopte măsurile necesare şi să întărească cooperarea între ele, în conformitate cu 
prevederile acestei Convenţii. 
Art. 2 (Instrumente internaţionale aplicabile): 1. În scopurile acestei Convenţii, „atacuri” înseamnă infracţiunile 
prevăzute în instrumentele internaţionale prevăzute mai jos: 
a) Convenţia de la Haga privind reprimarea sechestrării ilegale a aeronavelor, din 16 decembrie 1970; 
b) Convenţia de la Montreal privind reprimarea actelor ilegale comise împotriva securităţii aviaţiei civile, din 23 
septembrie 1971; 
c) Convenţia privind prevenirea şi pedepsirea crimelor împotriva persoanelor protejate internaţional, inclusiv 
agenţi diplomatici, din 14 decembrie 1973; 
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La nivel european, atât Consiliul Europei, cât şi Uniunea Europeană au întreprins 
demersuri în această direcţie. De remarcat în ceea ce priveşte prima organizaţie menţionată 
este Convenţia nr. 196 privind prevenirea terorismului21 (Varşovia, 2005). În ceea ce 
priveşte Uniunea Europeană, odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, aceasta a fost 
autorizată să stabilească regulile minime privind definirea infracţiunilor şi a sancţiunilor 
în domeniile criminalităţii extrem de grave având o dimensiune transfrontalieră, inclusiv 
terorismul22 (art. 83 par. 1 TFUE). 

Multe definiţii ale terorismului pot fi găsite atât în legislaţiile naţionale ale statelor23, 
cât şi în practica jurisdicţiilor naţionale. 

                                                                                                                                                          
d) Convenţia internaţională pentru combaterea luării de ostatici, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 17 
decembrie 1973; 
e) Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, semnată la Viena la 3 martie 1980; 
f) Protocolul privind reprimarea actelor ilegale de violenţă în aeroporturile deservind aviaţia civilă internaţională, 
suplimentar la Convenţia privind reprimarea actelor ilegale împotriva siguranţei aviaţiei civile, semnat la Montreal 
la 24 februarie 1988; 
g) Convenţia privind reprimarea actelor ilegale împotriva siguranţei navigaţiei maritime, adoptată la Roma la 10 
martie 1988; 
h) Protocolul privind reprimarea actelor ilegale împotriva siguranţei platformelor fixe localizate pe platoul 
continental, adoptată la Roma la 10 martie 1988; 
i) Convenţia internaţională privind reprimarea bombardamentelor teroriste, adoptată de Adunarea Generală a ONU 
la 15 decembrie 1977; 
j) Convenţia internaţională privind reprimarea finanţării terorismului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 9 
decembrie 1999. 
21 Art. 1. Definiţii: Pentru scopurile Convenţiei, „infracţiune teroristă” înseamnă orice infracţiune comisă în cadrul şi 
conform unuia dintre tratatele enumerate în anexă. 
22 Potrivit art. 1 al Deciziei-cadru nr. 2002/475/JHA privind combaterea terorismului (JOUE L 164 din 22 iunie 
2002, pp. 3-7), terorismul cuprinde anumite infracţiuni enumerate într-o listă ce constă în mare din infracţiuni grave 
împotriva persoanelor şi bunurilor care, având în vedere natura sau contextul lor, pot să prejudicieze grav un stat sau o 
organizaţie internaţională, în cazul în care sunt comise cu scopul de: a intimida grav o populaţie; sau de a forţa fără 
cauză un guvern sau o organizaţie internaţională să întreprindă sau să se abţină de la întreprinderea vreunui act; sau 
pentru a destabiliza în mod grav sau a distruge structurile fundamentale politice, constituţionale, economice sau 
sociale ale unui stat sau ale unei organizaţii internaţionale. 
23 Amintim câteva exemple de astfel de definiţii: Potrivit Legii indiene pentru (prevenirea) activităţilor teroriste sau 
disruptive, orice persoană care, cu scopul de a forţa guvernul înfiinţat conform legii sau a teroriza poporul sau orice 
segment al poporului sau de a înstrăina orice segment al poporului sau de a afecta negativ armonia diferitelor 
segmente ale poporului, întreprinde orice act sau fapt utilizând bombe, dinamită sau alte substanţe explozive sau 
inflamabile sau arme letale sau otrăvuri sau gaze otrăvitoare sau alte produse chimice sau orice alte substanţe 
(biologice sau de altă natură) care au o natură periculoasă care cauzează sau poate să cauzeze moartea sau rănirea 
oricărei persoane sau pierderea, prejudicierea sau distrugerea bunurilor sau întreruperea oricărui serviciu de 
aprovizionare sau a unui serviciu esenţial vieţii comunitare sau reţine orice persoană şi ameninţă să ucidă sau să 
rănească orice persoană pentru a face guvernul sau orice persoană să facă sau să se abţină să facă un act comite un act 
terorist. În Legea terorismului din Marea Britanie din 2000, „terorismul” înseamnă utilizarea sau ameninţarea 
întreprinderii unor demersuri când: (a) acelor demersuri li se aplică subsecţiunea (2); (b) utilizarea sau ameninţarea 
are scopul de a influenţa guvernul sau de a intimida publicul sau un segment al publicului şi (c) utilizarea sau 
ameninţarea are scopul de a susţine o cauză politică, religioasă sau ideologică. (2) Oricărei acţiuni i se aplică această 
subsecţiune dacă: (a) presupune vătămări grave aduse unei persoane; (b) presupune un prejudiciu grav adus unor 
bunuri; (c) pune în pericol viaţa unei persoane, alta decât făptuitorul; (d) creează un risc grav la adresa sănătăţii sau 
securităţii publicului sau a unui segment al publicului sau (e) are scopul de a interfera grav sau de a deregla grav un 
sistem electronic. Potrivit aceluiaşi act, terorismul include nu numai infracţiunile de violenţă împotriva persoanelor şi 
celor care prejudiciază bunurile, dar şi actele „care au drept scop interferenţa sau dereglarea gravă a sistemelor 
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În identificarea elementelor crimei de terorism are relevanţă şi practica Tribunalului 
special pentru Liban. În decizia interlocutorie din 16 februarie 2011, Camera de apel a 
Tribunalului special a recunoscut existenţa unei reguli de drept cutumiar internaţional, 
potrivit căreia crima de terorism ar include intenţia de a comite o faptă (dolus), intenţia 
specială de a răspândi teama şi de a constrânge autorităţile (dolus specialis), precum şi 
săvârşirea concretă a faptei şi caracterul său transnaţional24. Tribunalul special a arătat: 

„După cum vom vedea, multe tratate, rezoluţii ale ONU şi practica judecătorească a 
statelor demonstrează formarea unei opinio juris generale în comunitatea internaţională, 
însoţită de o practică respectând o astfel de opinio, astfel încât o regulă de drept cutumiar 
internaţional referitoare la crima internaţională de terorism, cel puţin în timp de pace, a 
apărut într-adevăr. Această regulă de drept cutumiar trebuie să reunească următoarele 
trei elemente-cheie: (i) comiterea faptei criminale (cum ar fi omuciderea, răpirea, luarea 
de ostatici, distrugerea şi aşa mai departe sau ameninţarea comiterii unui astfel de act; 
(ii) intenţia de a răspândi frica în populaţie (ceea ce ar presupune în general crearea unui 
pericol public) sau obligarea directă sau indirectă a unei autorităţi naţionale sau internaţionale 
de a întreprinde un demers sau de a se abţine de la întreprinderea lui; (iii) când fapta implică 
un element transnaţional”25. 

Lipsa unei definiţii a terorismului general acceptate a fost analizată pe larg de doctrina 
juridică. Pe baza convenţiilor sectoriale şi a rezoluţiilor relevante, doctrina a identificat un 
sens de bază al terorismului care, discutabil, ar putea fi considerat ca o definiţie minimală a 
terorismului internaţional, cu privire la care s-a ajuns la un consens: „[M]ajoritatea 
definiţiilor au o bază comună – terorismul este utilizarea violenţei şi impunerea fricii pentru 
a atinge un scop anume”26. 

 

                                                                                                                                                          
electronice”, dacă acele acte au drept scop să (a) influenţeze administraţia sau să intimideze publicul sau un segment al 
publicului şi (b) să susţină o cauză politică, religioasă sau ideologică. 
Titlul 18 al Codului Statelor Unite (referitor la infracţiuni şi procedură penală) defineşte terorismul internaţional ca 
„implicând activităţile care: (A) presupun acte de violenţă sau acte care pun în pericol viaţa omului, care încalcă legile 
penale ale Statelor Unite sau ale oricărui stat sau care ar fi o infracţiune dacă ar fi comisă în jurisdicţia Statelor Unite 
sau a oricărui stat; (B) par să aibă drept scop: (i) intimidarea sau supunerea unei populaţii civile; (ii) influenţarea 
politicii guvernului prin intimidare sau obligare; sau (iii) afectarea demersurilor guvernului prin distrugere în masă, 
asasinat sau răpiri; şi (C) au loc în special în afara jurisdicţiei teritoriale a Statelor Unite sau trec peste frontierele 
naţionale, în sensul de modalităţile în care sunt întreprinse, persoanele pe care par a le intimida sau obliga sau locul 
unde făptuitorii operează sau caută adăpost”. Codul Reglementărilor Federale al Statelor Unite (28 C.F.R. secţiunea 
0.85) defineşte terorismul ca fiind „folosirea ilegală a forţei sau a violenţei împotriva persoanelor sau bunurilor pentru 
a intimida sau a influenţa un guvern, populaţia civilă sau orice segment al acesteia, pentru îndeplinirea unor obiective 
politice sau sociale”, iar Centrul Naţional pentru Contraterorism al Statelor Unite (NCTC) consideră că terorismul 
este „premeditat; comis de un agent subnaţional sau clandestin; motivat politic, putând include şi motivaţii simbolice 
religioase, filosofice sau culturale; violent; şi comis împotriva unei ţinte non-combatante”.  
24 Decizia interlocutorie cu privire la dreptul aplicabil: terorism, conspiraţie, omor, comitere, acuzarea colectivă, din 
16 februarie 2011 (speţa STL-11/01/I). 
25 Ibidem, pp. 49-50, par. 85. 
26 R. Young, Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence 
on Definitions in Domestic Legislation, 29 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 23 (2006), disponibil pe 
http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol29/iss1/3, p. 33. 
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III. Dincolo de definiţie – un răspuns la terorism  
al jurisdicţiilor internaţionale 

 
Una dintre opţiunile care ar trebui revăzute în contextul reanimării terorismului şi 

tendinţei acestuia de a se răspândi ar fi înfiinţarea unei Curţi internaţionale pentru 
sancţionarea terorismului, preluând vechea idee a lui Pella. 

O astfel de iniţiativă ar recunoaşte în mod clar natura transnaţională a terorismului şi 
gravele efecte asupra întregii comunităţi internaţionale, faptul că anumite state nu pot sau 
nu vor să aducă în faţa justiţiei persoanele care se află în jurisdicţia lor, care comit acte 
teroriste, şi nevoia de a aborda această chestiune la un nivel internaţional. Ar întări 
eforturile comunităţii internaţionale în lupta împotriva terorismului şi ar da credibilitate şi 
legitimitate acestui demers ca urmare a neutralităţii şi independenţei unui astfel de tribunal 
internaţional. 

Având în vedere că terorismul este un fenomen global, ce ridică provocări din ce în ce 
mai complexe, e nevoie de o abordare globală, utilizându-se toate posibilităţile şi toate 
mecanismele dreptului internaţional, inclusiv adoptarea unor instrumente având o 
aplicabilitate universală şi crearea unei curţi internaţionale pentru faptele de terorism care 
ar suplimenta activitatea autorităţilor naţionale27. Aplicarea principiului complementarităţii 
ar întări capacitatea statelor de a contracara terorismul prin demersuri de drept penal. 

 
 

IV. Baza, principiile şi cadrul de funcţionare a noii curţi 
 

4.1. Baza juridică 

În mod ideal, ca toate marile proiecte internaţionale, o astfel de curte ar trebui să fie 
creată prin intermediul unei convenţii internaţionale. Acest lucru ar oferi noii curţi o bază 
juridică puternică şi coerentă, precum şi sprijin şi angajament global. Cu toate acestea, 
experienţa celuilalt tribunal internaţional penal ne indică faptul că trebuie investit foarte 
mult timp pentru ca o astfel de curte să se bucure de participare universală şi, prin urmare, 
de jurisdicţie universală. Terorismul a devenit un fenomen atât de amplu şi s-a dezvoltat 
atât de rapid încât este nevoie de reacţia rapidă a întregii comunităţi internaţionale pentru 

                                                           
27 Referitor la propunerea de creare a unei curţi internaţionale pentru eradicarea terorismului, a se vedea: Bibi van 
Ginkel, How to Repair the Legitimacy Deficit in the War on Terror: A Special Court for Dealing with International 
Terrorism?, în J. de Swaan, E. Bakker, S. van der Meer (eds.), Challenges in a Changing World; Clingendael Views on 
Global and Regional Issues, TMC Asser Press, 2009, pp. 145-162; Bibi van Ginkel, Combating Terrorism: Proposals for 
Improving the International Legal Framework, în A. Cassese (ed.), Realizing Utopia: The Future of International Law, 
Oxford University Press, 2012, p. 479. 
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a-i opri răspândirea, a proteja viaţa şi integritatea corporală a fiinţelor umane şi a da, astfel, 
sens dreptului de a nu se teme. 

O soluţie rapidă de creare a curţii ar fi decizia Consiliului de Securitate în baza 
Capitolului VII al Cartei ONU (similar tribunalelor ad-hoc înfiinţate pentru fosta Iugoslavie şi 
pentru Rwanda). Un astfel de demers ar necesita, înainte de toate, declararea terorismului 
ca fiind o ameninţare la adresa păcii şi securităţii internaţionale28, în caz contrar, Consiliul de 
Securitate neputând acţiona. Pe de altă parte, şi îndepărtându-se de la exemplele de 
tribunale ad-hoc, un astfel de tribunal nu ar răspunde unei situaţii specifice bine identificate 
în timp şi spaţiu, ci ameninţării generale că terorismul se va dezvolta după crearea sa. Un 
astfel de demers al Consiliului de Securitate ar fi, cu siguranţă, fără precedent29. 

 

4.2. Principiile aplicabile 

Pentru a fi eficientă şi eficace în lupta împotriva terorismului şi pentru a evita crearea 
de „safe havens” (zone sigure) pentru activităţile teroriste, curtea ar trebui să se bucure de 
jurisdicţie universală. Acest obiectiv ar putea fi atins fără îndoială în cel mai scurt timp printr-o 
rezoluţie a Consiliului de Securitate prin care s-ar înfiinţa curtea. Participarea statelor la o 
convenţie internaţională ar cere mult mai mult timp, chiar şi numai pentru îndeplinirea 
procedurilor legale naţionale pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la un 
astfel de tratat. 

Curtea ar trebui să funcţioneze pe baza unei complementarităţi duale: 
a) în primul rând, ea ar trebui să fie complementară instanţelor naţionale şi să judece 

doar în acele situaţii în care statul sau statele competente nu doresc sau nu pot să 
întreprindă demersuri în vederea sancţionării actelor de terorism comise. Acţionând astfel, 
curtea ar contribui la întărirea capacităţii naţionale de a lupta împotriva terorismului30; 

b) în al doilea rând, ar fi complementară jurisdicţiei Curţii Penale Internaţionale în acele 
situaţii în care actele terorism sunt crime conform competenţei stabilite a CPI. 

Eficienţa curţii în îndeplinirea mandatului său ar depinde într-o mare măsură de 
cooperarea statelor în strângerea de probe, executarea mandatelor de arestare etc., având 
în vedere că, în general, instanţele internaţionale nu beneficiază de organe de poliţie 
specifice. Teoretic, printr-o decizie a Consiliului de Securitate s-ar putea crea, de exemplu, 
astfel de forţe multinaţionale de poliţie pentru a sprijini activitatea curţii în acele situaţii în 

                                                           
28 În anul 2001, în urma atacurilor de la 11 septembrie, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a declarat că 
„actele de terorism internaţional constituie una din cele mai grave ameninţări la adresa păcii şi securităţii 
internaţionale în secolul douăzeci şi unu” [Res. 1377, anexa, U.N. Doc. S/RES/1377 (12 noiembrie 2001)]. 
29 Cu toate acestea, în ceea ce priveşte competenţele Consiliului, decizia ICTY în Tadic (Apel împotriva excepţiei 
privind jurisdicţia, 2 octombrie 1995) poate fi amintită: „Articolul 39 lasă la latitudinea Consiliului de Securitate 
alegerea mijloacelor şi evaluare lor, Consiliul având largi puteri discreţionare în acest sens; şi nici nu ar putea fi altfel, 
deoarece o astfel de alegere implică evaluarea politică a unor situaţii foarte complexe şi dinamice” (par. 39). 
30 În acest caz, complementaritatea ar fi similară celei reglementate de art. 17 al Statutului Curţii Penale 
Internaţionale; a se vedea, în acest context, The Prosecutor vs. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and 
Mohammed Hussein Ali (ICC-01/09-02/11 OA), Decizia Camerei de Apeluri, 6 iunie 2011. 
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care Consiliul de Securitate a stabilit că un anumit stat sau mai multe nu pot sau nu doresc 
să coopereze. O astfel de decizie ar avea nevoie totuşi de un impresionant angajament 
politic din partea comunităţii internaţională, ţinând cont de sensibilităţile (în special din 
perspectiva suveranităţii şi securităţii naţionale) pe care le implică. 

 

4.3. Jurisdicţia 

Din punct de vedere substanţial, atunci când este definită competenţa ratione materiae 
a noii curţi, este esenţială stabilirea clară a mandatului şi rolului său în scena juridică 
internaţională. Chiar dacă se cunosc dificultăţile în definirea generală a terorismului, după 
cum reiese din hotărârea Tribunalului special pentru Liban, suficiente elemente ale acestui 
concept s-au materializat treptat în dreptul cutumiar internaţional, ceea ce permite 
stabilirea crimei de terorism în competenţa viitoarei curţi internaţionale. Poate fi astfel 
imaginată o definiţie compusă din două segmente: (i) actele enumerate în convenţiile 
sectoriale ale ONU şi (ii) o definiţie „deschisă” generală, întemeiată pe elementele 
recunoscute în dreptul cutumiar şi în jurisprudenţă (în special practica Tribunalului special 
pentru Liban): existenţa intenţiei criminale în săvârşirea faptei (dolus), intenţia specifică de a 
teroriza sau de a obliga autoritatea (dolus specialis), săvârşirea faptei criminale şi, dacă este 
cazul, gravitatea acestor fapte, care ar putea reprezenta o ameninţare la adresa păcii şi 
securităţii internaţionale. 

În ceea ce priveşte competenţa ratione personae, în mod similar altor jurisdicţii 
internaţionale, răspunderea penală ar avea o natură individuală şi ar privi orice infractori 
care au împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de poziţia politică, militară sau de orice altă 
natură pe care o deţin. 

Competenţa ratione temporis depinde de durata mandatului unui astfel de tribunal 
internaţional (temporar vs. permanent) – o chestiune care trebuie clarificată în instrumentul 
prin care se înfiinţează curtea – şi competenţa curţii de a judeca numai faptele penale 
săvârşite după înfiinţarea sa (competenţa „pro futuro”). 

În final, referitor la competenţa ratione loci, deoarece terorismul nu este limitat la un 
anume loc şi ţinând cont de multiplele locaţii-ţintă a faptelor teroriste, ar părea mai firesc să 
se înfiinţeze o curte având aspiraţii de competenţă globală. 

Referitor la procedură, curtea şi-ar exercita competenţa în urma unei sesizări statale 
(bazată pe principiul teritorialităţii, precum şi pe principiul personalităţii active şi pasive), 
proprio motu, sau în urma unei determinări a Consiliului de Securitate al ONU. Cu toate 
acestea, mecanismul de sesizare a competenţei curţii ar depinde mult de instrumentul juridic 
prin care este înfiinţată, opţiunile fiind, aşa cum au fost prezentate mai sus, un tratat 
internaţional sau demersul Consiliului de Securitate întreprins în temeiul Capitolului VII al 
Cartei ONU. 
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4.4. Construcţia instituţională 
Structura şi funcţionarea viitoarei curţi ar trebui să asigure garanţiile jurisdicţionale ale 

statului de drept. Acest aspect presupune existenţa unui număr minim de judecători care să 
reprezinte culturile juridice diferite ale lumii, camere care să poate cenzura în mod 
corespunzător deciziile şi un birou al procurorului. Principiile generale ale dreptului penal 
care reies din legile naţionale ale sistemelor juridice din lume ar putea fi, de asemenea, 
luate în considerare în definirea mecanismului procedural al curţii internaţionale. 

Structura curţii ar depinde mult, cu siguranţă, de calcule de eficienţă. Pe baza 
principiilor care guvernează funcţionarea celorlalte tribunale având un caracter interna-
ţional, Curtea ar putea avea 11-15 judecători, aleşi dintre persoanele având o deosebită 
probitate morală, imparţialitate şi integritate, precum şi competenţe deosebite în domeniul 
dreptului internaţional sau dreptului penal, ţinând cont de principiile distribuţiei geografice 
echitabile, de reprezentarea principalelor sisteme juridice ale lumii şi de o justă repre-
zentare a judecătorilor de sex feminin şi masculin. 

 
 

Concluzie 

Terorismul internaţional este o problemă ce necesită demersuri globale, dar aceste 
demersuri ar trebui realizate „cu armele legii”. Iniţiativa prezentată mai sus se bazează pe 
principiul că statul de drept şi justiţia internaţională sunt valori per se. Respectul pentru 
dreptul internaţional este una din pietrele de temelie ale politicii externe române. Cu toate 
acestea, valorile menţionate trebuie sprijinite de instrumente concrete, de care este nevoie 
pentru a eficientiza dreptul şi justiţia internaţională. Curţile şi tribunalele internaţionale sunt 
astfel de instrumente. 

Este evident că această iniţiativă conţine elemente foarte ambiţioase şi probleme care 
ridică dificultăţi juridice. Definiţia terorismului în legătură cu CPI şi competenţele Consiliului 
de Securitate de a crea o nouă curte sunt, probabil, cele mai importante provocări în acest 
sens. 

Cu toate acestea, procesul de promovare a acestei iniţiative s-ar putea dovedi foarte 
valoros. Discuţiile ar putea genera un „proces de reflecţie” ce ar putea depăşi, prin soluţii 
juridice inovative, actualele divergenţe dintre state. S-ar putea ca rezultatele acestei 
iniţiative să se producă altundeva: cum ar fi încheierea negocierilor privind o convenţie 
cuprinzătoare împotriva terorismului.  

În plus, e important de arătat că succesul iniţiativei depinde de voinţa veritabilă a 
comunităţii internaţionale a statelor de a aborda holistic terorismul internaţional, potrivit 
principiilor statului de drept. Sprijinul societăţii civile şi al mediului academic poate fi 
esenţial în acest sens. Mai este foarte mult de lucru, dar cel mai important punct de plecare 
pentru toate demersurile ar trebui să se fundamenteze pe valori: justiţie, stat de drept şi 
multilateralism.
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Abstract* 
The paper presents the initiative to create an International Court against Terrorism. The 

initiative was launched by Romania and Spain, in February 2015, against the 
background of tragic events in Europe. The paper exposes the grounding ideas 
beneath this initiative, mainly that terrorism is a global threat and that a response to 
it must be global and must be based on the rule of law and provides insight in the 
historical background on which it was launched. The efforts of the international 
community, dating back to the 1920’s, towards regulating terrorism in a 
comprehensive manner and towards creating a permanent international jurisdiction 
to prosecute persons guilty of committing terrorist acts are exposed. The article also 
presents the current challenges linked to the definition of terrorism and exposes the 
proposal to overcome these difficulties by creating an international jurisdiction 
capable of prosecuting individuals who commit terrorist acts. The main features of 
the proposals are shown: an international Court, based on the principle of 
complementarity (in relation to national courts and the ICC), functioning in a flexible 
and efficient manner, created by the Security Council through a resolution under 
Chapter VII of the Charter and exercising its jurisdiction ratione materiae based on an 
international law definition, that would combine elements of customary law with an 
open list of acts described in the existing sectorial conventions against terrorism.  

 
Keywords: International Court against Terrorism; terrorism; international jurisdiction; 

complementarity; Security Council  
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Introduction  

Throughout the last decades, terrorism has been a growing concern and persistent 
topic on the international agenda, as one of the most serious threats to international peace 
and security. Recent events in Europe at the beginning of 2015 have proved not only the 
growth in frequency and atrocity of the terrorist acts, but have equally illustrated the need 
for increased involvement and action of the international community to this global threat. 
Each country has firm obligations to fight against terrorism, but there is equally the 
responsibility of the international community to use all tools of international law in order to 
combat the terrorist phenomenon.  

Even if efforts towards creating international instruments for a global response to 
terrorism have been envisaged since the 1920’s, progress remained low. International 
demarches remained fragmented and the international community still did not agree on 
important issues like a comprehensive definition of terrorism (even if it may be considered 
that the word “terrorism” itself does not embody legal significance1) or the creation of an 
international jurisdictional mechanism that would prosecute persons committing the 
gravest terrorist acts. However, during this entire period, international law and international 
criminal law progressed: the International Criminal Court is a functioning mechanism; 
several international ad-hoc criminal tribunals have been created. These developments 
might serve as examples towards advancing a proposal for the creation of an international 
court competent for prosecution of persons committing terrorist acts. 

To this day, international fight against terrorism is conducted, on one hand, on the 
“security paradigm”, which may comprise: national security measures, national and 
international sanctions (which are based on criteria, but in certain cases are not subject to 
judicial review), as well as measures involving use of force in the exercise of the inherent 
right to self-defense, and, on the other hand, on the “law enforcement paradigm”, which 
relies essentially on the application of national criminal law and international cooperation in 
criminal matters between States2. This system lacks, indeed, a mechanism relying on 
international criminal law and an international body capable of exercising jurisdiction.  

On 9 February 2015, the minister of foreign affairs of Romania launched within the 
framework of the EU Foreign Affairs Council the idea to create an International Court 
against Terrorism3. The initiative was joined by Spain4 and, today, both countries are 

                                                           
1 R. Higgins, The general international law on terrorism, in Rosalyn Higgins, M. Flory (ed.), International Law and 
Terrorism, London, 1997, p. 28. 
2 See, for example, Bibi van Ginkel, The New Security Council Resolution 2178 on Foreign Terrorist Fighters: A Missed 
Opportunity for a Holistic Approach, International Center for Counter Terrorism Research Paper, 4 November 2014, 
available at http://icct.nl/publication/the-new-security-council-resolution-2178-on-foreign-terrorist-fighters-a-missed-
opportunity-for-a-holistic-approach (accessed 30 July 2015).  
3 Press release, Participarea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, 
9 February 2015, available at http://www.mae.ro/node/30571, accessed 30 July 2015.  
4 Press Statement, Margallo espera que prospere la Corte Penal Internacional sobre terrorismo al contar con “respaldo 
suficiente”, Europa Press, 13 March 2015, available at http://www.europapress.es/nacional/noticia-margallo-espera-
prospere-corte-penal-internacional-terrorismo-contar-respaldo-suficiente-20150513133119.html (accessed 30 July 
2015). 
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working together for refining the legal elements of this initiative and for its promotion: at 
diplomatic level and in relation to the civil society and the academia. The legal research and 
drafting has also benefitted from the support of an expert from the Netherlands5. Still, a lot 
of work is still to be done, both at legal and diplomatic level.  

This paper elaborates on the main features of the initiative to create an International 
Court against Terrorism. It envisages presenting the past efforts towards creating legal tools 
for fighting terrorism, shortly examining the difficult issue of the definition of terrorism. It 
also provides arguments for the establishment of an international jurisdiction against 
terrorism and exposes the main element of the legal architecture of the future Court.  

On an overall basis, an important conceptual element should be outlined at the very 
beginning: the initiative would be based on the guiding idea that the rule of law is a value 
per se. Terrorism is a global threat; a response to it must be global and must be based on 
the rule of law. This is the reason why the best tool should be an institutional instrument 
based on international criminal law. 

 
 

I. The long way to find the perfect legal tool for fighting terrorism  

One of the earliest efforts to render terrorism universally punishable can be traced 
back to 1926, when Romania asked the League of Nations to “consider drafting a 
convention to render terrorism universally punishable”. In 1934, after the assassination by 
terrorists, in Marseille, of the French Foreign Minister and of the King of Yugoslavia, the 
League of Nations created an expert committee for drawing an international convention “to 
assure the repression of conspiracies or crimes committed with a political or terrorist 
purpose”6. The outcome of the work of the Committee was the adoption of the Convention 
on the Punishment and Prevention of Terrorism (which defined “acts of terrorism”7) and the 
Convention for the Creation of an International Criminal Court8 (which created the 
mechanism for the repression of acts of terrorism; it could be noted that in determining the 
substantial law applicable, the Court was to consider the law of the State on the territory of 
which the offence was committed and the law of the country that committed the accused 
to trial9). The Romanian diplomat and jurist Vespasian Pella played a key role in the drafting 
of the abovementioned conventions. However, due to the international context of the 
World War II, these two instruments, signed by 24 States and ratified by one, never entered 
into force.  

                                                           
5 Press release, MAE a iniţiat oficial consultări privind iniţiativa României de creare a unei Curţi Internaţionale pentru 
combaterea terorismului, 16 April 2015, available at http://www.mae.ro/node/31572 (accessed 30 July 2015). 
6 League of Nations, Official Journal, 15th year, No. H (Part I), pp. 1839-1840. 
7 League of Nations, Doc. C.546.M383.1937.V; Th. M. Franck. B.B. Lockwood, Preliminary Thoughts Towards and 
International Convention on Terrorism, AJIL, vol. 68 (1974), pp. 69-70. 
8 Historical Survey of the Question of International Criminal Jurisdiction, Memorandum Submitted by the Secretary 
General, Doc. A/CN.4/7/Rev.l, United Nations Publications, Sales No: 1949.V.8, p. 18, and Appendix 8.  
9 Ibidem, art. 21. 
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Throughout the years, the danger raised by the terrorist phenomenon and its growing 
complexity have determined the international community to take into account different 
legal options and initiatives to fight against terrorism. 

The International Law Commission considered terrorism within the 1954 Draft Code of 
Crimes against Peace and Security of Mankind10. Article 2 para. (6) of the Draft Code defined 
the crime of “undertaking or encouragement by the authorities of a State of terrorist 
activities in another State, or the toleration by the authorities of a State of organized 
activities calculated to carry out terrorist acts in another State”. However, the Code was not 
considered by the UN General Assembly, due to the lack of agreement on the definition of 
terrorism.  

Following the 1972 terrorist attacks against Israeli competitors within the Munich 
Olympic Games11, the United States presented a Draft Convention for the Prevention and 
Punishment of Certain Acts of International Terrorism. In the context of the debate of that 
time between developed and developing States, particularly over self-determination, the 
initiative was not pursued by the General Assembly.  

Proposals related to the crime of terrorism were presented in the context of 
establishing the International Criminal Court. Article 5 of the 1998 Draft Rome Statute 
contained three terrorism-related offences12. Although a number of States supported the 
general approach, the Rome Statute did not include terrorism-related crimes, inter alia, due 
to the lack of a universally accepted definition and to certain disagreement about liberation 
movements. At the same time it was not agreed that universal jurisdiction exists with regard 
to this crime as opposed to the other crimes included in the Rome Statute.  

                                                           
10 Adopted by the International Law Commission at its sixth session, in 1954, and submitted to the General 
Assembly as a part of the Commission’s report covering the work of that session (para. 54); Yearbook of the 
International Law Commission, 1954, vol. II, p. 134. 
11 Eleven Israeli athletes were killed in the attack. 
12 Article 5 of the 1998 Draft Rome Statute, presented to the 1998 Rome Diplomatic Conference, included ‘crimes of 
terrorism’ comprising three distinct offences: “For the purposes of the present Statute, crimes of terrorism means: 
(1) Undertaking, organizing, sponsoring, ordering, facilitating, financing, encouraging or tolerating acts of violence 
against another State directed at persons or property and of such a nature as to create terror, fear or insecurity in 
the minds of public figures, groups of persons, the general public or populations, for whatever considerations and 
purposes of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or such other nature that may be invoked to 
justify them; (2) An offence under the following Conventions: (a) Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Civil Aviation; (b) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft; (c) Convention 
on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic 
Agents; (d) International Convention against the Taking of Hostages; (e) Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation; (f) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against 
the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf; (3) An offence involving use of firearms, weapons, 
explosives and dangerous substances when used as a means to perpetrate indiscriminate violence involving death 
or serious bodily injury to persons or groups of persons or populations or serious damage to property” 
(A/CONF.183/2/Add.1). 
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The proposal was put again forward by the Netherlands in 2009, while preparing for 
the Kampala Conference for the Revision of the ICC Statute. The proposal13 envisaged a 
similar mechanism to the one initially envisaged by the Statute for the crime of aggression: 
the inclusion of the crime of terrorism within the jurisdiction of the Court, while postponing 
the exercise of jurisdiction until the crime is defined. Although the proposal was not 
rejected, the discussions have been postponed for a later moment.  

Developments regarding combating terrorism can also be traced in the establishment 
by an Agreement between the UN and Lebanon14 of the Special Tribunal for Lebanon, a 
“hybrid” international court, applying the Lebanese criminal law relating to the prosecution 
and punishment of, inter alia, acts of terrorism. 

 
 

II. The cornerstone: a definition of terrorism 

The term ‘terrorism’ first appeared at the Third Conference in Brussels in 193015, being 
defined as “The intentional use of means capable of producing a common danger that 
represents an act of terrorism on the part of anyone making use of crimes against life, liberty 
or physical integrity of persons or directed against private or state property with the purpose 
of expressing or executing political or social ideas will be punished”. 

In 2000, the United Nations General Assembly instructed the Ad Hoc Committee for 
drafting a Comprehensive Convention on International Terrorism16 to begin ‘consideration 
with a view to the elaboration of a comprehensive convention on international terrorism 
within a comprehensive legal framework of conventions dealing with international 
terrorism’17. To date this aim has not been met. One of the major obstacles in the attempt 
to reach a consensus on the definition of terrorism is the disagreement on issues related to 
acts of armed forces and liberation movements.  

Despite these difficulties, the legal action of the international community in fighting 
terrorism took concrete forms in the adoption of a significant number of specific sectorial 
counter-terrorism conventions and of several Security Council resolutions18. 

                                                           
13 Assembly of State Parties, Report of the Bureau on the Review Conference, Eighth session, The Hague, 
18-26 November 2009, ICC-ASP/8/43, p. 6, para. 20-22. 
14 The Agreement was brought in force by Resolution 1757 (2007) of the UN Security Council. 
15 As shown in Ben Saul, Attempts to Define ‘Terrorism’ in International Law, The University of Sydney, Sydney Law 
School, Legal Studies Research Paper, No. 8/115, October 2008, p. 2. 
16 The Ad-hoc Committee was created by UNSC Resolution A/Res/51/210 (17 December 1996), Measures to 
eliminate international terrorism (operational para. 9). 
17 UNSC Resolution A/Res/54/110 (2 February 2000) Measures to eliminate international terrorism (operational 
para. 12). 
18 UNSC Resolutions 2161 (2014), 217 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015); see also Ben Saul, Defining Terrorism in 
International Law, Oxford University Press, 2006, p. 48. 
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Within the United Nations, the terrorism-related activity proved to be fragmented. The 
failure to achieve agreement on a comprehensive convention has led to the existence of 
sector-specific international legislation. Nineteen universal legal instruments regulating 
specific aspects of terrorism have been adopted so far in areas as varied as: air security, 
maritime security, the financing of terrorism, the use of certain types of weapons, or the 
protection of certain types of persons. This international legislation is fragmented and clearly 
insufficient for effectively addressing the challenges that terrorism currently presents to the 
international community. 

Indeed, regional organisations proved to be willing to act with legal tools to counter 
terrorism. A number of international treaties and rules on terrorism also exist at a regional 
scale. In the framework of the League of Arab States, the 1998 Arab Convention on the 
Suppression of Terrorism contains detailed provisions concerning the definition of terrorism 
and terrorist offences19. The 2002 Inter-American Convention against Terrorism, adopted in 
the framework of the Organization of American States, provides for trans-border cooperation 
in combating the offences defined in a number of sectoral international conventions20.  

                                                           
19 Art. 1 para. 2. Terrorism: Any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that occurs for the 
advancement of an individual or collective criminal agenda, causing terror among people, causing fear by harming 
them, or placing their lives, liberty or security in danger, or aiming to cause damage to the environment or to public 
or private installations or property or to occupy or to seize them, or aiming to jeopardize a national resource.  
Art. 1 para. 3. Terrorist offence: Any offence or attempted offence committed in furtherance of a terrorist objective in 
any of the Contracting States, or against their nationals, property or interests, that is punishable by their domestic 
law. The offences stipulated in the following conventions, except where conventions have not been ratified by 
Contracting States or where offences have been excluded by their legislation, shall also be regarded as terrorist 
offences: a. The Tokyo Convention on offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, of 14 
September 1963; b. The Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, of 16 December 
1970; c. The Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, of 23 
September 1971, and the Protocol thereto of 10 May 1984; d. The Convention on the Prevention and Punishment of 
Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, of 14 December 1973; e. The 
International Convention against the Taking of Hostages, of 17 December 1979; f. The provisions of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, of 1982, relating to piracy on the high seas. 
20 Article 1 (Object and purpose): The purposes of this Convention are to prevent, punish and eliminate terrorism. To that 
end, the states parties agree to adopt the necessary measures and to strengthen cooperation among them, in accordance 
with the terms of this Convention.  
Article 2 (Applicable international instruments): 1. For the purposes of this Convention, “offenses” means the offenses 
established in the international instruments listed below: a) Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of 
Aircraft, signed at The Hague on December 16, 1970; b) Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on September 23, 1971; c) Convention on the Prevention and Punishment of 
Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the 
United Nations on December 14, 1973; d) International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the 
General Assembly of the United Nations on December 17, 1979; e) Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material, signed at Vienna on March 3, 1980; f)Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports 
Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the 
Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on February 24, 1988; g) Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on March 10, 1988; h) Protocol for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, done at Rome on March 10, 1988; 
i) International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United 
Nations on December 15, 1997; j) International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted 
by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1999. 
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At European level, both the Council of Europe and European Union have produced 
work in this direction. Notable with regard to the former is Convention 196 on the 
Prevention of Terrorism21 (Warsaw, 2005). As for the European Union, it has, since the 
adoption of the Treaty of Lisbon, been authorized to establish minimum rules concerning 
the definition of criminal offences and sanctions in the areas of particularly serious crime 
with a cross-border dimension, including terrorism22 (Art. 83 para. 1 TFEU). 

Various definitions of terrorism are to be found as well in the national legislations of 
States23 and in the jurisprudence of the national jurisdictions. 

                                                           
21 Art. 1. Terminology: For the purposes of this Convention, “terrorist offence” means any of the offences within the 
scope of and as defined in one of the treaties listed in the Appendix. 
22 According to art. 1 of the Framework Decision no. 2002/475/JHA on Combating Terrorism (OJ L 164 of 22 June 
2002, pp. 3-7), terrorism are certain criminal offences set out in a list consisting largely of serious offences against 
persons and property that, given their nature or context, may seriously damage a country or an international 
organisation where committed with the aim of: seriously intimidating a population; or unduly compelling a 
Government or international organisation to perform or abstain from performing any act; or seriously destabilising or 
destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international 
organization. 
23 Some examples of such definitions: According to the Indian Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 
whoever with intent to overawe the Government as by law established or to strike terror in the people or any section of 
the people or to alienate any section of the people or to adversely affect the harmony amongst different sections of the 
people does any act or thing by using bombs, dynamite or other explosive substances or inflammable substances or 
lethal weapons or poisons or noxious gases or other chemicals or by any other substances (whether biological or 
otherwise) of a hazardous nature in such a manner as to cause, or as is likely to cause, death of, or injuries to, any 
person or persons or loss of, or damage to, or destruction of, property or disruption of any supplies or services essential 
to the life of the community, or detains any person and threatens to kill or injure such person in order to compel the 
Government or any other person to do or abstain from doing any act, commits a terrorist act. In the UK Terrorism Act 
of 2000, “terrorism” means the use or threat of action where: (a) the action falls within subsection (2), (b) the use or 
threat is designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public and (c) the use or 
threat is made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause. (2) Action falls within this 
subsection if it: (a) involves serious violence against a person; (b) involves serious damage to property; (c) endangers a 
person's life, other than that of the person committing the action; (d) creates a serious risk to the health or safety of the 
public or a section of the public or (e) is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system. 
According to the same document, terrorism include not only violent offences against persons and physical damage to 
property, but also acts “designed seriously to interfere with or to seriously disrupt an electronic system” if those acts are 
(a) designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public, and (b) be done for the 
purpose of advancing a political, religious or ideological cause. 
Title 18 of the United States Code (regarding criminal acts and criminal procedure) defines international terrorism 
as “involving activities activities that (A) involve violent acts or acts dangerous to human life that are a violation of the 
criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within the 
jurisdiction of the United States or of any State; (B) appear to be intended: (i) to intimidate or coerce a civilian 
population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a 
government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and (C) occur primarily outside the territorial 
jurisdiction of the United States, or transcend national boundaries in terms of the means by which they are 
accomplished, the persons they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators 
operate or seek asylum”. The U.S. Code of Federal Regulations (28 C.F.R. Section 0.85) defines terrorism as “the 
unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian 
population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives”, whereas The U.S. National 
Counterterrorism Center (NCTC) considers that terrorism is “premeditated; perpetrated by a sub-national or 
clandestine agent; politically motivated, potentially including religious, philosophical, or culturally symbolic 
motivations; violent; and perpetrated against a non-combatant target”. 
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The jurisprudence of the Special Tribunal for Lebanon is also of relevance in identifying 
the elements of the crime of terrorism. In the interlocutory decision of 16 February 2011, 
the Appeals Chamber of the Special Tribunal acknowledged the existence of a rule of 
customary international law according to which the crime of terrorism would include the 
intention to commit an act (dolus), the special intention to spread fear and constrain the 
authorities (dolus specialis), as well as the concrete performance of the act and its 
transnational character24. The Special Tribunal held:  

“As we shall see, a number of treaties, UN resolutions, and the legislative and judicial 
practice of States evince the formation of a general opinio juris in the international 
community, accompanied by a practice consistent with such opinio, to the effect that a 
customary rule of international law regarding the international crime of terrorism, at least in 
lime of peace, has indeed emerged. This customary rule requires the following three key 
elements: (i) the perpetration of a criminal act (such as murder, kidnapping, hostage-taking, 
arson, and so on), or threatening such an act; (ii) the intent to spread fear among the 
population (which would generally entail the creation of public danger) or directly or 
indirectly coerce a national or international authority to take some action, or to refrain from 
taking it; (iii) when the act involves a transnational element”25.  

The lack of a general accepted definition of terrorism has been analyzed broadly in the 
legal doctrine. On the basis of the sectorial conventions and relevant resolutions, there has 
been identified in the doctrine a core meaning of terrorism that arguably could be 
considered as the minimal definition of international terrorism on which consensus might 
be considered to have been reached: “[T]he majority of the definitions have a common 
basis – terrorism is the use of violence and the imposition of fear to achieve a particular 
purpose”26. 

 
 

III. Beyond the definition – an international jurisdictional reply  
to terrorism 

 
An option that could be revisited in the context of the resurrection of terrorism and its 

tendency to widespread would be the establishment of an international court for 
sanctioning terrorism, taking up the old Pella’s idea.  

                                                           
24 Interocultory decision on the applicable law: terrorism, conspiracy, homicide, perpetration, cumulative charging 
of 16 February 2011 (Case STL-11/01/I). 
25 Ibidem, pp. 49-50, para. 85. 
26 R. Young, Defining Terrorism: The Evolution of Terrorism as a Legal Concept in International Law and Its Influence 
on Definitions in Domestic Legislation, 29 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 23 (2006), available at http://lawdigitalcommons. 
bc.edu/iclr/vol29/iss1/3, p. 33. 

http://lawdigitalcommons/
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Such an initiative would certainly acknowledge the transnational nature of terrorism 
and the grave effects on the international community as a whole, the fact that some States 
are unable or unwilling to bring to justice the persons within their jurisdiction that commit 
terrorist acts and the need to approach it at an international level. It would strengthen the 
efforts of the international community in the fight against terrorism and would add 
credibility and legitimacy to this demarche due to the neutrality and independence of such 
an international tribunal.  

As terrorism is a global phenomenon, which poses increasingly complex challenges, 
there is a need to tackle this issue globally, taking into account all possibilities and all tools 
of international law, including the adoption of instruments of universal applicability and the 
creation of an international court dealing with acts of terrorism, which would complement 
the activity of national authorities27. Applying the principle of complementarity would 
reinforce the domestic capacity of States to address criminal law action against terrorism.  

 
 

IV. The basis, the principles and the framework of the new court 
 

4.1. Legal foundation 

Ideally, as all major international projects, such a court should be created through an 
international treaty. It would certainly confer the new court a strong and coherent legal 
basis, world-wide international support and commitment. However, the experience of the 
other international major criminal tribunal shows that a lot of time must be invested in 
getting such a court to universal participation and, hence, to universal jurisdiction. Terrorism 
has grown so much more significantly and developed so much more rapidly that a quick 
reaction on the part of the whole international community is needed in order to prevent its 
spreading and protect the life and physical integrity of the individual human being and give 
meaning to the human right from fear. 

The quicker option for setting up the court would be the action of the Security Council 
on the basis of Chapter VII of the UN Charter (similarly to the ad-hoc tribunals established 
for ex-Yugoslavia and for Rwanda). Such an action would require, as a prerequisite, the 
establishment that terrorism is a threat to international peace and security28, otherwise the 

                                                           
27 Concerning a proposal for a international court to suppress terrorism, see: Bibi van Ginkel, How to Repair the 
Legitimacy Deficit in the War on Terror: A Special Court for Dealing with International Terrorism?, in J. de Swaan, 
E. Bakker and S. van der Meer (eds.), Challenges in a Changing World; Clingendael Views on Global and Regional 
Issues, TMC Asser Press, 2009, pp. 145-162; Bibi van Ginkel, Combating Terrorism: Proposals for Improving the 
International Legal Framework, in A. Cassese (ed.), Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford 
University Press, 2012, p. 479. 
28 In 2001, following the September 11 attacks, the United Nations Security Council declared that “acts of 
international terrorism constitute one of the most serious threats to international peace and security in the twenty-
first century” [S.C. Res. 1377, Annex, U.N. Doc. S/RES/1377 (Nov. 12, 2001)]. 
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Security Council not being in a position to act. On the other side, departing from the 
examples of the ad-hoc tribunals, such a court would not respond to a specific well 
identified situation in time and space, but to the general threat that terrorism would raise 
worldwide, after its creation. Such an action on the part of the Security Council would 
certainly be rather unprecedented29.  

 

4.2. The applicable principles 

In order to be efficient and effective in fighting terrorism and avoid creating “safe 
havens” for terrorist related activities, the court should enjoy universal jurisdiction. Such an 
aim would definitely be attained in the shortest possible delay through a Security Council 
resolution establishing the Court. Otherwise the participation of states in an international 
convention would require time at least in fulfilling the national legal procedures for 
expressing consent to become a party to such a treaty. 

The court should work on the basis of a dual complementarity: 
a) First, it should be complementary to the national courts and should act only in those 

cases in which the competent state/ states is/are unwilling or unable to act in view of 
sanctioning the perpetrated act of terrorism. In such a manner the court would best act in 
view of strengthening the national capacity to fight terrorism30; 

b) Second, it should be complementary to the jurisdiction of the International Criminal 
Court in those cases of acts of terrorism which amount to crimes within the established 
jurisdiction of the ICC. 

The efficiency of the court in discharging its mandate would greatly depend on the 
cooperation of States in gathering evidence, executing arrest warrants etc., since 
international courts in general do not benefit of specific police organs for themselves. 
Theoretically, there could be a decision on the part of the Security Council, for instance, for 
the creation of such multinational police force to support the activity of the Court in those 
cases in which the Security Council has determined that the required State/s is/are unable 
or unwilling to cooperate in a certain case. Therefore, rather than being a permanent organ 
of the court, such a “police force” could have an ad-hoc mandate and be activated as the 
situation requires. Such a decision, however, would certainly require an impressive political 
determination on the part of the international community, given the sensitivities (especially 
from the point of view of national sovereignty and national security) it involves. 

                                                           
29 However, with respect to the powers of the Council, the decision of the ICTY in Tadic (Appeal on Motion on 
Jurisdiction, 2 October 1995) could be recalled: “Article 39 leaves the choice of means and their evaluation to the 
Security Council, which enjoys wide discretionary powers in this regard; and it could not have been otherwise, as such a 
choice involves political evaluation of highly complex and dynamic situations” (para. 39). 
30 Complementarity in this case would be similar to the one enshrined in article 17 of the Statute of the International 
Criminal Court: see, in this sense, The Prosecutor v Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed 
Hussein Ali (ICC-01/09-02/11 OA), Decision of the Appeals Chamber, 6 June 2011.  
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4.3. Jurisdiction 
On substance, defining the ratione materiae jurisdiction of the new court is essential for 

clearly setting up its mandate and role in the international legal arena. Despite known 
difficulties in achieving a generally-accepted legal definition of terrorism, as revealed by the 
Special Tribunal for Lebanon in its interlocutory judgment, sufficient elements of this 
concept have gradually materialized in customary international law to allow for the 
determination of the crime of terrorism as a subject-matter jurisdiction for the future 
international court. A definition based on two segments can thus be imagined: (i) the acts 
listed in the UN sectorial counter-terrorist conventions and (ii) an “open” general definition, 
founded on elements recognized in customary international law and jurisprudence 
(especially the case law of the Special Tribunal for Lebanon): the existence of criminal intent 
in the perpetration of the acts (dolus), the specific intent of causing terror or coercing 
authority (dolus specialis), the perpetration of a criminal act, and, where applicable, the 
gravity of the acts, that may constitute a threat to international peace and security. 

As far as ratione personae jurisdiction is concerned, similarly to other international 
jurisdiction, the criminal responsibility would be individual in nature and would concern 
perpetrators having reached the age of 18, regardless of political, military, or any other 
position held.  

The ratione temporis jurisdiction bears a distinction in between the duration of the 
mandate of such an international tribunal (temporary vs. permanent) – a matter to be 
clarified in the instrument creating the court – and the competence of the court to deal only 
with criminal acts perpetrated after its creation (“pro futuro” competence). 

Lastly, with regard to ratione loci jurisdiction, since terrorism is not confined to any 
specific location, and given the ever-changing nature of the locations targeted by such acts, 
it would appear more appropriate to establish a court with aspirations of worldwide 
jurisdiction.  

On procedure, the court would exercise its jurisdiction following a State referral (based 
on a territoriality principle, as well as active and passive personality principle), proprio motu 
or following a UN Security Council finding. However, the triggering mechanism of the 
jurisdiction of the Court would depend much on the legal instrument that creates the Court, 
the options, as detailed above, being an international treaty or a Security Council action on 
the basis of Chapter VII of the UN Charter.  

 

4.4.  The institutional design 
The structure and functioning of the future Court should ensure jurisdictional 

guarantees under the rule of law. This requires that a minimum number of judges be 
provided so as to represent the different legal cultures from around the world, chambers 
before which decisions can be duly reviewed, and a Prosecutor’s Office. General principles 
of criminal law derived from national laws of legal systems of the world will be also taken 
into account in defining the procedural mechanism of the international court.  
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The design of the court would certainly depend much on cost efficiency calculations. 
Following the principles governing the functioning of other tribunal with international 
character, the Court could have 11-15 judges, chosen from among persons of high moral 
character, impartiality and integrity, with established high competence in the field of 
international law/criminal law, taking into account the principles of equitable geographical 
distribution, the representation of the principal legal systems of the world and a fair 
representation of female and male judges. 

 
 

Conclusion 

International terrorism is a plague that requires global action, but this global action 
should be conducted also “with the weapons of law”. The initiative presented above relies 
on the guiding idea that the Rule of Law and international justice are values per se. Respect 
for international law is one of the cornerstones of Romania’s foreign policy. However, these 
values must be supplemented by concrete tools, needed to make international law and 
justice efficient. International Courts and Tribunals are such tools. 

It is absolutely true that the initiative contains very ambitious elements and issues 
comprising legal difficulties. The definition of terrorism, the relation with the ICC and the 
powers of the Security Council to create a new court are maybe the most important of these 
challenges.  

However, the process of promoting this initiative may prove highly valuable. 
Discussions could generate a “brainstorming” that would help overcome, through 
innovative legal solutions, existing divergence between States. Maybe the result of such an 
initiative would have impact in some other place: like concluding the negotiations on the 
Comprehensive Convention against Terrorism.  

Moreover, what is important to state is that the success of the initiative depends on 
the genuine will of the international community of States to approach international 
terrorism in a holistic manner, in line with the principles of the rule of law. The support of 
the civil society and academia are crucial towards this purpose. A lot of work still needs to 
be done, but the most important point of departure for all demarches should be reliance on 
values: justice, rule of law, and multilateralism.  
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Rezumat 
Punctul de vedere exprimat în această „lucrare” îşi propune să readucă în atenţie problema 

judecătorului în statul de drept contemporan, poziţionându-l în cadrul sistemului 
democratic şi liberal, restructurat de neoliberalism. Judecătorul nu apare doar în 
calitate de „protector al libertăţilor fundamentale”, respectiv, în esenţă, individuale, 
ci, de asemenea, în calitate de protector al standardelor şi al spiritului normelor 
democratice referitoare la instituţiile şi procedurile politice, care constituie un alt 
profil al judecătorului, relativ neglijat de discursurile ambiante. În ambele cazuri, 
activitatea judecătorului constituţional implică, de asemenea, în mod necesar, 
politica, nefiind necesar să o abandoneze prea repede, datorită „politizării 
judecătorului” şi pericolului unui „guvern de judecători”! Mai ales că, mai presus de 
lege şi de judecător, sistemul de astăzi, desemnat într-o manieră scurtă drept „statul 
de drept”, este garantat structural de valorile şi procedurile foarte democratice. Dacă 
judecătorul garantează normele, democraţia pluralistă este cea care stabileşte 
normele liberale şi garantează judecătorul, prin statutul său de „cea de-a treia 
putere”; în primul rând juridică, dar cu implicaţii politic-legitime, deoarece democraţia 
însăşi este sau nu este în mod esenţial politică.  

 
Cuvinte-cheie: democraţie; stat de drept; judecător constituţional; independenţa jude-

cătorului; separaţia şi echilibrul puterilor în stat  

 
 

I. Introducere 

Neoliberalismul a indus şi a instalat în cele din urmă o logică predominantă de 
fragmentare1 la toate nivelurile şi în toate domeniile de putere şi, prin urmare, de drept. De 
asemenea, cea care domneşte în mod absolut în domeniul ideilor este „specializarea” 

                                                           
1 „Mondializarea” sau „globalizarea” însăşi implică concurenţa fragmentată, cel puţin la început..., şi locaţia (sau 
„relocarea”)  sub forma unui răspuns dialectic, care este aproape inevitabilă. 
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disciplinelor şi temelor2. Faimosul „neo-individualism”, denunţat sau invocat, trebuie să fie 
interpretat în linii mari, atât la propriu, cât şi la figurat, incluzând tematici foarte 
„individualizate”, respectiv specializate; în general, la fel ca în disciplinele noastre juridice şi 
politice. Cu toate acestea, împotriva părţii dialectice a acestui discurs „specializat”, mai mult 
sau mai puţin „îngust”, un discurs ambiant general, chiar şi ideologic, privind „drepturile 
omului”. Dar, între discursul disciplinar tehnic şi ideologia discursului ideologic ambiant, se 
evită adesea legătura politică, în mod specific cea democratică, dar esenţială; în acelaşi 
timp, o bună înţelegere privind „buna guvernare” a sistemului liberal-democratic care ne 
guvernează. Paradigma juridică a drepturilor omului şi a cetăţeanului încadrează în prezent 
problemele politice ale democraţiei. 

Judecătorul, în calitate de protagonist major al vremurilor neoliberale şi „postmo-
derne”, este prea des considerat a fi concentrat pe el însuşi; în el şi pentru el însuşi, punând 
sub semnul întrebării problemele privind independenţa sa reală, propria legitimitate, 
competenţele sale tot mai largi, jurisprudenţa sa şi eficienţa sa finală. Însă este foarte rar 
înlocuit, în mod universal, în cadrul sistemului de stat de drept, care este, în mod esenţial, 
atât liberal şi democratic, în ceea ce priveşte valorile fundamentale, cât şi juridic şi politic, în 
ceea ce priveşte planul tehnologic, dacă putem spune astfel. Întrucât, după cum vom 
observa într-o mai mare măsură, în cazul în care liberalismul este „prin natură”, prin vocaţie 
sau printr-o simplă constatare, profund juridic, înainte de a fi politic, democraţia este, în 
esenţă, politică, înainte de a fi juridică. În ciuda şi împotriva unor tendinţe doctrinare care 
susţin că aceasta este în primul rând „constituţională” în prezent, marginalizând politica 
democratică, considerată o consecinţă a liberalismului înţeles corect! Însă, Constituţia este 
în primul rând un act politic care exprimă un compromis politic esenţial care i-a dat viaţă şi 
punere „în vigoare” printr-un act de voinţă politic, materializat prin vot. În urma acestui 
punct de vedere, democraţia devine paradigma juridică şi se prezintă sub forma unui stat de 
drept – tradiţional (oricum... „de drept”) – sau de drept constituţional, care monopolizează 
astăzi termenul de „stat de drept”, care implică controlul de constituţionalitate drept un 
criteriu decisiv. Domeniul politic şi cel juridic sunt considerate aici tehnologii de organizare şi 
de reglementare a sistemului, adică rapoarte globale ale subiectelor sau actorilor în cadrul 
statului. La rândul lor, aceste tehnici devin valori, confundându-se cu cele care sunt, iniţial, 
doar instrumente de acţiune. Cum ar fi, de exemplu, dreptul care proclamă şi garantează 
libertăţile individuale. Prin urmare, dreptul este esenţial pentru liberalism, fiind considerat 
un sistem (aici „subsistem”) sui generis, precum şi pentru democraţie, strict vorbind, care 
are nevoie de o „ordine” stabilă şi transparentă. Între liberalism şi democraţie nu există în 
mod strict numai acelaşi drept de fond sau numai aceeaşi ordine de funcţionalitate sau 
preferinţe între procesele juridice şi politice. Acest aspect se află exact la răscruce, adică, 
atât sinergia şi contradicţiile valorilor, cât şi tehnologiile invocate care determină 
complexitatea, chiar sofisticarea, adică geniul sistemului nostru. Desigur, acest aspect ne 
obligă să ne amintim că toate instituţiile, procesele şi procedurile pe care termenul 
„tehnologie” le implică nu sunt neutre din punct de vedere politic sau purificate ideologic. 

                                                           
2 „Întrebări”,  „probleme” sau „problematici” din ce în ce mai „ascuţite”. 
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Ele sunt, într-un fel, invenţii şi instrumente desemnate sau induse de valorile fundamentale 
ale sistemelor. Astfel, trebuie amintit, de asemenea, că aceste tehnologii au diverse utilizări, 
chiar negative, pentru diferite sisteme pe care istoria modernă le-a cunoscut. De aici derivă 
necesitatea de a recurge la dreptul de fond ca un criteriu determinant. Astfel, norma juridică 
şi votul politic ar putea fi puse în serviciul sistemelor diametral opuse, în raport cu propriile 
noastre scopuri, democratice şi liberale. Statele şi sistemele „paria” şi „negative” nu se pot 
detaşa tehnic de drept, ca structură de ordine, nici ideologic de prezentarea libertăţii şi 
egalităţii, ca cerinţă socială; atât prin realism, pragmatism sau oportunism, adică prin 
necesitate funcţională şi de dragul propagandei legitimante! 

Pentru a situa judecătorul constituţional în cadrul sistemului nostru de stat, juridic şi 
politic, din punct de vedere al tehnologiilor instituţionale, şi liberal şi democratic, din punct 
de vedere al valorilor şi principiilor, ne propunem să identificăm, în primul rând, jocul 
complex de interacţiuni al acestor patru variabile, înainte de a examina poziţia judecă-
torului, la răscrucea acestor variabile. Spaţiul jurisdicţional se dovedeşte a fi complex, în 
conformitate cu sistemul însuşi, între bipolarităţile valorilor şi alte tehnologii, adesea 
complementare, însă de multe ori, de asemenea, concurente; uneori chiar total 
contradictorii. Reamintim că sistemul nostru este practic bipolar, chiar şi în cazul în care nu 
ne aşteptăm la această bipolaritate: în consensul care ignoră opoziţia, dar nu neapărat 
diferenţa, alias concurenţa. Astfel, ipoteza pluralistă ne aminteşte: „Alungă diferenţa, revine 
rapid”, de îndată ce consensul intră în acţiune, adică în aplicare. Aici, aplicarea este mult mai 
complexă, chiar complicată, decât constatarea consensului. Şi, tocmai în acest stadiu, 
judecătorul intervine cu prioritate.  

La fel ca toate puterile, actorii şi interpreţii impliciţi ai Constituţiei pe care o aplică, dar 
cu o precizie mai mare decât altele, judecătorul trebuie să decidă între valorile şi principiile 
care se află în concurenţă. Şi, prin urmare, de asemenea şi în mod necesar, între poziţiile 
respective ale juridicului şi politicii.  

De aceea, noi credem că este util să situăm, în avans şi în diagonală, structura profundă 
a sistemului în conformitate cu lunga sa formare istorică, înainte de a exista un interes 
pentru judecător în cadrul acestei bipolarităţi în forma sa actuală, şi anume neoliberală. 

 
 

II. Statul de drept bipolar: liberal şi democratic 

Având în vedere marea întorsătură istorică a neoliberalismului, determinată de criza 
petrolului din 1973 şi de consecinţele induse de aceasta, sistemul nostru de guvernare s-a 
mutat în mod substanţial „de la pivniţă la mansardă”. Valorile liberale şi individuale sunt 
acum propulsate ca „fundamentale”, eclipsând chiar valorile colective, în special politice, 
adică democratice, spre deosebire de cea Vulgata privind „patrimoniul comun”, concept 
adesea invocat decât analizat, drept „intangibil”; cristalizat definitiv şi, într-un fel în 
unanimitate, ceea ce nu este întocmai adevărat! Paradigma juridică a urmărit instalarea 
neoliberalismului şi a devenit dominantă, ca răspuns la paradigma politică, care, în plus, a 
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trebuit să suporte noua hegemonie a economiei, ca la început, două sau trei secole în 
funcţie de modul de calcul... Astfel, s-a deschis un spaţiu larg pieţei „libere” şi „legile” sale 
economice au fost transpuse în politică; reducând astfel rolul statului, adică al politicii, în 
general, atingând specificul şi autonomia sa. Nu trebuie să uităm niciodată că, atunci când 
vorbim de politică, democraţia este cea care este substanţial vizată. 

Fără dezbaterea ideilor care corespund amplorii şi gravităţii schimbărilor, s-a trecut 
repede de la un sistem, care este aproape istoric, al democraţiei „liberale” sau „pluraliste”, 
cu „statul său de drept”, care a implicat „în primul rând politica”, la sistemul actual, în 
principal liberal, cu „statul său de drept” – constituţional –, „prezentând” în mare parte 
politica prin drept şi transferând o altă parte către domeniul privat al societăţii civile, către 
economia şi legile sale... 

Astfel, cele două componente principale, liberale şi democratice, ale sistemului nostru 
se găsesc într-un nou raport ierarhic în care liberalismul domină democraţia. În urma 
neoliberalismului triumfător, se afirmă juridicul, prin inducerea unui declasament al politicii 
drept legitimare referenţială şi, prin urmare, drept putere de arbitraj. Prin urmare, creşterea 
importanţei disputei juridice în detrimentul disputei politice, având drept simbol 
proeminent judecătorul constituţional.  

Acesta este impulsul de promovare neoliberală a libertăţilor, prevăzute de lege şi 
garantate de către judecător, care se finalizează prin a lua înfăţişarea unui erou din 
vremurile postmoderne, protector al templului constituţional al celor mai „fundamentale” 
libertăţi.  

Astfel, judecătorului îi revine o zonă de interes considerabilă: în rândul publicului, în 
special, şi, de asemenea, în doctrina juridică, în mod natural. Cu toate acestea, fiind unul 
dintre cele trei puteri majore ale oraşului, nu deţine monopolul de legitimitate şi, ca atare, 
nu poate avea în mod absolut „puterea ultimului cuvânt”, cum i se atribuie uneori printr-o 
anumită facilitate şi ideologie juridică, numai prin dogmatică şi apariţii juridice formale. 
Nimeni, nicio instanţă sau nicio competenţă instituită într-o democraţie pluralistă nu poate 
avea singură puterea ultimului cuvânt, deoarece, „în totalitate şi în ultimă instanţă”, acesta 
aparţine poporului, suveran „în persoană”, vorbind direct despre fond sau despre condiţiile 
procedurale legale alese pentru arbitrajul decisiv „în ultimă instanţă”. Mai mult decât atât, 
în lumina noii creşteri a importanţei şi a popularităţii judecătorului, problema legitimităţii 
sale revine în discuţie; în special în Franţa, unde rezerva istorică împotriva puterii 
judecătorului este bine cunoscută. Oricum, acesta a rămas o simplă „autoritate” a statului în 
semantica constituţională „în vigoare”. La rândul său, mişcarea democratică caută, într-un 
fel, legitimitatea politică, adică alegătorii. În amonte, este problema legăturii sale, directe 
sau indirecte, cu votul universal; în aval, persistă problema unui regim în conformitate cu 
noul său statut, noile sale responsabilităţi funcţionale şi reale, dincolo de cel disciplinar, etic 
şi penal. Mişcarea liberală se mulţumeşte cu legitimitatea sa juridică, şi anume 
constituţională; îşi găseşte criteriile sale de legitimitate în statutul său constituţional şi 
juridic al independenţei şi, în special, în nivelul de calificare. Astfel, judecătorul devine 
„reprezentantul poporului”, prin Constituţie, întrucât se declară „în numele poporului 
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francez”. Liberalii „puri” cred că această „garanţie constituţională” este suficientă, deoarece 
Constituţia exprimă o anumită legitimitate democratică prin vot.  

În ceea ce priveşte „noul judecător” sau noul rol de judecător constituţional în 
neoliberalism, este clar că unii parametri ai legitimităţii sale au fost mai mult sau mai puţin 
modificaţi; în drept sau în fapt. Preocuparea reprezentării sale politice (în fapt, dar în 
surdină...) sau sociale (mai uşor de recunoscut în sistemele anglo-saxone) devine mai reală şi 
mai de succes. Legitimitatea constituţională – fondatoare – devine mult mai semnificativă: 
astfel, textele vechi sunt deseori interpretate într-o manieră reînnoită radical. În general, 
consolidarea independenţei magistraturii, în drept sau în fapt, precum şi punerea pe 
ordinea de zi a diferitelor tipuri de responsabilităţi ale judecătorului, contribuie la noul 
echilibru între putere şi responsabilitate, care este o cerinţă specific democratică. Cu toate 
acestea, în ciuda tuturor acestor aspecte, întrucât „mai multe sate nu formează un oraş”, 
aspectele fragmentate ale unei legitimităţi dorite nu constituie o legitimitate globală 
coerentă, adică suficientă! De fapt, în domeniul justiţiei, ne aflăm într-un dezechilibru care 
caracterizează, în general, noul stat de drept: paradigma juridic-liberală a devenit 
copleşitoare în raport cu paradigma democratic-politică. În ansamblul său, sistemul a 
pierdut echilibrul necesar pentru eficacitatea şi legitimitatea sa, întotdeauna interactiv pe 
termen lung, şi acest aspect trebuie menţionat.  

În special, în Franţa, neîncrederea istorică în ceea ce priveşte judecătorul făcea parte 
din cultura tradiţională, chiar şi în democraţia liberală trecută, în care încă mai gestionăm în 
prezent rămăşiţele. Nu s-a mai dorit să i se acorde judecătorului un „suflu în plus”, adică de 
legitimitate – democratică –, pentru a nu i se permite să dobândească mai multă „putere”! 
Dintr-o teamă politică, s-a atribuit democraţiei. În multe ţări, judecătorii sunt aleşi, chiar 
dacă alegerea lor dobândeşte un profil specific, cel puţin în fapt, diferit de votul politic, care, 
în general, funcţionează. Prin urmare, de exemplu, în Statele Unite ale Americii, o anumită 
reprezentativitate a judecătorilor de la Curtea Supremă; reprezentare socială sau culturală, 
însă într-un mod geopolitic, chiar şi în sensul de sensibilitate politică partizană. Grupuri 
etnice, religioase, de sex, zone mari care sunt adesea reprezentate din oficiu. La un nivel 
politic sau cel puţin ideologic, se obişnuieşte să se distingă între  „judecători conservatori” şi 
„judecători progresivi”, chiar „pro-democraţi” şi „pro-republicani”. Problema majoră în 
acest domeniu nu este percepută precum cea a conotaţiei lor politice sau ideologice, ci ca 
un echilibru între „mişcările” reprezentate. Judecătorii sunt bărbaţi, cu ideile lor, 
sentimentele, pasiunile şi chiar alte puncte slabe de care nu se pot desprinde complet şi în 
mod voluntar pentru cerinţele funcţiei. Mai mult decât atât, democraţia fiind, în general, un 
sistem raţional, care îmbină idealul cu experienţele, prin urmare, imposibilul sau 
improbabilul nu poate fi considerat dezirabil. Cu excepţia cazului utopiei, care a făcut ca 
multe ideologii să devină sisteme „reale”, cum a fost cazul guvernării marxismului. Având în 
vedere paradigma realistă, nu se poate lua în considerare în mod legitim sau rezonabil 
materia vie constituţională, decât luând în considerare o anumită reprezentativitate politică 
a judecătorilor politici. Atât o reprezentare mai deschisă decât o politică partizană, dar, de 
asemenea, politică, însă „neclară”, într-un fel, depăşind liniile partizane şi situându-se în 
liniile marilor fluxuri de sensibilităţi, de „familii politice”, mai mult sau mai puţin informale. 
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În Franţa, acest aspect este realizat prin organizaţiile politice de numire, prin diversitatea şi 
complementaritatea acestora. Restul este lăsat la conştiinţa şi voinţa oamenilor de a-şi 
„gestiona” propriile „ecuaţii personale”, în conformitate cu cerinţele etice. Cu toate acestea, 
niciun judecător constituţional nu poate rămâne indiferent pe „teren”, în faţa raportului de 
putere de la acel moment sau al stării opiniei publice, înainte de a găsi soluţia legală. 

Am ales aici exemplul american, fiind cel mai transparent, pentru a ilustra ipoteza 
noastră despre interconexiunile politice şi juridice în domeniul justiţiei constituţionale. Dar, 
în general, în modelul statului de drept, democratic şi liberal, justiţia şi politica coexistă şi 
interferează în mod necesar; numai în conformitate cu combinaţiile variabile şi în mişcare, în 
funcţie de conjuncturile istorice sau rapoartele legitimităţilor sistemice, care pot fi destul de 
liberale şi juridice sau mai degrabă democratice şi politice. Prin urmare, în loc să se teamă 
de „politizarea judecătorului”, de posibila sa „guvernare” nelegitimă, este mai bine să 
accepte partea inevitabilă a activităţii politice, care implică interpretarea normelor, toate în 
mod inevitabil din punct de vedere al conţinutului politic, examinând echilibrele diferite în 
care instanţele şi deciziile ar trebui să fie martore; întrucât viaţa democratică nu se 
finalizează cu o sentinţă judecătorească. Ansamblul de competenţe şi de restabiliri a 
legitimităţilor sunt continue şi permeabile, chiar dacă cunosc momente importante, 
regimuri de croazieră şi blocaje. 

 
A. Constituirea istorică a bipolarităţii democratice şi liberale 
 

La începutul modernităţii postrevoluţionare (1789), mai presus de toate s-a aflat 
liberalismul juridic, învăluit treptat de democraţia politică în timpul secolului al XIX-lea, cu 
extinderea votului universal şi a partidelor politice. „Liberalismul clasic”, ca sistem deschis 
prin excelenţă, a degajat în special calea spre democraţie, până la preponderenţă, chiar 
până la dominaţia acestuia în timpul unui secol întreg, între anii 1875-1877 şi 1973 şi 1975, 
în Franţa. Începând cu această perioadă, „neoliberalismul” marchează o revenire la origini, 
mai mult sau mai puţin revizuite şi corectate, dominând în prezent politica – democratică: 
atât la nivelul tehnologic al modului de funcţionare, mai degrabă juridic, cât şi la nivelul 
ideologic al valorilor, mai degrabă individuale. Libertatea şi norma juridică sunt foarte 
apreciate în raport cu votul şi majoritatea – politice –, mai mult sau mai puţin „retrogradate” 
în grila de ierarhii de legitimitate.  

La sfârşitul Iluminismului, după dobândirea liberalismului economic, s-a impus 
continuarea logică a dezvoltării sistemului, cu Revoluţia franceză din 1789, odată cu punerea 
în aplicare a liberalismului politic, garant politic al ordinii libertăţilor „fundamentale” ale 
omului şi cetăţeanului, printre care libertăţile economice nu erau cele mai infime; în calitate 
de persoane sau indivizi ca principiu de guvernare, în primul rând şi mai presus de toate în 
ceea ce priveşte proprietatea – „sacră” – şi libera concurenţă – de reglementare –, fiind, de 
asemenea, sacră sau cel puţin consacrată. Prin urmare, libertatea de exprimare va veni ca 
un rezultat şi va fi exercitată doar în mod individual. Astfel, economia şi politica, proiectate 
şi standardizate, în mod esenţial, pe bază individuală, intervin înaintea colectivului, adică 
înaintea democraţiei politice. Aceasta urmează să se dezvolte treptat pe parcursul secolului 
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al XIX-lea. Datorită votului universal şi partidelor politice, care se „consolidează” în a doua 
jumătate a secolului pentru a se stabiliza istoric, nu fără dificultate, sub forma unei republici 
sau a unei „democraţii parlamentare”, începând cu „Constituţia Grevy” din 1877. Începând 
cu promovarea procedurilor şi a valorilor, în special democratice, cum ar fi „deliberarea 
publică”, alias transparentă, votul „universal şi secret” şi compromisul legitim ca cerinţă 
fundamentală, s-au înfiinţat pilonii de bază ai sistemului. Însă, mai ales odată cu crearea 
unui echilibru – suficient de concret – între cele două componente ale valorilor, liberale şi 
democratice, susţinute de tehnologiile lor preferenţiale, juridice şi politice, sistemul îşi va 
găsi legitimitatea şi eficacitatea; ceea ce îi va asigura stabilitatea. Desigur, din punct de 
vedere uman şi social, echilibrul nu poate fi decât relativ, iar efectele negative ale 
dezechilibrului nu sunt resimţite decât de la un anumit „prag de intoleranţă” sau de la 
pervertirea utilizărilor. 

Dacă secolul al XIX-lea a fost „destul de liberal”, secolul al XX-lea este „mai degrabă 
democratic”, după Primul Război Mondial şi – mai ales – criza economică din 1929, care a 
dus la cererea de „mai mult Stat”, şi anume la un anumit intervenţionism sau dirijism politic 
(în domeniul economic şi social) şi logistica sa instituţională pentru stat de a reglementa 
piaţa defavorabilă. Această mutaţie a raportului, într-un fel o inversiune ierarhică între 
politică şi economie, public şi privat, a fost legitimată de procesele de acţiune din cadrul 
democraţiei politice, care revine la legitimitatea sa de acolo în secolul următor. Într-adevăr, 
cele care au rezultat sunt legitimitatea revitalizată a politicii şi mijloacele democratice de 
acţiune, sfârşind prin a oferi economiei un nou statut juridic, în prezent fiind supus unui 
cadru politic („moale”, „semi-moale” sau „rigid”, din punct de vedere al planificării). Apare 
nouă „înfăţişare” ideologică a economiei3 în favoarea valorilor politice sau, în sens mai larg, 
economice şi sociale, dar încă în tranzit prin proceduri şi discursuri de idei – politice; chiar 
dacă scopul de fond rămâne de ordine strict economică şi socială.  

Astfel, s-a afirmat primatul deciziilor politice cu privire la economie şi juridic, ca urmare 
a4 industriei politice şi democratice – dominantă ulterior, în linii mari, în timpul secolului al 
XX-lea. 

Din acest punct de vedere şi în termeni foarte generali, în cazul în care secolul al XIX-lea 
a fost secolul afirmării „libertăţii publice” şi a liberalismului dominant, în termeni mai 
generali, secolul al XX-lea este cel al afirmării democraţiei şi a „politicii, în primul rând”. 
Acest lucru este, desigur, democraţia liberală, devenită „pluralistă”, cu valori 
colective/pluraliste şi proceduri tehnice/politice, adesea decisive; „Suverane”, ori de câte ori 
a fost necesar să se recurgă la „ultima instanţă”. Astfel, rolul decisiv revenea negocierii, 

                                                           
3 Astfel, suntem departe de productivismul și consumismul agresive, tipice postmodernităţii noastre, economiste şi 
mondializate. Funcţia socială a economiei în care se afirma discursul politic valoriza distribuţia la fel de mult ca și 
producţia. Democraţia politică era astfel foarte cuprinzătoare în inspiraţia ei egalitară; în egală măsură, 
„distribuţionist” şi „productivist”, acordând o mare importanţă utilităţii sociale, „generale” sau publice, alături de 
utilitatea economică, fiind astăzi decisivă sau cel puţin supradeterminantă.  
4 Ne amintim totuși răul pe care popularul președinte Roosevelt l-a avut pentru a impune societăţii economice 
americane prevalenţa opţiunii politice (a culturii liberale, dacă a existat vreodată) și în drept la Curtea Supremă. 
A fost cu adevărat o activitate nouă! 
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compromisului şi votului, care se suprapunea cu triada tipic liberală, bazată pe afirmarea 
normelor, exegezei lor, prin interpreţii judiciari şi sancţiunea judecătorului.  

Punctul culminant al politizării, combinată cu democratizarea sistemului, descoperit în 
„anii '30”, se repetă după cel de-al Doilea Război Mondial şi după „anii '50”. De asemenea, 
economia a fost supusă în mare parte politicii, cu planificările „semi-rigide”...5. Astfel, piaţa a 
fost bine încadrată şi bine controlată. Puterea de control a judecătorului de drept comun se 
oprea, la acel moment, la nivelul legislativ, pur şi simplu un „stat de drept”, politica 
predominând în general şi în special în partea de sus a piramidei puterii în stat. „Clasa 
parlamentară” şi „partizană” sau, mai precis, „politică” a fost într-un fel suverană; atât 
judecător, cât şi juriu, în fapte şi credinţe, dacă nu în teorie juridică şi drept pozitiv, uneori 
fiind în decalaj cu utilizările. Eforturile, marginale şi mai degrabă simbolice, ale controlului de 
constituţionalitate au rămas fără o relevanţă semnificativă până la Republica a cincea şi anii 
70-80. Tocmai atunci începe chiar dreptul prin „sesizarea politicii”, oferind credibilitate 
noului „stat de drept” – constituţional. Aceasta va fi, la rândul său, activitatea neoliberală, 
juridică şi constituţională, a deceniului 1970-1980. Dar, în acelaşi timp, între sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi sfârşitul secolului al XX-lea, acesta va fi secolul democrat, până la 
punctul în care unele sisteme, dar fundamental bipolare sau mixte, au fost desemnate 
începând de la singura lor paradigmă politică şi democratică: „socialismul democratic 
scandinav”, „democraţia creştină-italiană”, „democraţia franceză” sau, pur şi simplu, 
„democraţia parlamentară” sau „republicană”. Acest aspect apare chiar şi în cărţile de drept 
constituţional, dar subliniind mai ales paradigma juridică. Însă autorii, victime ale modei 
ambientale a denumirilor ştiinţifice mai puţin „controlate”, susţineau politica, în numele 
democraţiei, şi uitau liberalismul, „ducându-se” spre trecut, aşa cum democraţia este 
îndreptată spre neoliberalism, în zilele noastre!  

Prin urmare, cea care era o referinţă paradigmatică este democraţia „liberală”, 
„pluralistă” sau „constituţională”; „scandinavă”, „anglo-saxonă” sau „latină”; nicidecum 
liberalismul „democratic” sau „pluralist”, mai mult sau mai puţin curat şi globalizant, la fel ca 
în contextul nostru neoliberal de la începutul secolului al XX-lea. Aşadar, calificativul liberal 
nu apărea în denumirea generală a sistemului, aşa cum nici în prezent nu mai apare 
calificativul democratic, chiar marginal, în denumirea generică şi uzuală a statului de drept. 

Neoliberalismul apare într-un context nou, care a avut loc de-a lungul secolului, 
finalizând şi prezentând o „politică de uzură”, chiar o „dezamăgire democratică”. Criza 
petrolului din anii 73-74, un preludiu la criza economică aproape continuă de atunci, 
provoacă o schimbare profundă în nivelul nostru de valori referenţiale şi în tehnologiile 
noastre preferate. În sistemul de guvernare de stat, neoliberalismul este cel care pune 
economia şi alter ego-ul său, Piaţa, înaintea statului politic. Astfel, se apreciază domeniul 
privat, civil sau social, în raport cu sfera publică politică. Individualismul se pune înaintea 
colectivului, golind deliberarea democratică de sensul profund care vizează compromisul şi 
privilegiază exegeza şi transparenţa regulilor în vigoare, cum ar fi criteriile de legitimitate. Se 
presupune acum că alegerea raţională individuală este într-un fel predeterminată şi 

                                                           
5 Conform vocabularului conceptual foarte uzual în acea perioadă. 



Slobodan MILACIC 

126 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

identifică baza „bunei guvernări” neoliberale pe care consensul (de preferat) ar trebui să o 
concretizeze doar „în mod pozitiv”. Perspectiva promite să fie scutită de obligaţia 
alternativei. Astfel, se devalorizează conceptul democratic al alegerii, prin premisa 
obligatorie şi mai mult sau mai puţin echilibrată şi, până acum, criteriul esenţial al „bunei 
guvernări” democratice, de data aceasta. În consecinţă, se neutralizează dezbaterea 
pluralistă reală, mai degrabă conflictuală decât concurenţială, deoarece concurenţa era deja 
„codificată” în ştiinţă drept un concept care este unic pe piaţă şi, ca atare, era deja luat în 
considerare într-o anumită măsură!  

În raport cu anul 1929, scenariul istoric se derula într-un mod asimetric la sfârşitul 
acestui secolul. În loc să se dorească remedierea situaţiei de „Stat insuficient”, adică puterea 
politică (întotdeauna identificată prin democraţie), conceptul de „Mult prea mult Stat” este, 
de data aceasta, denunţat şi responsabil pentru criză,. A fost necesar să se „elibereze piaţa” 
din „cătuşele statului” pentru a permite să-şi recâştige propria „autoreglementare” şi, astfel, 
să favorizeze „ieşirea din criză”. Dar ceea ce s-a prezentat la acel moment ca un „miracol 
liberal” a fost soluţia de „ieşire din criza” financiară şi economică, şi nicidecum o schimbare 
profundă şi de durată în sistemul nostru de guvernare. La început, doar gestionarea, alias 
„guvernarea”, a fost pusă sub semnul întrebării. Se făcea referire la politicile neoliberale ale 
doamnei M. Thatcher şi ale domnului R. Reagan, şi nicidecum la schimbarea, în profunzime, 
a rapoartelor generale de componente liberale şi democratice din cadrul sistemului nostru. 
Explozia, sau aproape explozia, neoliberalismului ca un sistem nou de guvernare s-a dovedit 
a genera noul dezechilibru structural între cele două paradigme fondatoare. Acea „tranziţie” 
nu a fost dezbătută ca atare. Diferitele competenţe erau cele care trebuiau să şi-o asume, 
mai mult sau mai puţin treptat. Rolul judecătorului în acest proces pragmatic şi continuu era 
enorm. Acesta este cel care urmează a fi introdus în coerenţa neoliberală, fiind interpretul 
desemnat în ceea ce priveşte sensul şi domeniul de aplicare, subtile şi variabile, normele 
vechi – reînnoite prin adaptare – şi normele noi. 

În mod absolut natural, paradigma juridică este cea care vine în prim-plan împreună cu 
primordialitatea libertăţilor individuale – „naturale” – în ceea ce priveşte alegerile colective – 
politice. De această dată, paradigma juridică a însoţit nu numai principiul legalităţii, dar şi pe 
cel al constituţionalităţii, politica (legislativă şi executivă) fiind supusă controlului juridic, 
datorită judecătorului constituţional cu atribuţii îmbunătăţite şi legitimitate sporită. Astfel s-a 
născut noul stat de drept – constituţional –, diferit şi dezvoltat în raport cu Reichstadtul 
german din secolul al XIX-lea. Judecătorul constituţional a fost promovat şi remobilizat în 
Europa de Vest, teritoriul democraţiei liberale, cum ar fi Franţa, de exemplu, începând cu 
anii 70-806. Este adevărat că înainte a existat excepţia austriacă, datorită lui Kelsen, în anii 
'20; ştim ce s-a întâmplat cu aceasta în anii '30. Şi, mai presus de toate, există cazurile 
foştilor învinşi din cel de-al Doilea Război Mondial. Germania şi Italia au fost echipate cu 

                                                           
6 După cum s-a menţionat deja, abia între 1971, 1974 și 2008, devine legitim să vorbim, pentru Franţa, despre 
„judecătorul” constituţional, în ciuda semanticii codașe, care evocă „Consiliul” în loc de instanţă, „membri” în loc de 
judecători și „decizii” în loc de hotărâri sau sentinţe. Tot în cadrul constituţional general, care se referă la 
„autoritatea judiciară” în cazul în care toate constituţiile similare afirmă „puterea judecătorească”. 
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curţi constituţionale ca garanţie pentru respectarea noilor constituţii liberale şi democratice. 
Cu structura federală (Germania) sau regională (puţin mai mult în Italia) a statelor şi cu 
promovarea constituţională a libertăţilor publice şi chiar a unor standarde internaţionale 
promovate la rangul de norme constituţionale, chiar supraconstituţionale... Noile planuri au 
fost susţinute de „parlamentarismul raţionalizat”, revizuit şi corectat din nou şi garantat de 
către un judecător constituţional în care s-au pus mari speranţe! Exista, de asemenea, 
logistica de drept internaţional, solicitată pentru protejare. Constituţionalismul, mişcare în 
principal juridică, chiar şi primele baze, înainte ca înfiinţarea sa să fie larg răspândită şi să se 
consolideze cu neoliberalismul, în anii '80; având în urma sa ţările postcomuniste din Europa 
Centrală şi de Est. 

Între criza petrolieră din anii 1973-1974, fiind contagioasă, şi „Evenimente din Est” din 
anii 1989-1990, toate strategiile actorilor şi analizele autorilor au fost plasate sub steagul 
Consiliului Europei şi faimoasei sale Comisii de la Veneţia, al cărei motto a fost: „Democraţie 
prin Drept”. Ambiguitatea care va rezulta va fi din cauza unor confuzii conceptuale între 
libertate şi democraţie, considerată ca fiind sinonimă cu „constatarea” sau cu simpla afirmaţie, 
care continuă şi astăzi, destul de general, şi din care această abordare tinde să se reflecte. 

Întorsătura neoliberală, preocuparea pentru libertate, ca o valoare de referinţă, 
copleşeşte preocuparea pentru democraţie. În orice caz, liberalismul şi ceea ce ar putea fi 
numit, prin gustul simetriei, „democratismul” sunt considerate un cuplu simbiotic: putem 
spune inseparabile în realitate şi, de altfel, separate inutil în analiză! Dar precis, ele apar 
separat, într-o manieră perfect diferenţiată, deşi şi în convergenţă, de-a lungul istoriei şi ni 
se par astăzi separabile în mod util, pentru nevoile analitice şi critice, întrucât dominaţia, 
pentru unii hegemonia neoliberală, perturbă în profunzime un sistem a cărui calitate, să nu 
mai vorbim de sustenabilitate, depinde în mod precis şi fundamental de echilibrul dintre 
cele două paradigme constitutive menţionate. Pentru a reveni la metafora cuplu simbiotic, 
înţelegem cu uşurinţă că stabilitatea relaţiei depinde de echilibrul structural al celor două 
componente. Hegemonia democratică, fără contragreutatea liberală necesară, poate induce 
„tirania” sau „despotismul majorităţii”, care de multe ori duce la o oligarhie politică, iar 
ulterior, la cea a unui şef, lider mai mult sau mai puţin carismatic7, al cărui „cult” este 
înlocuit pentru majoritatea, adică pentru oameni..., dezvoltând un discurs populist. La 
rândul său, liberalismul insuficient supravegheat de politică, adică, de către statul 
democratic, este astfel, în ideea sa rezultată sau neîngrădită, reglementată de legea 
„concurenţei dezlănţuite”, şi anume „legea celui mai puternic”, care ignoră obligaţia 
egalitară, fundamentul democraţiei. Acesta este motivul pentru care un anumit vocabular 
vorbeşte despre piaţă sau concurenţă – „sălbatice” –, proprii pentru starea de natură şi 
contrare civilizaţiei. Deoarece, aşa cum istoria ne-a demonstrat, în cele din urmă piaţa nu 
este un sistem adevărat (un model de sistem), deoarece aceasta nu se reglementează 
                                                           
7 Cel mai concret exemplu pe care istoria ni l-a oferit este sistemul sovietic cu partea totalitară, cu Biroul Politic al 
„conducerii colective” și cu liderul acestuia, „micul tată al poporului”, subiectul „cultului personalităţii”. Franţa a 
făcut o scurtă experienţă în temeiul Convenţiei cu dictatură iacobină, inclusiv Comitetul său de Salut Public, şi 
Robespierre în partea de sus a vârfului piramidei... 
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singură; are nevoie de o autoritate externă şi de o legitimitate mai mare, şi anume de statul 
politic. Nu există nicio „mână invizibilă” a lui Adam Smith care trebuia să garanteze 
autoreglementarea pieţei! Dar, este adevărat, liberalismul nu este anarhism, adică orice 
libertarianism. Aşa cum istoria economică aminteşte adesea, liberalismul recunoştea 
necesitatea unui stat politic, însă un stat minimalist sau „moderat”, adică „rezonabil”, nimic 
mai mult, pentru a folosi vocabularul raţionalităţii liberale. Vom constata mai concret în şi 
prin fapte: capitalismul modern sau postmodern, şi anume economia liberală, nu este o 
necesitate vitală pentru democraţie8, în timp ce pentru democraţia politică este. Relaţia 
este asimetrică. Democraţia liberală, ea însăşi, colaborează în mod necesar cu economia 
liberală, din diferite motive, structurale sau sistemice, calitative şi cantitative (grad suficient 
de dezvoltare şi economie în mare parte liberală), care nu poate fi dezvoltată aici. Este 
suficient pentru a constata.  

Astfel, debutul neoliberalismului în anii '80 a favorizat dezvoltarea economică şi, mai 
presus de toate, ceea ce ne interesează, juridicul, garantul normelor liberale privind 
proprietatea privată, libera concurenţă şi libertăţile persoanelor ca atare. Cetăţenii, în 
politică, sunt „complementar” esenţiali în logica generală a sistemului. 

Pentru restul, funcţionarea „obişnuită” sau „normală” a sistemului de operare reflectă 
în primul rând reglementarea normativă, fiind tehnica preferată. Libertatea individuală este 
situată deasupra preocupării utilizării sale colective, adică politice. Desigur, democraţia 
politică îşi conservă locul, cu valoarea sa egalitaristă ca fundament ideologic, însă acum este 
umbrită de exploziile neoliberalismului – individualist şi juridic – triumfător. 

 
B. Judecătorul, în calitate de interpret al „valorilor comune” 
 

Funcţia de interpret a judecătorului presupune o activitate politică de interpretare a 
valorilor consensuale în discuţie, precum şi a raportului dintre aceste valori contextualizate. 
După cum s-a menţionat deja, trebuie să se dezvolte structura sistemului şi situaţia politică, 
spiritul legilor şi spiritul contextului, întrucât „valorile noastre comune” nu sunt un bloc 
compact, cum ar fi „blocul de constituţionalitate” adesea invocat! În cazul în care referinţele 
sunt comune şi „nucleul este dur”, nuanţele, diferenţele, concurenţele, şi chiar opoziţiile se 
afirmă extrem de rapid. Adesea, deşi implicit, judecătorul este condus să medieze între 
aceste valori care nu sunt percepute numai eventual în moduri contradictorii, dar, de 
asemenea, într-un raport variabil de legitimităţi. Acest lucru demonstrează importanţa 
judecătorului în acest domeniu, deşi nu este valorificat suficient.  

Arbitrajul, explicit sau implicit, între liberalism şi democraţie. 

                                                           
8  Dictaturile din America Latină și din Asia s-au confruntat cu o creștere puternică a capitalismului, întrucât ordinea 
publică, proprietatea privată și concurenţa au fost asigurate prin regimuri autoritare... Exemplul lui Pinochet din 
Chile este cea mai drastică ilustrare. Fără a se insista pe cazul Chinei, care, fiind în acelaşi timp mult mai complex, 
relevă acest decalaj mare cu scopul de a stabiliza (?) între economie, în mare măsură privatizată și competitivă, și 
politică, de asemenea, totalitară sau cel puţin autoritară. 
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Acestea sunt „valorile fundamentale”9 pe care le contopim prin formula de „patrimoniu 
comun de valori”, alias „valori obişnuite” sau „comune”, cu toate acestea, fără a aprofunda 
vreodată analiza suplimentară a conţinutului şi diferitele conotaţii ale semanticii 
conceptuale care variază în funcţie de perioadă, actori şi scenarii. 

 Această analiză, critică prin vocaţie, determină destul de repede apariţia diferenţelor, 
surse de divergenţe care apar mai ales în aplicaţiile concrete şi specifice ale acestor valori, 
prin legi „negative”, deşi „egalitare” sau, în mod simetric, „inegale”, ducând la „liberalismul 
sălbatic”. Declaraţia generică a valorii, precum şi a principiului care rezultă din aceasta, 
poate să inducă o relaţie simbiotică între libertate şi egalitate, dar de îndată ce începem să 
precizăm conţinutul exact şi implicaţiile acesteia, apar diferenţele sau chiar contradicţiile.  

Chiar în zilele noastre foarte consensualiste, uităm adesea că celebrul consens, devenit 
referinţa primară de legitimitate (mai puternică decât majoritatea!), nu înseamnă, cu toate 
acestea, unanimitate, ci implică, în ciuda aparenţelor sale formale, un conţinut de arbitraj, 
asemenea majorităţii, dar într-o manieră mult mai transparentă, în acest din urmă caz. 
Cumva, consensurile sunt compromisuri doar „recunoscute”, dar nu votate sau deliberate 
cu scopul unui vot pe care l-am putea folosi! Acesta este un proces fără vot, precis şi prin 
definiţie, deoarece a fost inventat tocmai pentru a evita votul „separator” care dezvăluie 
disidenţele care mocnesc întotdeauna sub jăraticul pluralist... şi prin interesul comun al 
actorilor importanţi pe care îi ţinem, de asemenea, la tăcere; consensul realizându-se fără o 
negociere explicită, de tip sincer şi direct, în care, după ce fiecare şi-a prezentat obiectivele, 
se comprimă opoziţii bipolare pentru a obţine bipolaritatea democratică cu majoritatea şi 
opoziţia. Acestea fiind remarcate, tendinţa de normalizare a consensului politic, dincolo de 
cel sistemic, a fost accentuat de neoliberalism. În primele zile ale democraţiei liberale, 
consensul era doar sistemic. Acesta este cazul celebrului „consens fondator”, ca şi în cazul 
democraţiilor occidentale „vechi”. Odată cu extinderea procesului de consens în domeniul 
politicii, se iau măsuri de precauţie privind utilizarea, în special „pentru a nu trezi lupul care 
doarme”; pentru a dezactiva sau pentru a ascunde diferenţa sau conflictualitatea latentă, în 
caz contrar, funcţia procesului de consens nu mai poate fi garantată. În acest sens, 
consensul implică un acord subtil, mai mult sau mai puţin implicit, într-un dezacord minor, 
pentru a proteja un acord neclar privind principiile de bază. Dar cu evoluţia istorică şi 
modificările ciclice, raportul dintre cei doi parametri se poate inversa şi, oricum, cel de-al 
doilea poate cântări mai mult sau mai puţin greu în cadrul funcţionalităţii lucrurilor, care 
necesită adaptări ale consensului iniţial în cadrul noilor contexte! Ambiguitatea profundă şi 
esenţială a consensului este cea care induce mereu necesitatea pentru interpretări, 
asemenea celor ale valorilor fondatoare realizate de către judecător, care este solicitat în 
permanenţă să desfăşoare această activitate, sau atunci când este cazul. Cu toate acestea, 
avem mai degrabă o activitate juridică decât politică, deoarece intră în modulele juridice ale 
realităţilor politice diferite şi trecătoare. 

                                                           
9 „Drepturile fundamentale” sunt doar o reflectare a valorilor „fundamentale”, din care se inspiră și care tranzitează 
prin principiile constituţionale, devenite mai numeroase și mai restrictive, ca lucrările ultimului Congres Mondial de 
drept constituţional din Mexic, din decembrie 2010. 
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III. Încadrarea judecătorului între politic şi juridic 

Iluminarea judecătorului prin cadrul bipolar şi fondator permite să fie situat mai bine în 
calitate de arbitru între valori, care, deşi consensuale, sunt uneori concurente şi, uneori, 
chiar contradictorii, în ceea ce priveşte „sensurile şi domeniile lor de aplicare” concrete. În 
plus, când ne referim la valori, ne referim la mijloacele pentru punerea lor în aplicare şi 
implică selecţia proceselor sau procedurile juridice sau politice, care sunt mai mult sau mai 
puţin induse. Deci chiar şi atunci când politica împrumută din domeniul juridic, preferă o 
normă, o lege „republicană” prin vocaţie, votată de majoritatea politică, în special egalitară 
ca dispoziţie „generală şi impersonală”, deliberată colectiv, mai mult decât atât, în 
transparenţă. În timp ce chiar „regulile” concrete sunt aparent mai puţin legate de cerinţele 
legitimităţii politice, alias democratice, şi mai expresive ale statului „administrativ”, mai mult 
sau mai puţin eficient, sau ale guvernării „tehnocratice”. 

 
A. Judecătorul mediază între valorile fondatoare: tensiunea dintre libertate şi egalitate 
 

Viziunea bipolară a sistemului, propusă aici, este deja în conotaţiile şi ierarhiile 
observabile din cadrul consensului fondator sacrosanct, cum s-a sugerat chiar de la început, 
consensul nu este nimic mai mult decât un compromis, dar un compromis sui generis, în 
circumstanţele privind bazele fundamentale; un compromis larg, chiar general şi acceptat ca 
fiind durabil. În aceste condiţii, se presupune o anumită flexibilitate de aplicare, adică de 
interpretare, care revine parţial judecătorului, dar parţial – de asemenea – şi Preşedintelui 
Republicii, protector al Constituţiei şi funcţionalităţii regulate a autorităţilor publice, 
respectând în acelaşi timp spiritul întregului. Reamintim celebra sintagmă a generalului de 
Gaulle privind constituţia ca text, practică şi mai presus de toate – „Un spirit”. Această 
competenţă de arbitraj a preşedintelui constă, în mod special şi mai presus de toate, în 
asigurarea unui echilibru între cele două paradigme, liberale şi democratice, în conformitate 
cu normele juridice diferite şi cu raporturile puterilor politice. 

Valorile „comune”, liberale şi democratice, deşi convieţuiesc în cadrul consensului 
fondator al sistemului, intră adesea în concurenţă; în viaţa reală, ca şi în discursurile pe care 
le aprofundează, întreaga istorie a democraţiei liberale era susţinută de problemele 
frontierei legitime dintre cererile pentru libertate şi cele pentru egalitate. Să ne amintim de 
dezbaterile legislative în cea de-a patra Republică Franceză. Fiecare iniţiativă legislativă 
semnificativă a „dreptului liberal – clasic –”, indiferent de discursul partizan concret, a 
„democraţiei moderne de stânga”, se opunea argumentului în raport cu „liberalismul 
exacerbat”, adică revenirea la starea naturală, „sălbatică”, asigurând, de fapt, domnia celei 
mai puternice legi, şi nu a celei mai legitime. Şi, invers, simetric, orice iniţiativă de amploare 
a „democraţiei moderne de stânga”10 a fost considerată „egalitară” şi, ca atare, 

                                                           
10 Găsim aici vocabularul din acea perioadă, deși consensual. 
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„distrugătoare”. Astfel, depăşesc în mod normal compromisurile democratice între valori, 
precum şi între interese. 

Libertatea şi egalitatea sunt, de fapt, cele două „dorinţe”, îndemnuri sau solicitări – 
profunde în toate societăţile, inclusiv în cele moderne. Acestea sunt cei doi piloni ideologici 
ai civilizaţiei „democratice-liberale”, care sublimă contradicţiile în mod paşnic şi raţional. În 
Franţa, compromisul istoric dintre Montesquieu, liberal, şi Rousseau, democrat, este cel 
care simbolizează această dialectică a valorilor fundamentale. Toate puterile au contribuit, 
cea constituantă, legislativă, executivă şi, desigur, de asemenea, cea juridică. Toţi cei care ar 
trebui să aplice normele fondatoare, respectând mai ales spiritul normelor, deoarece 
normele sunt de multe ori „reciclate” în sensurile lor exegetice şi formale concrete, în 
conformitate cu modificările aduse de evoluţia domeniului social, alias politic, la care legea 
trebuie să se adapteze. Judecătorul este cel mai în măsură în a face această modificare, lin, 
prin „hotărârile sale de principiu” sau prin „deciziile star” obţinute din „întorsăturile 
jurisprudenţiale”. Astfel, judecătorul participă activ la schimbările din sistemul politic pe cale 
juridică, evitând „costurile generale” ale violenţei revoluţionare sau în alt mod. Puterea 
politică fundamentală este aici mai mult evidentă decât legitimă. 

Valorile „comune” se găsesc într-o structură principală – la nivel minim –, care este cu 
adevărat „obişnuită” sau „comună”. Dincolo de această structură, într-un ambalaj „moale”, 
cele două mişcări ideologice ale noastre se diferenţiază sau chiar se separă şi pot intra în 
conflict, politic şi juridic, fără a compromite consensul sistemic.  

Liberalii constată că libertatea este o aspiraţie profundă a întregii omeniri. Aceasta este 
prioritatea ideologică absolută a tendinţei lor. Desigur, aceasta nu poate prospera în spaţiul 
social fără o anumită egalitate; dar, în acelaşi timp, „prea multă egalitate ucide libertatea”, 
pentru că devine astfel egalitarism. Dus la finalul logicii sale, acesta suprimă libertatea fără a 
construi o egalitate reală, aşa cum ne-a demonstrat experienţa socialismului marxist de-a 
lungul secolului al XX-lea. Astfel, libertatea este un drept natural, adică universal, bazat pe 
judecată, care, şi ea, are o stare de universalitate. Ca atare, este mult mai asertivă decât 
dezbătută, deoarece este o axiomă fondatoare. 

Ideea de libertate a generat o serie de drepturi şi libertăţi, în care demnitatea 
persoanei umane se află în fruntea actualităţii. Cum să putem nega rolul enorm al 
judecătorului în interpretarea acestei valori, care a devenit principiu şi a dus la respectarea 
drepturilor în diferite contexte şi situaţii. Acest lucru atinge în mod direct bazele ideologice 
şi interesele politice ale celor două mişcări ale noastre. 

Întâlnim aceeaşi situaţie şi în cazul ideilor care stau la baza valorilor egalitariste. Pentru 
mişcarea democratică, egalitatea este o condiţie prealabilă pentru libertatea tuturor. 
Contractul social, politic şi democratic condiţionează în prealabil buna distribuţie şi buna 
utilizare a libertăţii. Dar, încă o dată, doar printr-o manieră politică se poate construi această 
valoare, pornind de la principiul UN OM – UN VOT. Astfel, identificăm paradigma socială sau 
colectivă, şi anume politică, parte integrantă a democraţiei. Şi, la fel ca şi libertatea, 
egalitatea a generat un lanţ de drepturi „dobândite” prin lupte politice, chiar istorice, în 
prezent fiind cuprinse în cadrul valorilor fundamentale, bine interiorizate. 
B. Judecătorul între legalitatea juridică şi legitimitatea politică 
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Întrebarea se referă aici la problemele de interpretare a conformităţii ierarhice a 
normei juridice, în contextul politic în legitimitatea evolutivă. 

 În prealabil, ne este util, din nou, şi după evidenţierea tensiunii dintre valori, să 
revizuim domeniul de aplicare şi spiritul sistemului, prin complexitatea sa tehnologică care 
fundamentează şi marchează activitatea unui judecător. 

Într-adevăr, în sistemul nostru de stat de drept există două tehnologii de organizare şi 
funcţionare, care sunt în strânsă simbioză şi care contribuie, amândouă, la buna funcţionare 
a sistemului: dreptul şi politica, juridicul şi politica, cu tehnicile lor, cu diversele proceduri şi 
instanţe, în care pilonii sunt norma juridică şi votul politic. În cazul în care sistemul are 
nevoie de ambele tehnologii (devenite parţial valori, chiar şi ideologii...) pentru a exista şi 
pentru a funcţiona, acestea joacă roluri diferite, preferenţiale sau determinante, cum sunt 
„cauzele” sau „mişcările”, în mod special liberale sau democratice.  

Termenul „tehnologie” poate, eventual, să surprindă, pentru că, într-adevăr, se referă 
şi la valori, ideologii înţelese ca sisteme de valori. Există ideologii juridice şi politice generate 
de valorile liberale şi democratice, în serviciul cărora se află dreptul şi politica. În acest scop, 
dorim doar să invocăm juridicul şi politica ca tehnici de organizare şi de reglementare a 
relaţiilor dintre puterile politice. Mai degrabă decât simple tehnici, juridicul şi politica sunt 
sisteme tehnologice reale care implică procese, proceduri şi diverse instituţii funcţionale, 
necesare pentru realizarea şi gestionarea normelor şi deciziilor politice, care, ca atare, pot fi 
utilizate pentru „cauze” de fond foarte diferite. În zilele noastre, fără modernitatea 
complexă, fără dreptul constituţional şi fără procesul electoral, nu se poate realiza nicio 
putere politică, niciun stat. Toate statele există doar prin lege, chiar dacă multe dintre 
acestea nu sunt toate state constituţionale. Statele de drept întemeiate, ca democraţiile 
liberale credibile, sunt încă o minoritate în lumea de azi, care cuprinde aproximativ 200 de 
state. Există, printre acestea, multe „state paria” sau „puteri negative”, ale căror discursuri şi 
apariţii simbolice expuse sunt, în general, opusul realităţii. În acest caz, discursul juridic şi 
politic are funcţia de a convinge, de a compensa verbal, simbolic sau psihologic, lipsa de 
legitimitate a puterii sau a sistemului în sine. Prin urmare, am propus ca legea şi politica să 
poată fi considerate, în scopuri analitice, tehnologii „detaşabile” valorilor în care sunt 
instrumente. Prin urmare, în cele din urmă, am insistat asupra aspectelor complementare şi 
inevitabile ale legăturii dintre juridic şi politică, pentru derularea eficientă, dar pentru şi 
înţelegerea corectă a statului nostru de drept, democratic şi liberal. Sistemul de 
complementaritate şi de concurenţă, de sinergie şi de contradicţie implică „spiritul” de 
separare a puterilor: monitorizarea reciprocă ce însoţeşte colaborarea. Ca şi în domeniul 
valorilor, judecătorul se află, în realitate (adesea denigrată, ascunsă sau criticată), într-o 
poziţie mai mult sau mai puţin de adaptare lentă între text şi context. Prin urmare, ni se 
pare teoretic legitim să aprobăm substanţa politică a activităţii judecătorului; nu trebuie să 
determine o „conştiinţă negativă”, în numele unei viziuni prea „puriste” sau juridice a 
statului de drept, întrucât este un concept compozit care uneşte juridicul (Dreptul) şi politica 
(Statul).  
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Astfel, putem spune că statul nostru de drept, democratic şi liberal sau, în prezent, 
liberal şi democratic, este constituit din două piramide în interferenţă. Piramidele 
multilaterale, dar structurate în moduri diferenţiate, potrivit cărora ne referim la 
„subsistemul” liberal sau la „subsistemul” democratic. Să ne amintim pe scurt de coerenţa 
propriilor noastre două curente – matrici –, perceptibile în toate etapele importante ale 
proceselor care permit o lectură mai cuprinzătoare şi sistematică a sistemului. 

Liberalismul, care tinde mai degrabă să ofere judecătorului „puterea ultimului cuvânt”, 
considerat ca fiind un protector, chiar garant al normei, se bazează pe dreptul natural. 
Acesta este în primul şi în primul rând al omului, care va deveni, cu valoarea democratică, 
alias egalitară, al cetăţeanului. Cu toate acestea, pentru liberalism, afirmaţia fondatoare 
spune că norma, legea sau Constituţia este cea care transcrie dreptul natural şi judecătorul 
este cel care îl garantează. Astfel, se arată constituirea ordinului liberal: ideologia libertăţii, 
naturală sau parte integrantă a omului, afirmarea sa prin norma juridică şi garantarea sa de 
către judecător. Astfel, total „natural”, se constată că „puterea ultimului cuvânt” aparţine 
dreptului, şi anume judecătorului, care judecă atunci când apare o problemă. Puterea 
politică, ca şi orice cetăţean, trebuie să i se supună. Politica este percepută ca garant al 
ordinii publice, dar este considerată un minim, în favoarea ordinii private, „naturale” şi 
concurenţiale. Ce ne interesează în această perspectivă este virtualitatea, posibilitatea sau 
„norocul” de a putea să ne bucurăm de libertate; nicidecum utilizarea efectivă a acestuia, 
care depinde de colectiv, fiind în mod special interesat de viziunea democratică, adică de 
politica asupra lumii. 

Pentru a folosi o semantică similară, deşi imperfectă, democratismul favorizează 
politica, adică colectivul şi votul ca exprimare directă a suveranului – poporul. Egalitatea 
este astfel obţinută prin lupte politice înainte de a fi afirmată prin normele juridice. Acestea 
evoluează în mod necesar cu societatea însăşi şi numai poporul, prin vot universal (desigur – 
egal) poate fi cenzor sau constituant, „în ultimă instanţă”. Viziunea democratică este 
interesată de utilizarea politică a libertăţii, de alegerea instituţiilor şi politicilor publice care 
determină viaţa noastră în societate şi care apasă asupra destinelor noastre colective şi 
individuale. Într-adevăr, libertatea este starea şi scopul tuturor celorlalte legitimităţi 
derivate, Alfa şi Omega ale sistemului nostru de valori. Dar între cei doi poli de referinţă, 
între prima şi ultima literă a alfabetului, există viaţa care se scrie din punct de vedere politic, 
în ceea ce priveşte deliberările şi deciziile – colective. Astfel, în democraţiile liberale, în cazul 
în care „puterea ultimului cuvânt” în drept aparţine în mod normal judecătorului, care îl 
exercită într-o manieră „obişnuită” sau uzuală, în acelaşi timp, legea sau norma sunt la 
început, nu trebuie să uităm actele politice, ca urmare a voturilor care le conferă calitatea 
esenţială, „identitatea” lor, şi anume „sensul”, conform căruia definim „domeniul de 
aplicare”. În plus şi în mod simetric, normele juridice sunt, în democraţie şi ipotetic, 
compromisuri politice. Pentru a le da sens, pentru a le interpreta, judecătorul trebuie să facă 
o analiză politică a compromisului, care este esenţa oricărei norme juridice. Încă ne aflăm în 
legătura indisolubilă dintre juridic şi politică. Dar cercul virtuos al interdependenţei nu se 
opreşte aici, practic el nu se opreşte niciodată în statul de drept: un vot este legitim numai 
dacă se respectă procedura sau condiţiile juridice prestabilite ale procedurii. Din acest punct 



Slobodan MILACIC 

134 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

de vedere, juridicul şi politica funcţionează ca un circuit dublu de complementaritate şi de 
securitate. 

Prin urmare, în democraţia liberală există un cerc virtuos de interdependenţe care 
oferă flexibilitate jocului „puterii ultimului cuvânt” care se întâmplă între juridic şi politică; 
între puterile politice şi puterea judiciară complexă şi variabilă, conform contextelor actuale 
şi obiceiurilor tehnologice. 

Judecătorul este garantul drepturilor şi libertăţilor constituţionale, dar activitatea sa de 
interpretare implică evaluarea legitimităţii în context. În spatele fiecărei evaluări a legalităţii, 
alias constituţionalităţii, se află o apreciere a situaţiei contextuale în ceea ce priveşte 
legitimităţile concurente. De aceea, evaluarea raportului privind punctele forte ale 
democraţiei se face din punct de vedere al legitimităţilor. Aceasta este o activitate politică 
care implică aplicarea domeniului, a credinţelor de opinie, şi nu doar a conceptelor juridice 
şi ierarhizarea acestora. Preşedintele Republicii, puterea executivă, prin excelenţă politică, 
este, de asemenea, un arbitru, garant al instituţiilor. Acesta îndeplineşte această funcţie sau 
misiune, prin evaluarea echilibrului politic al puterilor; cu toate acestea, în conformitate cu 
dispoziţiile şi spiritul Constituţiei. În acest sens, se află, într-un fel, într-o poziţie de simetrie 
opusă în comparaţie cu cea a judecătorului, care este, în primul rând, o autoritate juridică, 
înainte de a fi politică. 

În cele din urmă, Constituţia are doi protectori: judecătorul constituţional şi Preşedin-
tele Republicii. Unul, în principal, juridic, dar care intervine în politică. Celălalt, mai degrabă 
politic, dar cu respectarea Constituţiei. Unul verifică conformitatea normelor prin raport la 
Constituţie, ceea ce face ca evaluarea sa să se bazeze pe cerinţele contextuale de 
legitimitate, echilibrând jocul solicitărilor de libertate şi de egalitate, „în ultimă instanţă”. 
Celălalt mediază raportul de forţe politice legitime, însă în „spiritul Constituţiei”, în ceea ce 
priveşte echilibrul puterilor, de exemplu. Însă Preşedintele Republicii are limite în 
exercitarea acestei funcţii, deoarece, în calitate de judecător, nu este suveran. Este o putere 
constituită, nu constituantă. În cele din urmă, ultimul cuvânt adevărat aparţine consti-
tuantului, în domeniul constituţional. 

Se constată adesea, inclusiv în sistemele neoliberale, ezitări privind „puterea ultimului 
cuvânt” între legalitate şi legitimitate, atunci când sunt concurente sau contradictorii. 
Legalitatea este juridică, în timp ce legitimitatea este politică. Însă, „în ultimă instanţă”, 
întotdeauna se pune problema legitimităţii. Dar, chiar şi în acest caz, problema credibilităţii 
sau legitimităţii însăşi a dreptului sau a votului, ca tehnici, interferează şi se cântăreşte ca 
atare, ca valori specifice; independent sau în combinaţie cu esenţa ideologică sau ideală, 
menită a fi decisivă în aprecierea legitimităţii. Uneori instrumentul este cel care poartă 
meşterul! 

 
IV. Concluzii 

Judecătorul a devenit o autoritate primordială în sistemul neoliberal al statului de 
drept, dar, în acelaşi timp, poziţia judecătorului în comparaţie cu alte puteri şi în comparaţie 
cu politica, în general, nu este suficient de clarificată. Nu este suficient să spunem că are 
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„dreptul la ultimul cuvânt”, deoarece se pronunţă „în numele poporului francez”. În modelul 
general al democraţiei pluraliste, care ne inspiră în construirea regimurilor noastre, 
judecătorul nu este Robinson Crusoe... un singur om pe insula lui pustie, hotărând liber şi 
suveran, în orice potenţialitate a dreptului pozitiv! Există doar o singură parte a unui sistem 
politic şi uman complex, autoritatea primordială, ca atare, dar nu neapărat cea mai decisivă 
pentru a spune „ultimul cuvânt”; însă nici „nulă”, cum susţine Montesquieu, din motive 
istorice şi conjuncturale speciale, pentru a nu muri plauzibil... Descrierea noului statut al 
judecătorului în sistemul de guvernare, noua sa popularitate şi chiar legitimitatea sa 
consolidată, competenţele sale extinse, în drept şi în fapt, toate acestea ne permit să 
cunoaştem mai bine transformarea neoliberală a instituţiei. Dar, pentru a înţelege mai bine 
„noul judecător”, trebuie să-l poziţionăm în sistemul în care are locul şi rolul său – specifice –, 
pe care le împarte cu celelalte puteri – concurente –, în „spiritul sistemului”, care 
relativizează rolul fiecăruia. În cazul în care judecătorul are „puterea ultimului cuvânt” – din 
punct de vedere juridic, în cadrul unei funcţionări normale a sistemului, adică „obişnuite” 
sau „uzuale”, încă de la primele „blocaje”, „crize” sau „circumstanţe excepţionale” de toate 
felurile, arbitrajul politic este cel care îşi asumă responsabilitatea. Legiuitorul sau 
constituantul, prin „validările legislative”, uneori la limita pervertirii (a se vedea practica sub 
preşedinţia V. Giscard d’Estaing), prin reforme legislative (sau prin „validări legislative”, 
foarte suspecte, ca în cazul preşedinţiei V. Giscard d’Estaing) şi revizuirile constituţionale, 
mai mult sau mai puţin radicale, impun judecătorului noua normă; obligându-l să-şi 
abandoneze jurisprudenţa, până la cea „în vigoare”. 

Se face referire în mod regulat la „independenţa judecătorului”, ca argument esenţial al 
legitimităţii sale, gândindu-ne în mod tradiţional la puterea Executivă sau Legislativă, adică 
politică, în timp ce astăzi putem observa o anumită deschidere şi chiar disponibilitate în 
raport cu opinia publică, ca şi cum ar trebui să exprime mai direct şi mai actual voinţa 
poporului suveran? În orice caz, noi percepem mai puţin puternic problema independenţei 
judecătorului cu privire la opinia publică, în timp ce analizele critice ale opiniei publice în 
raport cu cerinţa democratică nu duce, cu toate acestea, lipsă de argumente! Acest „aviz de 
justiţie”, cel puţin în parte, reminiscenţă negativă a „justiţiei populare” de altă dată, 
dezvăluie o caracteristică necontrolată a judecătorului în politica contextuală, confundând, 
din păcate, în aceste condiţii, popularitatea şi legitimitatea! 

În sistemul complex al statului de drept liberal şi democratic, care ne guvernează, 
juridicul şi politica sunt unite în faţa oamenilor prin „contract social”; evident, „la bine şi la 
rău”. Nu putem separa, în mod absolut, juridicul de politică, mai mult decât putem separa 
libertatea de egalitate. Şi totuşi, pentru această parte a politicii care intervine în mod 
inevitabil în sistemul jurisdicţional, oricât de limitat ar fi, refuzăm să-i recunoaştem 
legitimitatea (sau chiar unele adevărate!) şi, prin urmare, să o analizăm ca atare. Cu toate 
acestea, „Alungă diferenţa, revine rapid”, aşa cum este în însăşi natura sistemului 
democraţiei liberale pentru a interpreta, prin diverse combinaţii, juridicul şi politica. Din 
motive tehnice, materiale sau tehnologice, proprii pentru orice putere de stat modernă, dar, 
de asemenea, pentru statul de drept care ne interesează şi care trebuie să gestioneze 
compromisurile între cele două ramuri fondatoare cu tehnicile lor preferenţiale. Liberalii şi 
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democraţii au nevoie de drept şi de politică, de multe ori numai în combinaţii diferite. 
Montesquieu a înţeles deja: nicio putere nu poate fi, în mod util, „separată” de alta rigidă 
sau absolută. Autonomia nu este independenţa! Într-un oraş liberal care îl preocupă, există 
în mod necesar un minim de „interdependenţă organică” şi de „colaborare funcţională”. 
Ceea ce este adevărat pentru „puteri”, ca atare, este, de asemenea, şi pentru paradigme 
tehnologice care se află în logistică: juridicul şi politica, în toate formele lor. Dacă separaţia 
„rigidă” a puterilor nu este posibilă nicăieri, separaţia rigidă a juridicului şi a politicii nu mai 
este relevantă pentru statul de drept. Aceasta este ceea ce am dori să argumentăm aici 
despre judecător şi despre statul de drept, „revizuite şi corectate” prin neoliberalism. 
Judecătorul este protectorul libertăţilor juridice şi al democraţiei politice şi, ca atare, acesta 
poate şi trebuie să efectueze o analiză a obiectului politic şi, în cele din urmă, în decizia sa, 
să indice alegerea politică sau ideologică. Este mai bine să cunoaştem şi să controlăm decât 
să ignorăm sau să pretindem că ignorăm...  

De foarte multe ori avem tendinţa de a confunda faimoasa şi interzisa „guvernare a 
judecătorilor”, ca fiind perfect nelegitimă într-un stat de drept democratic, chiar dacă 
aceasta nu implică decât o participare sui generis şi limitată a judecătorului în cadrul 
guvernării oraşului. După toate acestea, ne referim la o „putere” care, în cazul în care 
aceasta este specifică, participă la geniul profund al sistemului, prin urmarea valorilor decât 
a tehnicilor fondatoare. În calitate de protector al libertăţilor individuale şi garant al 
democraţiei politice, judecătorul este în mod necesar implicat în ideile şi în procesele 
politice. Într-un fel şi într-o oarecare măsură, desigur, însă chiar şi aşa, lumea pozitivistă nu 
este încă pregătită pentru a-l recunoaşte.  
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Résumé 
Le point de vue adopté dans ce «papier» vise à remobiliser la problématique du juge dans 

l’Etat de droit contemporain en le positionnant au sein du système démocratique et 
libéral, restructuré par le néolibéralisme. Le juge apparaît alors non seulement 
comme le «gardien des libertés» fondamentales, c'est-à-dire essentiellement 
individuelles, mais aussi comme le gardien des normes et de l’esprit des normes 
démocratiques, relatives aux institutions et procédures politiques, qui constitue 
l’autre profil du juge, relativement négligé par les discours ambiants. A ce double titre 
le travail du juge constitutionnel implique aussi et nécessairement le politique, qu’il 
n’y a pas lieux de dénoncer trop rapidement au motif de la «politisation du juge» et 
du danger d’un «gouvernement des juges»! D’autant plus qu’au-delà du droit et du 
juge, le système aujourd’hui désigné de façon raccourcie comme l’«Etat de droit» est 
structurellement garanti par les valeurs et les procédures plus spécifiquement 
démocratiques. Si le juge garantit la norme, c’est la démocratie pluraliste qui établit 
la norme libérale et garantit le juge, avec son statut de «troisième pouvoir»; 
primordialement juridique, mais avec des implications politiques-légitimes, puisque la 
démocratie, elle-même, est substantiellement politique ou elle n’est pas. 

 
Mots-clés: démocratie; l’Etat de droit;  juge constitutionnel; indépendance des juges; 

séparation et l'équilibre des pouvoirs 
  
 

I. Introduction 

Le néolibéralisme a induit et fini par installer une logique prévalant de fragmentation1 à 
tous les niveaux et dans tous les espaces du pouvoir et, par conséquent, du droit. Dans le 
domaine des idées, également, c’est la «spécialisation» des disciplines et des thèmes2 qui 
règne en maîtresse. Le fameux «néo-individualisme», dénoncé ou célébré, doit être compris 

                                                           
1 La «mondialisation» ou «la globalisation», elle-même, implique la concurrence éclatée, au moins au départ…, et la 
localisation (voire la «délocalisation»)  comme réponse dialectique, pour ainsi dire inévitable. 
2 «Questionnements», «problèmes», voire «problématiques» de plus en plus «pointus». 
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de façon large, à la fois au sens propre et au sens figuré; en incluant des thématiques très 
«individualisées» c'est-à-dire spécialisées; d’une façon générale comme dans nos disciplines 
juridiques et politiques. Avec, cependant, en contre partie dialectique de ce discours 
«spécialiste», plus ou moins «étroit», un discours ambiant généraliste, voire idéologique, 
sur les «droits de l’homme». Mais entre le technique des discours disciplinaire et l’idéologique 
du discours idéologique ambiant on évite souvent le maillon politique, c'est-à-dire 
spécifiquement démocratique, pourtant indispensable; à la fois, à la bonne compréhension 
comme à la «bonne gouvernance» du système libéral-démocratique qui nous gouverne. Le 
paradigme juridique des droits de l’homme et du citoyen encadre désormais la 
problématique politique de la démocratie.  

Le juge, en tant que protagoniste majeur des temps néolibéraux et «postmodernes» 
est trop souvent envisagé tel qu’en lui-même; en soi et pour soi, en questionnant les 
problèmes de son indépendance réelle, sa légitimité propre, ses pouvoirs croissants, sa 
jurisprudence et son efficacité finale. Mais il est rarement replacé, de façon globalisante, au 
sein du système de l’Etat de droit, qui est substantiellement, à la fois, libéral et 
démocratique, sur le plan des valeurs fondatrices et juridique et politique, sur le plan 
technologique, si l’on peut dire. Car, comme on le constatera plus longuement, si le 
libéralisme est «par nature», par vocation ou par simple constat, profondément juridique, 
avant d’être politique, la démocratie, elle, est essentiellement politique, avant d’être 
juridique. Malgré et contre quelques velléités doctrinales prétendant qu’elle est désormais 
avant tout «constitutionnelle», en marginalisant le politique-démocratique, considéré 
comme une conséquence du libéralisme bien compris! Or, la constitution est d’abord un 
acte politique, exprimant un compromis politique substantiel qui lui donne vie et la met «en 
vigueur» par un acte de volonté politique concrétisé par le vote. Sur la lancée de ce point 
de vue la démocratie devient le paradigme juridique et se présente sous forme d’Etat 
légal-traditionnel («de droit», quand-même…) ou de droit constitutionnel, qui monopolise 
aujourd’hui l’appellation «l’Etat de droit», en impliquant le contrôle de la constitutionnalité 
comme critère décisif. Le politique et le juridique étant envisagés ici comme des 
technologies organisatrices et régulatrices du système, c’est-à-dire des rapports globaux des 
sujets ou des acteurs au sein de l’Etat. Avec les techniques qui deviennent, à leur tour, des 
valeurs, en se confondant avec celles dont elles ne sont, au départ, que des instruments 
d’action. Comme, par exemple, le droit qui proclamée garantit les libertés individuelles. Le 
droit est donc indispensable au libéralisme, envisagé comme un système (ici «sous-système») 
sui generis, tout comme à la démocratie, stricto sensu, qui a besoin d’un «ordre» stable et 
transparent. Seulement, entre le libéral et le démocratique il ne s’agit pas strictement du 
même droit substantiel, ni du même ordre de fonctionnalité ou de préférences entre les 
procédés juridiques et politiques. C’est, précisément le croisement, c'est-à-dire, à la fois, la 
synergie et les contradictions des valeurs et des technologies invoquées qui font la 
complexité, voire la sophistication, c’est à dire le génie de notre système. Bien sûr, ceci 
oblige de rappeler que toutes les institutions, procédés et procédures que le mot 
technologie implique ne sont pas politiquement neutres ou idéologiquement aseptisés. Ils 
sont, en quelque sorte, les inventions et les instruments appelés ou induits par des valeurs 
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fondatrices des systèmes. Ainsi, il faut le rappeler, aussi, ces technologies ont des utilités 
diverses, voir perverses, pour des systèmes différents que l’histoire moderne a connus. D’où 
la nécessité de recourir au droit substantiel comme critère déterminant. Car, la norme 
juridique et le vote politique ont pu être mis aux services des systèmes diamétralement 
opposés, par rapport à nos propres usages, démocratiques et libéraux. Des Etats et des 
systèmes «voyous» et «pervers» ne peuvent se passer techniquement du droit, comme 
structure d’ordre, ni idéologiquement de l’affichage de la liberté et de l’égalité, comme 
demande sociétale. A la fois par réalisme, pragmatisme ou opportunisme, c'est-à-dire par 
nécessité fonctionnelle et par souci de propagande légitimant!  

Pour situer le juge constitutionnel au sein de notre système étatique, juridique et 
politique concernant les technologies institutionnelles, et libéral et démocratique sur le plan 
des valeurs et des principes, nous proposons d’esquisser d’abord le jeu complexe 
d’articulations de ces quatre variables, avant d’envisager le positionnement du juge, au 
carrefour de ces variables. L’espace juridictionnel s’avère complexe, à l’image du système lui-
même, entre les bipolarités des valeurs et celles des technologies, souvent complémentaire, 
mais souvent, aussi, concurrentes; parfois même carrément contradictoires. Notre système 
est, répétons-le, fondamentalement bipolaire, même là où on n’attend pas cette bipolarité: 
dans le consensus qui met une sourdine à l’opposition, mais pas forcément à la différence, 
alias concurrence. Car, le postulat pluraliste nous le rappelle: «Chassez la différence, elle 
revient au galop», dès que le consensus entre en action, c'est-à-dire en application. 
L’exécution est ici plus complexe, voire compliquée, que le constat du consensus. Et, c’est 
précisément à ce stade qu’intervient prioritairement le juge.  

Comme tous les pouvoirs, acteurs et interprètes implicites de la constitution qu’ils 
appliquent, mais plus spécifiquement que les autres, le juge doit arbitrer entre les valeurs et 
les principes qui se trouvent en concurrence. Et de ce fait, aussi et nécessairement, entre les 
places respectives du juridique et du politique.  

C’est pourquoi nous croyons utile de situer, au préalable et de façon diagonale, la 
structure profonde du système à travers sa longue formation historique, avant de nous 
intéresser au juge au sein de cette bipolarité sous sa forme actuelle, c'est-à-dire néolibérale.  

 
 

II. Sur l’Etat de droit bipolaire: libéral et démocratique 

Depuis le grand virage historique du néolibéralisme, impulsé par la crise pétrolière de 
1973 et les conséquences par elle induites, notre système de gouvernement a 
substantiellement changé, «de la cave au grenier». Les valeurs libérales et individuelles sont 
propulsées comme désormais «fondamentales», en éclipsant d’autant les valeurs 
collectives, plus spécifiquement politiques, c'est-à-dire démocratiques, contrairement à une 
certaine vulgate sur le «patrimoine commun», concept plus souvent invoqué qu’analysé, 
comme «intouchable»; définitivement cristallisé et, en quelque sorte unanimitaire, ce qui 
n’est pas tout à fait le cas! Le paradigme juridique a suivi l’installation du néolibéralisme et 
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s’est imposé comme dominant, face au paradigme politique, qui, de surcroit, a eu à subir la 
nouvelle hégémonie de l’économique, comme aux origines, il y a deux ou trois siècles, selon 
la façon de calculer… Un large espace a ainsi était ouvert au Marché «libre» et ses «lois»-
économiques, transposées au politique; réduisant par là la place de l’Etat, c'est-à-dire du 
politique en général, atteint dans sa spécificité et son autonomie. En n’oubliant jamais que 
lorsque l’on parle du politique c’est le démocratique qui est concerné, substantiellement. 

 On est passé rapidement, sans débat d’idées correspondant à l’ampleur et à la gravité 
du changement, d’un système pour ainsi dire historique de la démocratie «libérale» ou 
«pluraliste», avec son «Etat légal», qui faisait une large place au «politique d’abord», au 
système actuel, avant tout libéral, avec son «Etat de droit» – constitutionnel, «saisissant» en 
bonne partie le politique par le droit et en en transférant une autre partie à l’espace privé 
de la société civile, à son économie et ses lois… 

Ainsi, les deux composantes principales, libérale et démocratique, de notre système se 
retrouvent-elles dans un nouveau rapport hiérarchique ou le libéral domine le 
démocratique. Dans le sillage du néolibéralisme triomphant c’est le juridique qui 
s’affirmera, en induisant un déclassement du politique, en tant que référencie légitimant et, 
par conséquent, en tant que pouvoir arbitral. D’où, la montée en puissance du contentieux 
juridique, au détriment du contentieux politique, avec le juge constitutionnel comme 
symbole proéminent.  

C’est sur la lancée de la promotion néolibérale des libertés, affirmées par le droit et 
garanties par le juge, que celui-ci finit par prendre une figure de Héros de temps 
postmodernes, gardien du temple constitutionnel des libertés les plus «fondamentales». 

Le juge accapare ainsi un espace d’intérêt considérable: dans l’opinion publique, 
notamment, et aussi dans la doctrine juridique, naturellement. En tant que l’un des trois 
principaux pouvoirs de la Cité, cependant, il n’a pas le monopole de légitimité et, à ce titre, 
ne peut avoir de façon absolue le «pouvoir du dernier mot», comme par une certaine 
facilité et idéologie juridiste on le lui attribue parfois, en se contentant de la dogmatique et 
des apparences juridiques formelles. Personne, aucune instance ou aucun pouvoir institué 
dans une démocratie pluraliste ne peut avoir seul le pouvoir du dernier mot, car, 
«globalement et en dernière instance» celui-ci appartient au peuple, Souverain «en 
personne», s’exprimant directement sur le fond ou sur les conditions de procédure choisies 
comme légitimes pour les arbitrages décisifs «en dernière instance». D’ailleurs, au vu de la 
nouvelle montée en puissance et en popularité du juge, le problème de sa légitimité revient 
en discussion; notamment en France, dont la réserve historique face au pouvoir du juge est 
bien connue. Il est d’ailleurs resté une simple «autorité» de l’Etat dans la sémantique 
constitutionnelle «n vigueur ». La mouvance démocratique, pour sa part, lui cherche la 
légitimité en quelque sorte politique, c'est-à-dire électorale. En amont, c’est la question de 
son lien, direct ou indirect, avec le suffrage universel; en aval, c’est la question, toujours 
actuelle, d’un régime en adéquation avec sa nouvelle stature, ses nouvelles responsabilités 
fonctionnelles et réelles, au-delà du disciplinaire, déontologique, et pénal. La mouvance 
libérale se contente de sa légitimité juridique, c'est-à-dire constitutionnelle; elle trouve les 
critères de sa légitimation dans son statut constitutionnel et légal d’indépendance et son 
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niveau de compétences, principalement. Le juge devient ainsi le «représentant du peuple» 
par le biais de la constitution, puisque il se prononce «au nom du peuple français». Les 
libéraux «purs et durs» estiment que cette «caution constitutionnelle» suffit, puisque la 
constitution exprime une certaine légitimité démocratique grâce au vote. 

En ce qui concerne le «nouveau juge» ou le nouveau rôle du juge constitutionnel sous 
le néolibéralisme, force est de constater que certains paramètres de sa légitimité ont plus 
ou moins bougé; en droit ou en fait. Le souci de sa représentativité politique (en fait, mais 
en sourdine…) ou sociétale (plus facilement reconnue dans les systèmes anglo-saxons) 
devient plus réel et plus abouti. La légitimité constitutionnelle-fondatrice devient plus forte 
de signification: ainsi, les textes anciens sont souvent interprétés de façon assez 
radicalement renouvelée. Le renforcement de l’indépendance de la magistrature, en 
général, en droit ou en fait, ainsi que la remise à l’ordre du jour des divers types de 
responsabilités du juge contribuent au nouvel équilibre entre pouvoir et responsabilité, ce 
qui est une exigence typiquement démocratique. Il n’empêche que, malgré tout cela, tout 
comme «une somme de villages ne fait pas une ville», des aspects éclatés d’une légitimité 
qui se cherche ne fait pas une légitimité globale cohérente, c'est-à-dire suffisante! En 
réalité, on retrouve en matière de justice le déséquilibre qui caractérise le nouvel Etat de 
droit, en général: le paradigme juridique-libéral est devenu écrasant par rapport au 
paradigme démocratique-politique. Le système, dans son ensemble, en a perdu l’équilibre 
nécessaire à son efficacité et sa légitimité, toujours interactives dans la durée, faut-il le 
rappeler. 

En France, en particulier, la méfiance historique vis-à-vis du juge faisait partie de la 
culture traditionnelle, même sous la démocratie libérale passée, dont on gère encore les 
survivances aujourd’hui. On n’a pas voulu donner au juge un «supplément d’âme», c'est-à-dire 
de légitimité-démocratique, pour ne pas lui permettre d’acquérir plus de «pouvoir»! Par peur 
du politique on l’a écarté du démocratique. Dans beaucoup de pays les juges sont élus, 
même si leur élection acquiert un profil spécifique, du moins en fait, différent du suffrage 
politique tel qu’il fonctionne généralement. D’où, aux États-Unis, par exemple, une certaine 
représentativité des juges de la Cour Suprême; représentativité sociétale ou culturelle, mais 
d’une certaine façon géopolitique, voire politique au sens de sensibilité partisane. Les 
catégories ethniques (les noirs, les «latinos»), religieuses (les juges catholiques ou juifs) les 
genres (les femmes), les grandes régions y sont souvent représentées ès qualité. Sur le plan 
plus politique ou du moins idéologique, il est habituel d’y distinguer les «juges conservateurs» 
et les «juges progressistes», voire «pro-démocrates» et «pro- républicains». Le problème 
majeur en la matière n’y est pas perçu comme celui de leur connotation politique ou 
idéologique, mais comme celui de l’équilibre entre les «mouvances» représentées. Les juges 
étant des hommes, avec leurs idées, sentiments, voire passions et autres faiblesses dont ils 
ne peuvent se départir totalement et volontairement pour les besoins de la fonction, il est 
vain d’en espérer une neutralité désincarnée. Par ailleurs, la démocratie étant un système 
globalement rationnel, qui marie l’idéal avec les leçons de l’expérience, l’impossible ou 
l’improbable ne peut, en conséquence, être considéré comme souhaitable. A moins de 
sombrer dans l’utopie qui a fait couler beaucoup d’idéologies devenus systèmes «réels», 
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comme ce fut le cas avec le marxisme gouvernant. Prenant en considération ce paradigme 
réaliste on ne peut envisager légitimement, c’est à dire raisonnablement, que de prendre en 
compte, en la contrôlant, une certaine représentativité politique des juges du politique qui 
est la matière vivante du constitutionnel. A la fois une représentativité plus ouverte que 
politique au sens partisan, mais politique aussi, seulement «en flou», en quelque sorte; en 
transcendant les clivages partisans et en se situant dans les lignées des grands courants de 
sensibilités, des «familles politiques» plus ou moins informelles. En France c’est par les 
instances politiques de nomination, leur diversité et leur complémentarité que cet aspect 
des choses se réalise. Le reste étant laissé à la conscience et à la volonté des hommes pour 
«gérer» leurs «équations personnelles» conformément aux exigences déontologiques. Il 
n’empêche qu’aucun juge constitutionnel ne peut rester indifférent au «terrain»; au rapport 
de force du moment ou à l’état de l’opinion publique, avant de trouver la solution juridique. 

L’exemple américain a été choisi ici comme le plus transparent, pour illustrer notre 
hypothèse sur les imbrications du juridique et du politique dans le champ de la justice 
constitutionnelle. Mais, d’une façon générale, dans le modèle de l’Etat de droit, libéral et 
démocratique, le juridique et le politique se côtoient et interfèrent nécessairement; 
seulement, à travers les combinatoires variables et mouvantes, selon les conjonctures 
historiques ou les rapports des légitimités systémiques, qui peuvent être, plutôt libérales et 
juridiques ou plutôt démocratiques et politiques. De ce fait, au lieu de craindre la 
«politisation du juge», son éventuel «gouvernement» illégitime, il vaut mieux admettre la 
part inévitable du travail politique qu’implique l’interprétation des normes, toutes, 
forcément à contenu politique, en contrôlant les divers équilibres dont les instances et les 
décisions sont sensés être des témoins. Car la vie démocratique ne s’arrête pas avec une 
sentence juridictionnelle. La ronde des pouvoirs et les ressourcements des légitimités sont 
continus et perméables, même s’ils connaissent des temps forts, des rythmes de croisière et 
des blocages.  

 
A. La construction historique de la bipolarité démocratique et libérale, en rappel 
 

Au début de la modernité postrévolutionnaire (1789) ce fut avant tout le libéralisme 
juridique, agrémenté progressivement de démocratie politique, au cours du XIX° siècle, avec 
la montée en puissance du suffrage universel et des partis politiques. Le «libéralisme 
classique», comme système ouvert par excellence, avait précisément dégagé la voie à la 
démocratie, jusqu’à la prépondérance, voire la domination de celle-ci pendant un bon 
siècle, entre les années 1875-1877 et les années 1973-1975, en France. A partir de cette 
période le «néolibéralisme» marque un retour aux sources, plus ou moins revues et 
corrigées, en dominant désormais le politique – démocratique: à la fois sur le plan 
technologique du mode de fonctionnement, plutôt juridique, et sur le plan idéologique des 
valeurs, plutôt individuelles. La liberté et la norme juridique se trouvent fortement 
valorisées, par rapport au vote et la majorité – politiques, plus ou moins «déclassés» dans la 
grille des hiérarchies légitimâtes.  
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A la sortie du siècle des Lumières, après l’acquis du libéralisme économique, ce fut dans 
la suite logique du développement du système, avec la Révolution Française de 1789, avec 
la mise en place du libéralisme politique; garant politique de l’ordre des libertés 
«fondamentales» de l’homme et du citoyen, parmi lesquelles les libertés économiques 
n’étaient pas les moindres. En tant que personnes ou individus, d’abord et, surtout, en 
matière de la propriété – «sacrée», et de la libre concurrence – régulatrice, sacrée ou du 
moins consacrée, elle aussi, comme principe de gouvernement. La liberté d’expression 
viendra donc à la suite et ne s’exercera qu’individuellement. Tout cela, l’économique et le 
politique, substantiellement pensés et normés sur une base individuelle, intervient avant le 
collectif, c’est-à-dire la démocratie politique. Celle-ci viendra s’y articuler progressivement, 
au cours du XIXème siècle. Grâce au suffrage universel et les partis politiques, qui se 
«consolident» pendant la seconde moitié du siècle, pour se stabiliser historiquement, non 
sans mal, sous forme de la république ou de la «démocratie parlementaire», à partir de la 
«constitution Grévy», en 1877. Avec la promotion des procédures et des valeurs plus 
spécifiquement démocratiques, comme la délibération «publique», alias transparente, le 
vote «universel et secret» et le compromis légitime comme exigence substantielle, les 
piliers fondateurs du système ont été mis en place. Mais, c’est surtout avec l’établissement 
d’un certain équilibre – concrètement suffisant – entre les deux volets des valeurs, libérales 
et démocratiques, sous –tendus par leurs technologies préférentielles, juridiques et 
politiques, que le système trouvera sa légitimité et son efficacité; ce qui garantira sa 
stabilité. Bien sûr, en matière des affaires humaine et sociétales l’équilibre ne peut-être que 
relatif et les effets pervers du déséquilibre ne se font sentir qu’à partir d’un certain «seuil 
d’intolérance» ou de perversion des usages. 

Si le XIXème siècle a été «plutôt libéral», le XXème siècle sera «plutôt démocratique». 
Après la Ière guerre mondiale et – surtout – la crise économique de 1929, qui a débouché 
sur la demande de «plus d’État», c’est-à-dire d’un certain interventionnisme, voire dirigisme 
politique (en matière économique et sociale) et sa logistique institutionnelle de l’Etat pour 
réguler le marché défaillant. Cette mutation du rapport, en quelque sorte une inversion 
hiérarchique, entre le politique et l’économique, le public et le privé, était légitimée par les 
procédés d’action relevant de la démocratie politique qui y ressource sa légitimité pour le 
siècle à venir. Ce sont, en effet, la légitimité ressourcée du politique et les moyens d’action 
démocratiques qui en ont résulté, qui ont fini par donner à l’économique un nouveau statut 
juridique, désormais soumis à un certain encadrement politique («souple», «semi-souple» 
ou «semi-rigide», comme la planification). Avec une nouvelle «décote» idéologique de 
l’économique3 au profit des valeurs politiques ou, plus largement, économiques et sociales; 

                                                           
3 On était loin, alors, du productivisme et du consumérisme effrénés, typiques de notre postmodernité, économiste 
et mondialisée. La fonction sociale de l’économie dont s’est saisi le discours politique, valorisait la distribution 
autant que la production. La démocratie politique était alors abondamment dans son inspiration égalitaire; autant 
«distributionniste» que «productiviste», accordant une grande importance à l’utilité sociale,  «générale» ou 
publique, à côté de l’utilité économique, aujourd’hui déterminante ou, au moins, surdéterminante. 
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mais transitant toujours par les procédures et les discours d’idées – politiques; même si la 
finalité substantielle reste d’ordre plus spécifiquement économique et social.  

Ainsi était affirmée la primauté des choix politiques sur l’économique et sur le 
juridique, qui suivront4 la filière politique et démocratique – dominante par la suite, au 
cours du XX° siècle, grosso modo. 

De ce point de vue et de façon très générale, si le XIXème siècle a été celui de 
l’affirmation des «libertés publiques» et du libéralisme dominant, d’une façon plus générale, 
le XXème siècle est celui de l’affirmation de la démocratie et du «politique d’abord». Il s’agit, 
bien sûr, de la démocratie libérale, devenue «pluraliste», avec les valeurs collectives/ 
pluralistes et les techniques/procédures politiques souvent décisives; «souveraines», 
chaque fois qu’il il fallait faire appel à la «dernière instance». Ainsi, la place décisive 
revenait à la négociation, au compromis et au vote, qui se superposent à la triade 
typiquement libérale, fondée sur l’affirmation des règles, leur exégèse par les interprètes 
juridictionnels et la sanction du juge. 

Le temps fort de la politisation, jumelée avec la démocratisation du système, constaté 
dans les «années 30», se répète après la IIème guerre mondiale et les «années 50». 
L’économique a même été largement soumis au politique, avec les planifications «semi-
rigides»…5. Le marché était ainsi en bonne partie encadré et contrôlé. Le pouvoir de 
contrôle du juge de droit commun s’arrêtait au niveau législatif, avec, à l’époque, 
simplement un «Etat légal», le politique régnant en maître, globalement, et surtout au 
sommet de la pyramide du pouvoir dans l’Etat. La «classe parlementaire» et «partisane» ou, 
plus exactement, «politique» était en quelque sorte souveraine; à la fois juge et partie, dans 
les faits, les croyances, sinon dans la doctrine juridique et le droit positif, parfois en décalage 
des usages. Les efforts, marginaux et plutôt symboliques, du contrôle de constitutionnalité 
sont restés sans réelle pertinence, jusqu’à la Vème république et les années 70-80. C’est 
alors, précisément, que le droit commencera par «saisir le politique», en donnant de la 
crédibilité au nouvel «État de droit» – constitutionnel. Cela sera l’œuvre du virage 
néolibéral, juridisme et constitutionnaliste, de la décade 1970-1980. Mais, en attendant, 
entre la fin du XIXème siècle et la fin du XXème siècle, il s’agira du siècle démocratique, au 
point où certains systèmes, pourtant fondamentalement mixtes ou bipolaires, étaient 
désignés à partir de leur seul paradigme politique et démocratique: «le socialisme 
démocratique scandinave», «la démocratie chrétienne italienne», «la démocratie française» 
ou, simplement, «la démocratie parlementaire» ou «républicaine». Ceci même dans les 
manuels de Droit constitutionnel, sensés pourtant mettre en valeur surtout le paradigme 
juridique. Mais les auteurs, victimes de la mode ambiante des appellations scientifiquement 
pas très «contrôlées», se contentaient du politique, au nom de la démocratie et oubliant le 

                                                           
4 On se souvient, cependant, du mal que le très populaire Président Roosevelt a eu pour imposer cette prévalence du 
choix politique à la société économique américaine (de culture libérale, s’il en fut) et, en droit, à la Cour Suprême. 
C’était vraiment un new deal! 
5 Selon le vocabulaire conceptuel très usuel de l’époque. 
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libéral, «allant de soi», à l’époque; comme la démocratie sous le néolibéralisme, de nos 
jours!  

C’est donc la démocratie, «libérale», «pluraliste» ou «constitutionnelle»; «scandinave», 
«anglo-saxonne» ou «latine» qui était une référence paradigmatique; pas le libéralisme 
«démocratique», ou «pluraliste», plus ou moins épuré et globalisant, comme dans notre 
contexte néolibéral du début du XXI° siècle. Le qualificatif libéral n’apparaissait pas alors 
dans l’appellation générale du système, tout comme aujourd’hui le qualificatif 
démocratique n’apparait plus, sinon marginalement, dans l’appellation générique et usuelle 
de l’Etat de droit. 

Le néolibéralisme apparaît dans un nouveau contexte, survenu pendant le siècle finissant 
et témoignant d’une certaine «usure du politique», voire un certain «désenchantement 
démocratique». La crise pétrolière des années 73-74, prélude à la crise économique 
quasiment continue depuis, provoque un profond bouleversement de notre échelle des 
valeurs référentielles et de nos technologies préférentielles. C’est le néolibéralisme dans le 
système de gouvernement étatique, mettant l’économique et son alter égo, le Marché, 
devant l’Etat politique. Valorisant ainsi l’espace privé, civil ou social, par rapport à l’espace 
public politique. Mettant l’individuel devant le collectif, vidant la délibération démocratique de 
son sens profond qui vise le compromis, et privilégiant l’exégèse et la transparence des règles 
en vigueur, comme critères de légitimité. On postule, désormais, que le choix rationnel et 
individuel est en quelque sorte préétabli, et désigne le fondement de «la bonne gouvernance» 
néolibérale que le consensus (de préférence) doit seulement «positivement» concrétiser. La 
perspective s’annonce comme libérée de l’exigence de l’alternative. On dévalorise ainsi l’idée 
démocratique du choix, par postulat obligatoire et plus ou moins équilibré et, jusque-là, le 
critère essentiel de la «bonne gouvernance » démocratique, cette fois-ci. Sur cette lancée, on 
neutralise le véritable débat pluraliste, plus conflictuel que concurrentiel, car la concurrence 
était déjà «codifiée» dans la science comme un concept qui est propre au marché et, comme 
tel, déjà pris en quelque sorte!  

Le scénario historique s’est déroulé en cette fin de siècle de façon dissymétrique, par 
rapport à 1929. Au lieu de vouloir remédier à la situation de «pas assez d’État», c’est-à-dire 
de pouvoir politique (toujours identifié par le démocratique), c’est le «trop d’État» qui est 
dénoncé et tenu pour responsable de la crise, cette fois-ci. Il fallait donc «libérer le Marché» 
du «carcan étatique» pour lui permettre de retrouver son «autorégulation» et favorisant 
ainsi «la sortie de crise». Seulement, ce qui était présenté, à l’époque, comme un «miracle 
libéral », c’était la solution de «sortie de crise» financière et économique, et non pas un 
changement profond et durable de notre système de gouvernement. Dans un premier 
temps c’est seulement de gestion, alias «gouvernance» qu’il était question. Il s’agissait des 
politiques néolibérales de Mme M. Tatcher et de M.R. Reagan et non pas du changement, 
en profondeur, des rapports généraux des composantes libérales et démocratiques de notre 
système. L’explosion, ou presque, du néolibéralisme comme un nouveau système de 
gouvernement s’est avéré être génératrice du nouveau déséquilibre structurel entre les 
deux paradigmes fondateurs. Cette «transition» là n’a pas été débattue comme telle. Ce 
sont les divers pouvoirs qui ont dû, au fur et à mesure, l’assumer, plus ou moins 
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progressivement. La place du juge dans ce processus pragmatique et continu a été énorme. 
C’est lui, l’interprète désigné du sens et de la portée, subtils et variables, des anciennes 
normes – reconduite par adaptation, et des normes nouvelles, à insérer dans la cohérence 
néolibérale.  

Avec la primordialité des libertés individuelles – «naturelles» sur les choix collectifs – 
politiques, c’est tout naturellement le paradigme juridique qui revient au premier plan. Il 
accompagne, cette fois-ci, non seulement le principe de la légalité, mais celui de la 
constitutionnalité, sensé soumettre tout le politique (législatif et exécutif) au contrôle du 
juridique, grâce au juge constitutionnel aux compétences surclassées et à la légitimité 
renforcée. Ainsi est né le nouvel État de droit – constitutionnel, à la différence et en 
progression par rapport au Reichstadt allemand du XIXème siècle. C’est à partir des années 
70-80 que le juge constitutionnel fut promu et remobilisé en Europe occidentale, terre de la 
démocratie libérale, comme la France, par exemple6. Auparavant, il est vrai, il y avait 
l’exception autrichienne, due à Kelsen, dans les années 20; on sait ce qu’il en est advenu 
dans les années trente. Et, surtout, il y avait les cas des ex-vaincus de la IIème guerre 
mondiale. L’Allemagne et l’Italie étaient dotées de cours constitutionnelles comme 
garanties du respect des nouvelles constitutions libérales et démocratiques. Avec la 
structure fédérale (en Allemagne) ou régionale (beaucoup plus légèrement en Italie) des 
Etats, et, avec la promotion constitutionnelle des libertés publiques et même 
certaines normes internationales promues au rang des normes constitutionnelles, 
voire supra-constitutionnelles… Les nouveaux régimes étaient soutenus par le 
«parlementarisme rationnalisé», revu et corrigé une nouvelle fois et garanti par un juge 
constitutionnel en qui étaient placés les plus grands espoirs! Il y avait aussi la logistique du 
Droit international, appelé à la rescousse. Le constitutionnalisme, mouvance 
essentiellement juridique, voit ainsi ses premiers fondements, avant que sa construction ne 
se généralise et se consolide avec le néolibéralisme, dans les années 80; entrainant dans son 
sillage les pays postcommunistes d’Europe Centrale et Orientale. 

Entre la crise pétrolière des années 1973-1974, faisant tâche d’huile, et les 
«Évènements de l’Est» des années 1989-1990, toutes les stratégies des acteurs et les 
analyses des auteurs s’étaient placées sous la bannière du Conseil de l’Europe et de sa 
fameuse Commission de Venise, dont la devise était: «La démocratie par le droit». 
L’ambiguïté qui en résultera sera due à une certaine confusion conceptuelle entre la liberté 
et la démocratie, considérée comme synonymes par «constat» ou simple affirmation, qui se 
perpétue de nos jours, de façon assez générale, et dont la présente approche tend à rendre 
compte. 

Avec le virage néolibéral, le souci de liberté, en tant que valeur référentielle, submerge 
le souci de démocratie. En tout cas, le libéralisme et ce que l’on pourrait appeler, par goût 
                                                           
6 Ce n’est qu’entre 1971, 1974 et 2008, comme déjà évoqué, qu’il devient légitime de parler, pour la France, du 
«juge» constitutionnel, malgré la sémantique retardataire, qui évoque, elle, le «conseil», au lieu de cour, les 
«membres», à la place des juges et des «décisions», à la place des arrêts ou des jugements. Le tout dans le cadre 
constitutionnel général, qui, lui, évoque «l’autorité judiciaire» là où toutes les constitutions similaires affirment le 
«pouvoir judiciaire». 
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de symétrie, le «démocratisme», sont considérés comme un couple fusionnel: inséparables 
dans la réalité et de ce fait inutilement séparées dans l’analyse, dit-on! Or, précisément, ils 
apparaissent séparément, de façon parfaitement différenciée, bien qu’en convergence, à 
travers l’histoire et nous paraissent, aujourd’hui, utilement séparables pour les besoins 
analytiques et critiques, car la domination, pour certains l’hégémonie néolibérale, perturbe 
profondément un système dont la qualité, pour ne pas dire la durabilité, dépend 
précisément et fondamentalement de l’équilibre entre ses deux paradigmes constitutifs 
évoqués. Pour revenir à la métaphore du couple fusionnel, on comprend aisément que la 
stabilité de la relation dépend de l’équilibre structurel de ses deux composants. 
L’hégémonie démocratique, sans le contrepoids libéral suffisant, peut induire «la tyrannie» 
ou le «despotisme de la majorité», qui débouche souvent sur celle d’une oligarchie 
politique, puis, celle d’un chef, leader plus ou moins charismatique7, dont le «culte» se 
substitue à la majorité, c’est-à-dire au peuple…tout en développant un discours populiste. 
De son côté, le libéralisme insuffisamment encadré par le politique, c’est-à-dire par l’Etat 
démocratique, est alors, dans son idée abouti ou de freinée, gouverné par la loi de la 
«concurrence débridée», c’est-à-dire la «loi du plus fort», qui ignore l’exigence égalitaire, 
fondement de la démocratie. C’est pourquoi un certain vocabulaire parle du marché ou de 
la concurrence – «sauvages», propre à l’état de nature et contraire à toute civilisation. Car, 
finalement, l’histoire nous l’a démontré, le Marché n’est pas un véritable système (un 
modèle de système), dans la mesure où il ne s’autorégule pas; il a besoin d’une autorité 
extérieure et d’une légitimité supérieure, à savoir l’Etat politique. Il n’y a pas de «main 
invisible» d’Adam Smith qui devait garantir l’auto-régulation du marché! Mais, il est vrai, le 
libéralisme n’est pas l’anarchisme, c’est-à-dire un libertinisme quelconque. Comme souvent 
rappelé par l’histoire économique, le libéralisme reconnait avoir besoin de l’Etat politique, 
mais un Etat minimaliste ou «modéré», c’est-à-dire «raisonnable», sans plus, pour 
reprendre le vocabulaire de la rationalité libérale. Plus concrètement, on le constate dans et 
par les faits: le capitalisme moderne ou postmoderne, c'est-à-dire l’économie libérale n’a 
pas un besoin vital de la démocratie8, alors que c’est l’inverse pour la démocratie politique. 
La relation est asymétrique. La démocratie libérale, elle, s’articule nécessairement avec 
l’économie libérale, pour des raisons multiples, d’ordre structurel ou systémique, qualitatif 
et quantitatif (niveau de développement suffisant et économie largement libérale) qu’il n’y 
a pas lieu de développer ici. Qu’il suffise de le constater. 

La survenue du néolibéralisme au cours des années 80 a donc privilégié l’économique 
et surtout, pour ce qui nous intéresse, le juridique, garant des normes libérales sur la 

                                                           
7 L’exemple le plus saillant que l’histoire nous ait fourni est celui du système soviétique avec le parti totalitaire, son 
politburo de la «direction collégiale» et son chef, «le petit père du peuple», objet du «culte de la personnalité». La 
France en a fait une courte expérience sous la Convention, avec la dictature jacobine, son Comité du Salut Public, 
notamment, et Robespierre au sommet de la pyramide en pointe… 
8 Des dictatures latino-américaines et asiatiques ont pu connaître un fort développement du capitalisme, car l’ordre 
public,  la propriété privée et la concurrence y étaient assurés par des régimes autoritaires… L’exemple du Chili de 
Pinochet en est l’illustration la plus drastique. Sans s’attarder sur le cas de la Chine, qui, tout en étant plus complexe, 
relève de ce grand écart, en voie de stabilisation (?), entre l’économique, largement privatisé et concurrentiel et le 
politique, encore totalitaire ou, du moins, autoritaire. 
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propriété privée, la libre concurrence et les libertés des individus en tant que tels. Les 
citoyens, en politique, en sont le «complément» indispensable, dans la logique globale du 
système.  

Pour le reste, le fonctionnement «ordinaire» ou «normal» du système relève 
principalement de la régulation normative, qui en est la technique privilégiée. La liberté 
individuelle est donc posée par-dessus le souci de son usage collectif, c’est-à-dire politique. La 
démocratie politique, avec sa valeur égalitaire comme fondement idéologique, conserve sa 
place, bien entendu; mais elle est désormais éclipsée par les éclats du néolibéralisme – 
individualiste et juriste – triomphant. 

 
B. Le juge en tant qu’interprète des «valeurs partagées» 
 

La fonction d’interprète du juge implique un travail politique d’interprétation des 
valeurs consensuelles mises en cause, et du rapport contextualisé entre ces valeurs. Comme 
déjà évoqué, il doit articuler la structure du système et la conjoncture politique, l’esprit des 
lois et l’esprit du contexte. Car, nos «valeurs partagées» ne sont pas un bloc compact, à 
l’image du «bloc de constitutionnalité», souvent invoqué! Si les référentiels sont communs 
et un certain «noyau dur», très rapidement des nuances, différences, concurrences et 
parfois même oppositions s’affirment. Le juge est souvent, bien qu’implicitement, conduit à 
arbitrer entre ces valeurs; non seulement éventuellement perçues de façons contradictoire, 
mais aussi dans un rapport de légitimités respectives variable. C’est dire l’importance du 
juge en la matière, alors qu’elle n’est pas suffisamment mise en valeur. 

L’arbitrage, explicite ou implicite, entre le libéral et le démocratique. 
Il s’agit ici des «valeurs fondatrices»9, celles que l’on fait fusionner par la formule du 

«patrimoine commun des valeurs», alias «valeurs communes» ou «partagées», sans jamais 
cependant en approfondir l’analyse du contenu et les diverses connotations de la 
sémantique conceptuelle qui varie selon les époque, les acteurs et les cas de figures. 

 Cette analyse, critique par vocation, fait assez rapidement apparaître les différences, 
sources de divergences qui apaisent surtout dans les applications concrètes et particulières 
de ces valeurs. Que de lois «liberticides» parce que «égalitaristes» ou, symétriquement, 
«inégalitaires» parce que conduisant au «libéralisme sauvage». L’énoncé générique de la 
valeur, et du principe qui en est issu, peut faire croire au lien fusionnel entre la liberté et 
l’égalité, mais dès que l’on commence à préciser le contenu précis et ses implications, des 
différences, voire des contradictions, apaisent.  

On oublie volontiers, de nos jours très consensualistes, que le fameux consensus, 
devenu le référentiel primordial de légitimation (plus fort que la majorité!) ne signifie pas, 
pour autant, l’unanimité, mais implique malgré ses apparences formelles un contenu 
compromissoire. Tout comme la majorité, mais de façon beaucoup plus transparente, dans 
ce dernier cas. D’une certaine manière, les consensus sont des compromis, seulement 
                                                           
9 Les «droits fondamentaux» ne sont que le reflet des valeurs «fondamentales», dont ils sont inspirés et  qui 
transitent par des principes constitutionnels, devenus plus nombreux et plus contraignants, comme les travaux du 
dernier Congrès mondial de droit constitutionnel de Mexico, en décembre 2010  l’ont révélé. 
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«constatés», mais pas votés, ni délibérés dans la perspective d’un vote où l’on va pouvoir se 
compter! Il s’agit d’un procédé sans vote, précisément et par définition, puisqu’il a été 
inventé justement pour éviter le vote «diviseur», révélateur des dissensus qui couvent 
toujours sous la braise pluraliste… et que par intérêt commun des principaux acteurs on 
tient à taire De surcroît, le consensus est obtenu sans négociation explicite, de type franc et 
direct, où, après que chacun ait exposé ses objectifs on condense les oppositions de façon 
bipolaire pour obtenir la bipolarité démocratique avec la majorité et l’opposition. Ceci étant 
constaté, la tendance à la normalisation des consensus politiques, au-delà du systémique, 
s’est accentuée avec le néolibéralisme. Aux débuts de la démocratie libérale le consensus 
était seulement systémique. Il en va ainsi des fameux «consensus fondateurs», comme dans 
le cas des «vieilles» démocraties occidentales. Avec l’extension du procédé consensuel au 
domaine politique des précautions d’usages sont prises, précisément «pour ne pas réveiller 
le loup qui dort»; pour mettre en sourdine ou masquer la différence ou la conflictualité 
latente, sans quoi la fonction du procédé consensuel ne pourrait plus être assurée. Le 
consensus implique en ce sens un accord subtil, plus ou moins implicite, sur le désaccord 
mineur, pour sauvegarder un accord flou sur l’essentiel. Mais avec l’évolution historique et 
les variations conjoncturelles, le rapport entre les deux paramètres peut s’inverser et, de 
toute façon, le secondaire peut peser plus ou moins lourdement dans l’opérationnalité des 
choses, en nécessitant des adaptations du consensus initial aux contextes nouveaux! C’est 
l’ambiguïté profonde et essentielle du consensus qui induit toujours la nécessité des 
interprétations, comme ici celles des valeurs fondatrices par le juge, qui est appelé à faire ce 
travail en permanence, sinon au cas par cas. Or, il s’agit-là d’un travail autant juridique que 
politique, puisqu’il s’agit de faire rentrer dans les moules juridiques des réalités politiques 
différentes et fuyantes. 

 
 

III. Sur l’encadrement du juge par le système: entre le juridique  
et le politique 

 
L’éclairage du juge par le cadre bipolaire et fondateur permet de mieux le situer en tant 

qu’arbitre entre les valeurs, lesquelles, bien que consensuelles, sont parfois concurrentes et 
parfois même contradictoires, quant à leurs «sens et portées» concrètes. De plus, qui dit 
valeurs dit moyens de leur mise en œuvre et implique le choix des procédés ou des 
procédures juridiques ou politiques qui en sont plus ou moins induits. Ainsi, même lorsque le 
politique emprunte au juridique, il préfère une norme, une loi «républicaine» par vocation, car 
votée directement par la majorité politique, essentiellement égalitaire en tant que disposition 
«générale et impersonnelle», délibérée collectivement, dans la transparence de surcroît. 
Tandis que des «règles» concrètes, elles, sont apparamment moins liées aux exigences de la 
légitimité politique, alias démocratique et plus expressives de l’Etat «administratif», plus ou 
moins performant, ou de la gouvernance «technocratique». 
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A. Le juge arbitre entre les valeurs fondatrices: la liberté et l’égalité en tension 
 

La vision bipolaire du système, proposée ici, est déjà dans les connotations et les 
hiérarchies constatables au sein du sacro-saint consensus fondateur, comme d’emblée 
suggéré. Le consensus n’étant rien d’autre qu’un compromis, mais un compromis sui 
generis, portant en la circonstance sur le fondamental; un compromis ample, voire général 
et accepté comme durable. Dans ces conditions, il suppose une certaine souplesse 
d’application, c’est-à-dire d’interprétation qui, en partie, revient au juge, mais, en partie – 
aussi – au Président de la République, gardien de la constitution et du fonctionnement 
régulier des pouvoirs publiques, dans le respect de l’esprit de l’ensemble. On se souvient de 
la célèbre formule du Général de Gaulle sur la constitution comme un texte, une pratique 
et, surtout – «un esprit». Cette fonction arbitrale du président consiste, plus spécifiquement 
et avant tout à garantir l’équilibre entre nos deux paradigmes, libéral et démocratique, à 
travers les différentes normes juridiques et rapports des pouvoirs politiques. 

Les valeurs «partagées», libérales et démocratiques, bien que cohabitant au sein du 
consensus fondateur du système, rentrent souvent en concurrence; dans la vie réelle 
comme dans les discours qui les approfondissent D’ailleurs, toute l’histoire de la démocratie 
libérale était sous-tendue par les problèmes de la frontière légitime entre les exigences de la 
liberté e celles de l’égalité. Souvenons-nous des débats législatifs sous la IVème République 
française. A chaque initiative législative significative de la «droite libérale – classique», quel 
qu’en soit l’expression partisane concrète, la «gauche démocratique – moderne» opposait 
le contre argument face au «libéralisme exacerbé», c’est à dire le retour à l’état de nature, 
«sauvage», assurant, en fait, le règne de la loi du plus fort et non pas du plus légitime. Et, à 
l’inverse, symétriquement, toute initiative d’ampleur de la «gauche démocratique- moderne»10 
était dénoncée comme «égalitariste» et, à ce titre, «liberticide». Ainsi vont normalement les 
compromis démocratiques, entre les valeurs, comme entre les intérêts. 

La liberté et l’égalité sont, en effet, les deux «désirs», pulsions ou exigences – profonds 
de toutes les sociétés, notamment modernes. Ce sont les deux piliers idéologiques de la 
civilisation «démo-libérale» chargés d’en sublimer les contradictions de façon pacifique et 
rationnelle. En France, c’est le compromis historique entre Montesquieu, le libéral et 
Rousseau, le démocrate, qui symbolise cette dialectique des valeurs fondatrices. Tous les 
pouvoirs y ont contribué, le constituant, le législatif, l’exécutif et, bien sûr, le judiciaire – 
aussi. Tous ceux qui sont sensés appliquer les normes fondatrices, en respectant surtout 
l’esprit des normes, car les normes sont souvent «recyclés» dans leurs sens exégétiques et 
formels concrets, conformément aux changements induits par l’évolution du terrain social, 
alias politique, auquel le droit doit s’adapter. C’est la fonction du juge qui est le mieux à 
même d’opérer ce changement en souplesse, par ses «arrêts de principe» ou les «star 
décisions» issus des «virages jurisprudentiels». C’est ainsi que le juge participe activement 
aux mutations du système politique par la voie juridique, en évitant les «frais généraux» de 

                                                           
10 Nous retrouvons ici le vocabulaire, bien consensuel, de l’époque. 
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la violence révolutionnaire ou autre. Le poids politique substantiel du juge est ici aussi 
évident que légitime. 

Les valeurs «communes» se retrouvent dans un noyau dur – minimum, qui est 
véritablement «commun» ou «partagé». Au-delà de ce noyau, dans l’enveloppe «molle», 
nos deux mouvances idéologiques se différencient, voire se séparent et peuvent rentrer en 
conflit, politique et juridique, sans pour autant remettre en cause le consensus systémique. 

La liberté est une aspiration profonde de toute l’humanité, constatent les libéraux. 
C’est la priorité idéologique absolue. De leur ouvance. Bien entendu, elle ne peut prospérer 
dans l’espace social sans une certaine égalité; mais, en même temps, «trop d’égalité, tue la 
liberté», car, c’est alors l’égalitarisme. Mené au bout de sa logique, celui-ci supprime la 
liberté, sans pour autant construire une égalité réelle, comme l’expérience du socialisme 
marxiste nous l’a démontré, tout au long du XXème siècle. La liberté est donc un droit 
naturel, c’est-à-dire universel, fondé sur la Raison qui, elle – aussi, a un statut d’universalité. 
A ce titre elle est plus affirmée que débattue, puisqu’il s’agit d’un axiome fondateur. 

L’idée de liberté a généré toute une série de droits et libertés, dont la dignité de la 
personne humaine, qui est à la pointe de l’actualité. Comment nier le rôle immense du juge 
dans l’interprétation de cette valeur, devenu principe et donnant lieu à des droits au respect 
dans les contextes et des situations différents. On touche là directement aux fondements 
idéologiques et intérêts politiques de nos deux mouvances. 

Il en va de même avec les idées qui sous-tendent la valeur égalitaire. Pour la mouvance 
démocratique, l’égalité est le préalable à la liberté pour tous. Le contrat social, politique et 
démocratique pré-conditionne la bonne distribution et le bon usage de la liberté. Or, une 
fois de plus, c’est en matière politique seulement que l’on peut construire cette valeur à 
partir du principe ONE MAN – ONE VOTE. C’est ainsi que l’on retrouve le paradigme sociétal 
ou collectif, c’est-à-dire politique, consubstantiel à la démocratie. Et, tout comme la liberté, 
l’égalité a généré une filière de droits «acquis» par des luttes politiques, voire historiques, et 
désormais installées au sein des valeurs fondatrices, bien intériorisés. 

 
B. Le juge entre la légalité juridique et la légitimité politique 
 

La question concerne ici les problèmes d’interprétation de la conformité hiérarchique 
de la norme juridique dans le contexte politique à légitimité évolutive. 

 Au préalable, il nous semble utile, une nouvelle fois et après la mise en évidence de la 
tension entre les valeurs, de revoir le cadre et l’esprit du système, à travers sa complexité 
technologique, qui sous-tend et marque le travail du juge. 

Il y a, en effet, dans notre système de l’Etat de droit, deux technologies organisationnelles 
et fonctionnelles, qui sont en étroite symbiose et qui concourent, toutes les deux, au bon 
fonctionnement du système: le droit et la politique, le juridique et le politique, avec leurs 
techniques, procédures et instances diverses, dont la norme juridique et le vote politique 
sont les piliers. Si le système a besoin des deux technologies (devenues en partie, valeurs, 
voire même idéologies…), pour exister et fonctionner, celles-ci jouent des rôles différents, 
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préférentiels, voire déterminants, selon qu’il s’agit des «causes» ou des «mouvances» plus 
spécifiquement libérales ou démocratiques. 

Le vocable «technologie» peut éventuellement surprendre, car il s’agit, en effet, aussi 
des valeurs; des idéologies, comprises comme systèmes de valeurs. Il y a des idéologies 
juridiques et politiques, générées par les valeurs libérales et démocratiques, aux services 
desquelles se trouvent le droit et la politique. Pour la circonstance, nous voulons seulement 
mettre en exergue le juridique et le politique comme techniques d’organisation, et de 
régulation des rapports des pouvoirs politiques. Plutôt que simples techniques, le juridique 
et le politique sont de véritables systèmes technologiques, impliquant des procédés, des 
procédures et des institutions fonctionnelles diverses, nécessaires à la production et la 
gouvernance des normes et des décisions politiques qui, en tant que tels, peuvent être mis 
au service des «causes» substantiellement très différentes. Aucun pouvoir politique, aucun 
Etat, ne peut se passer, de nos jours de la modernité complexe, de droit constitutionnel, ni 
de procédé électoral. Tous les Etats n’existent que par le droit, même si tous ne sont pas des 
Etats de droit, beaucoup s’en faut. Les Etats de droit avérés, comme les démocraties 
libérales crédibles sont encore très minoritaires dans le monde d’aujourd’hui, constitué de 
200 Etats, environ. Il y a, parmi eux, beaucoup «Etats voyous» ou de «pouvoirs pervers» 
dont les discours et les apparences symboliques exhibées, en général, sont à l’inverse de la 
réalité. Le discours juridique et politique a pour fonction, dans ce cas, de faire croire, de 
compenser verbalement, symboliquement ou psychologiquement, le déficit de légitimité du 
pouvoir ou du système, lui-même. C’est pourquoi nous avons postulé que le droit et le 
politique peuvent, pour les besoins de l’analyse, être considérés comme des technologies 
«détachables» des valeurs dont elles sont les instruments. C’est pourquoi, finalement nous 
avons insisté sur les aspects complémentaires et inévitables du lien entre le juridique et le 
politique; à la fois pour la bonne marche et la bonne compréhension de notre Etat de droit, 
démocratique et libéral. Le système de complémentarité et de concurrence, de synergie et 
de contradiction, implique l’ «esprit» de la séparation des pouvoirs: celui de la surveillance 
mutuelle, accompagnant la collaboration. Tout comme en matière de valeurs, le juge se 
trouve en réalité (souvent dénigrée, occultée ou critiquée) en position de plus ou moins 
grand écart, entre le texte et le contexte. Il nous semble donc théoriquement légitime 
d’avaliser la substance politique du travail du juge; de ne pas en faire une cause de 
«mauvaise conscience», au nom d’une vision par trop «puriste» ou juriste de l’Etat de droit, 
car il s’agit d’une notion composite, fusionnant le juridique (le Droit) et le politique (l’Etat). 

Ainsi on peut lire notre État de droit démocratique et libéral ou, désormais, libéral et 
démocratique, comme constitué de deux pyramides en interférence. Pyramides emboîtées, 
mais structurées de façons différenciées, selon qu’il s’agit du «sous-système» libéral ou du 
«sous-système» démocratique. Évoquons en quelques mots les cohérences propres de nos 
deux filières – matrices, perceptibles à tos les principaux stades des processus et permettant 
une plus globale et systématique lecture du système. 

Le libéralisme, qui a plutôt tendance à donner «le pouvoir du dernier mot» au juge, 
considéré comme gardien, voire garant de la norme, se fonde sur le Droit naturel. Celui-ci 
est d’abord et avant tout celui de l’Homme, qui deviendra, avec la valeur démocratique, 
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alias égalitaire, celui du Citoyen. Il reste que pour le libéral le postulat fondateur affirme que 
c’est la norme, la loi ou la constitution, qui transcrit le droit naturel et le juge qui le garantit. 
Ainsi s’énonce la construction de l’ordre libéral: l’idéologie de la liberté, naturelle ou 
consubstantielle à l’homme, son affirmation par la norme juridique et sa garantie par le 
juge. Tout «naturellement» alors on débouche sur la conclusion que «le pouvoir du dernier 
mot» appartient au droit, c’est-à-dire au juge, qui dit le droit lorsque le problème se pose. 
Le pouvoir politique, tout comme le citoyen, doivent s’y soumettre. Le politique y est perçu 
comme le garant de l’ordre public, mais celui-ci est envisagé a minima, au profit de l’ordre 
privé, «naturel» et concurrentiel. Ce qui intéresse cette vision des choses c’est la virtualité, la 
possibilité ou la «chance» de pouvoir jouir de la liberté; pas l’usage réel qu’on en fait, qui 
dépend du collectif, qui, lui, intéresse plus spécifiquement la vision démocratique, c'est-à-dire 
politique des choses. 

Le démocratisme, pour employer une sémantique similaire, bien qu’imparfaite, 
privilégie le politique, c’est-à-dire le collectif et le vote comme expression directe du 
Souverain – peuple. L’égalité est ainsi obtenue par les luttes politiques, avant 
d’être affirmée par les normes juridiques. Celles-ci évoluent nécessairement avec la société 
elle-même et seul le peuple, par le suffrage universel (bien entendu – égal) peut être le 
censeur ou le constituant, «en dernière instance». La vision démocratique s’intéresse à 
l’usage politique de la liberté; aux choix des institutions et des politiques publiques qui 
déterminent notre vie en société et pèsent sur nos destins collectifs et individuels. La liberté 
est, en effet, la condition et la finalité de toutes les autres légitimités dérivées, l’alpha et 
l’oméga de notre système de valeurs. Mais, entre les deux pôles référentiels, entre la 
première et la dernière lettre de l’alphabet, il y a la vie, qui s’écrit politiquement, en termes 
de délibérations et de décisions – collectives. Ainsi, dans les démocraties libérales, si le 
«pouvoir du dernier mot» en droit appartient normalement au juge, qui l’exerce de façon 
«ordinaire» ou routinière, en même temps, la loi ou la norme sont au départ, il ne faut pas 
l’oublier, des actes politiques, issus des votes qui leur confèrent leur qualité substantielle, 
leur «identité», c'est-à-dire le «sens», en fonction duquel on délimite la «portée». Par 
ailleurs et symétriquement, les normes juridiques sont, en démocratie et par hypothèse, des 
compromis politiques. Pour leur donner un sens, pour les interpréter, le juge doit faire une 
analyse politique du compromis, qui est la substance de toute norme juridique. Nous 
sommes encore dans le lien indissoluble entre le juridique et le politique. Mais le cercle 
vertueux des interdépendances ne s’arrête pas là, il ne s’arrête pratiquement jamais dans 
l’Etat de droit: pour qu’un vote soit légitime, encore faut-il qu’il respecte une procédure ou 
des conditions juridiques de procédure préétablies. Le juridique et le politique fonctionnent 
de ce point de vue comme un double circuit, de complémentarité et de sécurité. 

Il y a donc, en démocratie libérale, un cercle vertueux des interdépendances qui donne 
une certaine souplesse au jeu du «pouvoir au dernier mot» qui se passe entre le juridique et 
le politique; entre les pouvoirs politiques et le pouvoir judiciaire de façons complexe et 
variables, selon les contextes légitimant et les habitus technologiques. 

Le juge est le garant des droits et des libertés constitutionnelles, mais son travail 
d’interprétation implique l’évaluation de la légitimité dans le contexte. Derrière chaque 
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évaluation de la légalité, alias constitutionnalité, se cache une appréciation de la situation 
contextuelle, en termes de légitimités concurrentes. Car, l’évaluation du rapport de forces 
en démocratie se fait en termes de légitimités. C’est un travail politique qui implique le 
recours au terrain, aux croyances de l’opinion et pas seulement aux concepts juridiques et à 
leur hiérarchie. Le Président de la République, pouvoir exécutif, politique par excellence, est 
aussi un arbitre, garant des institutions. Il exerce cette fonction, voire cette mission, en 
évaluant l’équilibre politique des pouvoirs; conformément aux dispositions et à l’esprit de la 
constitution, cependant. A cet égard il est, en quelque sorte en position de symétrie 
inversée par rapport à celle du juge, qui est une instance primordialement juridique, avant 
d’être politique.  

Finalement, la constitution a deux gardiens: le juge constitutionnel et le Président de la 
République. L’un, principalement juridique, mais interférant dans le politique. L’autre, plutôt 
politique, mais dans le respect de la constitution. L’un contrôle la conformité des normes 
par rapport à la constitution, en faisant son évaluation en fonction des exigences 
contextuelles de légitimité; en équilibrant le jeu des exigences de la liberté et ceux de 
l’égalité, «en dernière instance». L’autre, en arbitrant le rapport de forces politiques 
légitimes, mais dans l’ «esprit de la constitution», en termes d’équilibre des pouvoirs, par 
exemple. Mais le Président de la République connaît des limites dans l’exercice de cette 
fonction, car, tout comme le juge, il n’est pas Le Souverain. C’est un pouvoir constitué, pas 
constituant. Finalement, le vrai dernier mot appartient au constituant, en matière 
constitutionnelle.  

On constate souvent, dans les systèmes néolibéraux notamment, des hésitations sur le 
«pouvoir du dernier mot», entre la légalité et la légitimité, lorsqu’elles sont en concurrence 
ou en contradiction. La légalité est juridique, alors que la légitimité est politique. Or, «en 
dernière instance», c’est toujours la question de légitimité qui se pose. Mais, même dans ce 
cas de figure, la question de la crédibilité ou de la légitimité propre du droit ou du vote, en 
tant que techniques, interfèrent et pèsent en tant que telles, comme valeurs spécifiques; 
indépendamment ou en combinaison avec la substance idéologique ou idéelle, sensées être 
décisives dans l’appréciation de la légitimité. Parfois c’est l’instrument qui porte l’artisan!  

 
 

IV. En guise de conclusion 

Le juge est devenu une instance primordiale dans le système néolibéral de l’Etat de 
droit, mais, en même temps, la place du juge par rapports aux autres pouvoirs et par 
rapport au politique, en général, n’est pas suffisamment élucidée. Il ne suffit pas d’affirmer 
qu’il a le «droit au dernier mot», puisqu’il se prononce «au nom du peuple français». Dans le 
modèle général de la démocratie pluraliste, qui nous inspire en fondant nos régimes, le juge 
n’est pas Robinson Crusoé …l’homme seul sur son île déserte, décidant librement et 
souverainement, en toute virtualité du droit positif! Il n’est qu’une pièce d’un système 
politique et humain complexe; instance primordiale, comme telle, mais pas forcément la 
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plus décisive pour dire le «dernier mot»; mais pas «nulle», non plus, comme le prétendait 
Montesquieu, pour des raisons historiques et conjoncturelles spéciales, pour ne pas die 
spécieuses… La description du nouveau statut du juge dans le système de gouvernement, sa 
nouvelle popularité et même sa légitimité renforcée, ses pouvoirs élargis, en droit et en fait, 
tout cela nous permet de mieux connaître la mutation néolibérale de l’institution. Mais pour 
mieux comprendre le «nouveau juge» il faut le situer dans le système où il a sa place et son 
rôle – spécifiques, qu’il partage avec les autres pouvoirs – concurrents, dans l’ «esprit du 
système», qui relativise le rôle de chacun. Si le juge a le «pouvoir du dernier mot» – 
juridique, dans le cadre du fonctionnement normal, c'est-à-dire «ordinaire» ou «régulier» 
du système, dès les premiers «blocages», «crises» ou «circonstances exceptionnelles» en 
tous genres, c’est l’arbitrage politique qui prend la relève. Le législateur ou le constituant, 
par la voie des «validations législatives», parfois à la limite de la perversité (cf. la pratique 
sous la présidence V. Giscard d’Estaing) par la voie des réformes législatives (ou de 
«validations législatives», plus que douteuses, comme sous la présidence V. Giscard d’ Estaing) 
et des révisions constitutionnelles, plus ou moins radicales, imposent au juge la nouvelle 
norme; en l’obligeant à abandonner sa jurisprudence, jusque-là «en vigueur». 

 On évoque régulièrement l’ «indépendance du juge» comme argument primordial de 
sa légitimité, en pensant traditionnellement à l’Exécutif ou au Législatif, c'est-à-dire au 
politique, alors qu’aujourd’hui on peut remarquer une certaine ouverture, voire une 
certaine disponibilité par rapport à l’opinion publique, comme si celle-ci devait exprimer 
plus directement et de façon plus actuelle la volonté du peuple souverain? On perçoit moins 
fort, en tout cas, le problème de l’indépendance du juge vis à vis de l’opinion publique, alors 
que les analyses critiques de l’opinion publique par rapport à l’exigence démocratique ne 
manquent pas d’arguments, pourtant! Cette «justice d’opinion», du moins en partie, 
réminiscence perverse de la «justice populaire» d’autrefois, révèle une percée incontrôlée 
du juge dans le politique contextuel, confondant malheureusement, en la circonstance, la 
popularité et la légitimité! 

Dans le système complexe de l’Etat de droit libéral et démocratique qui nous gouverne, 
le juridique et le politique sont unis devant les hommes par le «contrat social»; 
évidemment, «pour le meilleur et pour le moins bon». On ne peut pas séparer, de façon 
absolue, le juridique du politique, pas plus qu’on ne peut séparer la liberté de l’égalité. Et 
pourtant, pour cette part du politique qui intervient inévitablement dans le juridictionnel, si 
limité soit-elle, on se refuse à lui reconnaître une certaine légitimité (ou même une certaine 
réalité!) et, par conséquent, de l’analyser comme telle. Et pourtant, «chassez le politique, il 
revient au galop», car il est dans la nature profonde du système de la démocratie libérale de 
jouer, à travers les combinatoires diverses, du juridique et du politique. Pour des raisons 
techniques, matérielles ou technologiques, propres à tout pouvoir étatique moderne, mais 
aussi, pour l’Etat de droit qui nous intéresse et qui doit gérer les compromis entre les deux 
filières fondatrices avec leurs techniques préférentielles respectives. Les libéraux et les 
démocrates ont besoin du droit et de la politique, seulement dans les combinatoires 
différentes, souvent. Montesquieu l’avait déjà compris: aucun pouvoir ne peut être 
utilement «séparé» de l’autre de façon rigide ou absolue. L’autonomie n’est pas 
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l’indépendance! Dans une Cité libérale qui le préoccupait, il y a nécessairement un 
minimum d’ «interdépendance organique» et de «collaboration fonctionnelle», disait-il, en 
substance, dans son fameux chapitre sur «La constitution d’Angleterre». Ce qui est vrai pour 
les «pouvoirs», en tant que tels, l’est aussi pour les paradigmes technologiques qui en sont 
la logistique: le juridique et le politique, sous toutes leurs formes respectives. Si la 
séparation «rigide » des pouvoirs n’est nulle part possible, la séparation rigide du juridique 
et du politique n’est pas pertinente pour l’Etat de droit, non plus. C’est ce que nous 
voudrions faire valoir ici, à propos du juge et de l’Etat de droit, «revus et corrigés» par le 
néolibéralisme. Le juge est le gardien des libertés juridiques et de la démocratie politique et, 
à ce titre, il peut et doit accomplir une analyse de l’objet politique et, finalement, dans sa 
décision, impliquer un choix politique ou idéologique. Il vaut mieux le savoir et le contrôler 
que l’ignorer ou feindre de l’ignorer… 

On a trop souvent tendance à confondre le fameux et proscrit «gouvernement des 
juges», comme parfaitement illégitime dans un ’Etat de droit démocratique, même si celui-ci 
n’impliquait qu’une participation sui generis et limité du juge au gouvernement de la Cité. 
Après tout il s’agit d’un «pouvoir» qui, si spécifique soit-il, participe du génie profond du 
système, en emboîtant aussi bien les valeurs que des techniques fondatrices. En tant que 
gardien des libertés individuelles et garant de la démocratie politique le juge est 
nécessairement impliqué dans les idées et les procédés politiques. D’une certaine façon et 
jusqu’à un certain degré, bien évidemment, mais même cela, le monde positiviste n’est pas 
encore prêt à le reconnaître. 
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I. Introducere 

Adoptarea Constituţiei României din anul 1991 a marcat deschiderea către valorile 
statului de drept şi „reconectarea” la tradiţiile constituţionalismului european1. În decurs de 
aproape un sfert de secol, legea fundamentală, revizuită în anul 2003, şi-a dovedit 
durabilitatea, dar şi o anume flexibilitate, în sensul posibilităţii de adaptare la schimbările 
politico-sociale inerente. 

Această adaptare s-a realizat, în bună măsură, prin intermediul Curţii Constituţionale, 
constituită potrivit modelului european de control de constituţionalitate. Urmând 
dezvoltarea istorică a statului, reflectată în modificările Constituţiei şi ale legislaţiei 
infraconstituţionale, printr-o continuă creştere a dialogului la nivel internaţional cu alte 
instanţe de jurisdicţie constituţională şi instanţe internaţionale şi supranaţionale, printr-un 
activism menit să dea greutate şi autoritate deciziilor sale, Curtea Constituţională a 
României şi-a consolidat rolul de garant al supremaţiei Constituţiei, contribuind în mod 
esenţial la dezvoltarea constituţionalismului în România. 

Prezentul studiu îşi propune să prezinte reperele fundamentale ale acestei evoluţii, 
modul de realizare, precum şi semnificaţiile acesteia. La acest moment, nu mai vorbim doar 
despre textele Constituţiei, ci de aceste texte din legea fundamentală, în interpretarea dată 
de către Curtea Constituţională. Este vorba, aşadar, de o evoluţie a constituţionalismului de 
care trebuie să se ţină seama în orice demers prezent şi viitor de revizuire a Constituţiei. 

Ţinând seama de faptul că dezvoltarea constituţiilor, a constituţionalismului în general, 
reprezintă un fenomen continuu ce se poate realiza, de principiu, pe două căi principale, 

                                                           
1 Pentru o definire şi caracterizare a conceptului, a se vedea Fl.B. Vasilescu, Fine de mileniu: Triumful constituţio-
nalismului european, în volumul Constituţionalitate şi constituţionalism, Ed. Naţional, Bucureşti, pp. 13-33. 
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respectiv revizuirea constituţiilor şi interpretarea acestora2, ne vom referi la ambele 
modalităţi menţionate, cu accent pe cea de-a doua, corespunzătoare rolului Curţii 
Constituţionale în acest proces. 

 
 

II. Constituţia României. Originalitate, continuitate,  
internaţionalitate 

 
 

1. Adoptarea Constituţiei în anul 1991 
 

Elaborarea actualei Constituţii a României a început în iulie 1990, prin desemnarea de 
către Parlament a Comisiei pentru redactarea proiectului de Constituţie, comisie alcătuită 
din 11 deputaţi, 10 senatori şi 5 experţi în drept constituţional. În forma iniţială, Constituţia 
a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 şi a 
intrat in vigoare în urma aprobării ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991. 

La redactarea acesteia s-a ţinut seama, potrivit profesorului Vasile Gionea, membru al 
Comisiei de redactare a Constituţiei şi primul preşedinte al Curţii Constituţionale, de „vechile 
noastre constituţii democratice, precum şi de constituţiile străine, preluând idei în măsura în 
care acestea erau în concordanţă cu stadiul actual de dezvoltare politic, social, cultural şi 
economic al poporului român, tradiţiile şi aspiraţiile sale”3. Succintul comentariu prezentat 
relevă trăsături esenţiale ale actualei Constituţii a României, care îi conferă continuitate, 
originalitate şi caracter internaţional.  

Astfel, cât priveşte continuitatea, acelaşi autor mai sus citat remarca faptul că „după o 
jumătate de veac de dictatură comunistă, când ni s-au impus constituţii inspirate din 
constituţiile sovietice, străine de firea, de voinţa şi aspiraţiile poporului nostru, ne-am întors 
la vechile principii fundamentale ale democraţiei, consacrate de Constituţia din 1923, pe 
care în actuala Constituţie le-am sporit, le-am exprimat mai limpede şi judicios, punându-le 
de acord cu tratatele şi convenţiile internaţionale”4. Atât corpul de principii generale, 
cuprinse în Titlul I al Constituţiei, cât şi întreaga construcţie constituţională, în ansamblul 
său, relevă angajamentul ferm pentru valorile democraţiei, reunind un trecut caracterizat 
prin ataşamentul faţă de aceste valori, reflectat în Constituţiile române din 1866 şi 1923, şi 
un prezent european având aceeaşi orientare. În acest mod, orice modificări prezente şi 
viitoare se grefează pe un solid fundament democratic, în consonanţă cu valorile promovate 
la nivel european. Acestea constituie, de altfel, nucleul dur al Constituţiei, reglementat de 
prevederile art. 152 – Limitele revizuirii. 

                                                           
2 Am afirmat că, de principiu, acestea sunt modalităţi principale de dezvoltare/transformare a construcţiilor, 
întrucât subiectul este mult mai amplu şi susceptibil de numeroase nuanţări – a se vedea, în acest sens, lucrarea Les 
mutations constitutionnelles, Collection Colloque, vol. 20, Société de législation Comparée, Paris, 2013. 
3 V. Gionea, Studii de drept constituţional şi istoria dreptului, vol. I, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti, 1993, p. 27. 
4 Idem, op. cit., vol. II, p. 12. 
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Vorbind despre continuitate în sensul de revenire şi reconectare la valori care, în 
perioada comunistă, au avut o existenţă pur declarativă, nu putem face abstracţie de 
această perioadă istorică, influenţele şi învăţămintele sale. Tocmai această perioadă istorică 
a determinat anumite elemente de originalitate ale Constituţiei din 1991, ca reflex al 
demersului membrilor Comisiei de a înscrie chiar în corpul legii fundamentale garanţii care 
să împiedice repetarea unor profunde nedreptăţi ale trecutului5. Cele mai evidente astfel de 
elemente sunt în sfera drepturilor fundamentale, chestiune, de altfel, general valabilă cât 
priveşte amprenta constituţionalismului fiecărui stat, întrucât, aşa cum s-a arătat, protecţia 
drepturilor fundamentale reprezintă un domeniu în care istoria naţională şi experienţa 
proprie modelează dreptul constituţional6. Pot fi reţinute ca exemple în acest sens, cât 
priveşte Constituţia României, reglementarea principiului neretroactivităţii legii, cu excepţia 
legii penale sau contravenţionale mai favorabile, consacrat de art. 15 alin. (2) din Consti-
tuţie, şi prezumţia dobândirii licite a averii, consacrată de art. 44 alin. (8) din Constituţie. În 
considerarea importanţei sale pentru statul de drept, principiul neretroactivităţii legii, 
consacrat în 1991 ca având o singură excepţiei, şi anume legea penală mai favorabilă, a fost 
ridicat de constituantul român la rang de principiu constituţional. Remarcând această soluţie 
legislativă rar întâlnită în constituţii, Curtea Constituţională i-a subliniat semnificaţia după 
cum urmează: „consecinţele înscrierii principiului neretroactivităţii în Constituţie sunt foarte 
severe şi, probabil, tocmai de aceea soluţia aceasta nu se întâlneşte în foarte multe ţări, dar, 
în acelaşi timp, ridicarea la rangul de principiu constituţional se justifică prin faptul că 
asigură în condiţii mai bune securitatea juridică şi încrederea cetăţenilor în sistemul de 
drept, precum şi datorită faptului că blochează nesocotirea separaţiei dintre puterea 
legislativă, pe de o parte, şi puterea judecătorească sau cea executivă, pe de altă parte, 
contribuind în acest fel la consolidarea statului de drept”7. De asemenea, într-una dintre 
opiniile separate formulate de judecători ai Curţii Constituţionale s-a învederat faptul că 
„prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie, care consacră principiul retroactivităţii legii 
penale mai favorabile, stabilesc standarde superioare de protecţie a drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale. Principiul retroactivităţii legii penale mai favorabile este de 
aplicare generală şi, în consecinţă, nu este posibil ca, în afara excepţiilor stabilite în însuşi 
textul constituţional privitor la legea penală şi contravenţională mai favorabilă, să îi poată fi 
aduse alte limitări fără a fi manifest neconstituţionale”. Este vorba despre standarde 
superioare în raport de prevederile internaţionale în materia drepturilor omului, 
raţionamentul enunţat fiind realizat în interpretarea şi aplicarea art. 20 din Constituţie care 
„stabilesc standarde superioare de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
standarde care nu pot fi coborâte prin raportare la actele internaţionale. În acest sens, 
potrivit art. 20 alin. (2) din Constituţie, dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele 

                                                           
5 Este o caracteristică a constituţiilor postcomuniste, care reflectă, într-un fel sau altul, experienţa trecutului 
apropiat, în sensul afirmării clare a unor principii care să asigure delimitarea fermă de acesta – a se vedea, de 
exemplu, K. Ujazdowski, La caractère et la pratique de la Constitution polonaise du 2 avril 1997, în Les mutations 
constitutionnelles, Collection Colloque, vol. 20, Société de législation Comparée, Paris, 2013, pp. 125-139. 
6 M. Tushnet, Advanced introduction to comparative constitutional, Edward Elgar, UK, 2014, p. 70. 
7 Decizia nr. 9/1994, publicată în M. Of. nr. 326 din 25 noiembrie 1994. 
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privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile 
interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia 
sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”8. Prezumţia caracterului licit al dobândirii 
averii este, de asemenea, inedită sub aspectul reglementării la nivel constituţional9. De 
altfel, în materie de proprietate, experienţa aplicării reglementărilor adoptate în perioada 
comunistă, în contextul unei lungi perioade în care dreptul de proprietate privată a fost 
aproape lipsit de conţinut, a determinat ca unul dintre principalele puncte ale dezbaterilor 
din Adunarea Constituantă asupra Tezelor proiectului de Constituţie să îl constituie 
reglementarea garanţiilor acestui drept fundamental. Una dintre aceste garanţii, atunci 
instituită, este prezumţia dobândirii licite a averii. Astfel cum legiuitorul constituant a reţinut 
în mod expres, raţiunea instituirii sale prin însăşi prevederile Constituţiei a constituit-o 
asigurarea securităţii juridice a dreptului de proprietate; acest concept a fost abordat de 
către legiuitor într-un raport de opoziţie cu dispoziţiile Legii nr. 18/1968, aşadar, în sensul 
său care vizează protecţia cetăţenilor, a drepturilor acestora, ca o garanţie împotriva 
adoptării de reglementări asemănătoare celor care, în perioada anterioară, au permis 
abuzuri şi încălcări flagrante ale dreptului de proprietate. Într-o jurisprudenţă constantă 
pronunţată cu privire la iniţiativele de revizuire a Constituţiei care au avut ca obiect 
eliminarea prezumţiei dobândirii licite a averii, Curtea s-a pronunţat în sensul că această 
prezumţie constituie una dintre garanţiile constituţionale ale dreptului de proprietate, şi, 
prin urmare, suprimarea sa este neconstituţională10. Vom reveni însă, în cele ce urmează, 
pentru a ilustra interpretarea evolutivă a acestui concept în jurisprudenţa constituţională11. 

Caracterul internaţional al Constituţiei din 1991 este dat în special de prevederile 
exprese care conectează legea fundamentală română la tratatele internaţionale şi, mai ales, 
la cele privind drepturile omului. Astfel cum s-a subliniat, „dintre toate statele socialiste, în 
România dictatura a cunoscut formele cele mai brutale şi intolerante, iar drepturile omului 
erau înscrise în Constituţie nu cu scopul de a fi aplicate în viaţă, ci doar pentru inducerea în 
eroare a popoarelor lumii democratice. Poate tocmai de aceea, actuala Constituţie a acordat 
o importanţă deosebită unei largi şi atente reglementări drepturilor omului”12. Dispoziţiile 
cuprinse în Titlul II al Constituţiei – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale – relevă 
consistenta receptare a documentelor şi a celor mai înalte standarde internaţionale în 
materie. Referitor la încorporarea actelor internaţionale privitoare la drepturile omului în 

                                                           
8 M.M. Pivniceru, V.Z. Puskas, T. Toader, Opinie separată la Decizia nr. 511 din 12 decembrie 2013, publicată în M. Of. 
nr. 75 din 30 ianuarie 2014. 
9 Pentru o prezentare pe larg, a se vedea M. Safta, Prezumţia dobândirii licite a averii şi confiscarea averilor ilicit 
dobândite, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României. Cadrul constituţional de referinţă pentru reglementarea 
confiscării extinse, în „Tribuna Juridică” nr. 1/2012, pp. 107-128, disponibil pe http://www.tribunajuridica.eu. 
 10 Decizia nr. 85/1996, publicată în M. Of. nr. 211 din 6 septembrie 1996; a se vedea şi Decizia nr. 148/2003, 
publicată în M. Of. nr. 317 din 12 mai 2003, precum şi Decizia nr. 799/2011, publicată în M. Of. nr. 440 din 23 iunie 
2011. 
11 Pe larg, a se vedea T. Toader, M. Safta, The Constitutionality of Safeguards on Extended Confiscation, în „Journal of 
Eastern-European Criminal Law” no. 1/2015, pp. 9-22.  
12 V. Gionea, op. cit., vol. II, p. 7. 
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Constituţia României (tendinţă, de altfel, actuală la nivel mondial13 şi poate cea mai impor-
tantă modalitate prin care constituţiile devin „internaţionale” sau „internaţionalizate”14), s-a 
remarcat în special valorificarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi a Pactelor la 
care art. 20 din Constituţie trimite în mod expres. Este vorba despre un larg catalog al 
drepturilor fundamentale, consacrarea directei aplicabilităţi şi a statutului normativ superior 
în ordinea legală internă a tratatelor internaţionale în materia drepturilor omului la care 
România este parte15, consacrate de art. 20 din Constituţie. De fapt, art. 20 din Constituţie 
instituie în legea fundamentală ceea ce îndeobşte este numit „bloc de constituţionalitate”, 
reglementare care asigură caracterul internaţional al Constituţiei României, o protecţie 
sporită drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar care a determinat o provocare şi o 
sarcină dificilă în primul rând în privinţa exercitării controlului de constituţionalitate, 
respectiv în ceea ce priveşte receptarea normelor internaţionale şi a jurisprudenţei 
instanţelor internaţionale, cu evitarea conflictelor şi eventualelor tensiuni ce pot apărea în 
acest proces. 

 

2. Revizuirea Constituţiei în anul 2003 
 

Pe acest fundament şi în perspectiva unei schimbări fundamentale a cadrului socio-
politic, respectiv pregătirea aderării la Uniunea Europeană, Constituţia adoptată în 1991 a 
fost modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/200316.  

Comentând semnificaţia legii de revizuire a Constituţiei României, Constantin Doldur, 
fost judecător al Curţii Constituţionale, remarca faptul că aceasta constituie „un moment de 
referinţă în evoluţia constituţională a ţării. Modificările aduse prin cele 79 de puncte de 
revizuire, care au vizat jumătate din textele Legii fundamentale, au ca obiectiv central 
asigurarea temeiului constituţional pentru integrarea în Uniunea Europeană şi aderarea la 
NATO. În acelaşi timp, prin revizuirea Constituţiei s-a realizat o mai mare apropiere de 
tradiţiile constituţionale comune ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, precum şi 
armonizarea cu dispozitivul normativ european. Printre cele mai importante modificări 
aduse reglementărilor constituţionale în vigoare, care ating, practic, toate capitolele Legii 

                                                           
13 Wen-Chen Chang, Jiun-Rong Yeh, Internationalization of constitutional law, în „The Oxford handbook of 
comparative constitutional law”, Oxford University Press, 2012, p. 1167. 
14 A se vedea, pentru relaţia consacrarea drepturilor fundamentale – controlul de constituţionalitate: R. Hirschl, 
Towards juristocracy. The origins and consequences of the new constitutionalism, Harvard University Press, 2007, 
pp. 17-30. 
15 Pentru exemple la nivel internaţional, pe larg, a se vedea: Wen-Chen Chang, Jiun-Rong Yeh, op. cit., p. 1168, 
Fl.B. Vasilescu, op. cit., pp. 23-25. 
16 Publicată în M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003 şi apoi republicată, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se 
textelor o nouă numerotare, în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003. Legea de revizuire a Constituţiei 
României nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în 
vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în M. Of. nr. 758 din 29 octombrie 2003, a Hotărârii Curţii 
Constituţionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului naţional din 18-19 
octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituţiei României. 
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fundamentale, cu consecinţe directe asupra consolidării statului de drept, sunt cele care 
privesc activitatea Curţii Constituţionale”17. 

Principalele elemente de noutate, în raport şi de coordonatele analizate, au fost 
îmbunătăţirea şi perfecţionarea catalogului drepturilor fundamentale, introducerea unor 
norme de „conectare” la dreptul Uniunii Europene, prin dispoziţiile art. 148 – Integrarea în 
Uniunea Europeană –, şi consolidarea Curţii Constituţionale ca garant al supremaţiei 
Constituţiei. De această dată este vizibilă valorificarea Convenţiei pentru apărarea drep-
turilor Omului şi a libertăţilor fundamentale, la care România aderase între timp, precum şi 
a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, chiar şi în ceea ce priveşte 
transformarea elementelor de originalitate la care ne-am referit mai sus. Astfel, de exemplu, 
principiul neretroactivităţii legii a căpătat o nouă excepţie – legea contravenţională mai 
favorabilă, ca efect al receptării jurisprudenţei menţionate. 

 

3. Alte iniţiative de revizuire a Constituţiei 
 

Au mai existat iniţiative de revizuire a Constituţiei, de sorginte:  
a) parlamentară, asupra cărora Curtea Constituţională s-a pronunţat prin: 
- Decizia nr. 85 din 3 septembrie 1996 privind constituţionalitatea iniţiativei de 

revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) din Constituţia României18 
Curtea a constatat că „propunerea legislativă de revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) 

din Constituţie este neconstituţională, deoarece ar avea ca rezultat suprimarea unei garanţii a 
dreptului de proprietate, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art. 148 alin. (2) 
din Constituţie”. 

- Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea 
Constituţiei României19 

 Curtea a reţinut următoarele elemente de neconstituţionalitate: „Întrucât încalcă 
limitele revizuirii prevăzute de art. 152 din Constituţie: 

1. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art. 3 din 
Constituţie cu un nou alineat, alin. (31), referitor la posibilitatea recunoaşterii de zone 
tradiţionale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor; 

2. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art. 6 din 
Constituţie cu un nou alineat, alin. (11), privitor la instituirea posibilităţii reprezentanţilor 
legali ai minorităţilor naţionale de a înfiinţa, potrivit statutului minorităţilor naţionale 
adoptat prin lege, organe proprii de decizie şi executive; 

3. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art. 12 din 
Constituţie cu un nou alineat, alin. (41), referitor la utilizarea simbolurilor proprii ale 
minorităţilor naţionale; 

                                                           
17 C. Doldur, Controlul de constituţionalitate în lumina noilor prevederi ale Constituţiei revizuite, în „Buletinul Curţii 
Constituţionale” nr. 7/2004, pp. 11-14, disponibil pe www.ccr.ro. 
18 Publicată în M. Of. nr. 211 din 6 septembrie 1996. 
19 Publicată în M. Of. nr. 246 din 7 aprilie 2014. 
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4. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării aduse art. 15 
alin. (1) din Constituţie, referitor la introducerea sintagmei «cetăţenii români se nasc şi 
trăiesc liberi»; 

5. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării aduse art. 21 
alin. (4) din Constituţie, referitor la eliminarea caracterului facultativ al jurisdicţiilor 
administrative speciale; 

6. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării aduse art. 23 
din Constituţie cu un nou alineat, alin. (131), referitor la folosirea probelor obţinute în mod 
ilegal; 

7. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării aduse art. 26 
alin. (2) din Constituţie, referitor la eliminarea sintagmei «bunele moravuri»; 

8. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării aduse art. 28 din 
Constituţie, referitor la secretul corespondenţei; 

9. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării aduse art. 32 
alin. (8) din Constituţie, referitor la definirea autonomiei universitare; 

10. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art. 37 din 
Constituţie cu un nou alineat, alin. (21), referitor la condiţia domiciliului în România cu cel 
puţin 6 luni înainte de data alegerilor pentru Senat, Camera Deputaţilor sau pentru funcţia 
de Preşedinte al României; 

11. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea eliminării actualei teze a 
doua a art. 44 alin. (1) din Constituţie, referitor la condiţiile şi limitele dreptului de 
proprietate; 

12. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării aduse art. 50 
din Constituţie, referitor la suprimarea protecţiei speciale de care se bucură persoanele cu 
handicap; 

13. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării aduse art. 52 
alin. (1) din Constituţie, referitor la eliminarea reparării integrale a pagubei suferite de către 
persoana vătămată de o autoritate publică; 

14. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea înlocuirii sintagmei 
«persoanelor fizice» cu termenul «cetăţenilor» în cuprinsul art. 58 alin. (1) din Constituţie; 

15. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art. 58 alin. (1) 
din Constituţie cu sintagma «în raporturile acestora cu autorităţile publice»; 

16. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art. 64 cu un 
nou alineat, alin. (41), referitoare la obligaţia persoanelor de drept public, persoanelor 
juridice private şi persoanelor fizice de a se prezenta, direct sau prin reprezentant legal, după 
caz, în faţa unei comisii parlamentare; 

17. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea completării art. 70 alin. (2) 
lit. e) referitoare la încetarea calităţii de deputat sau de senator la data demisiei din partidul 
politic sau formaţiunea politică din partea căreia a fost ales sau la data înscrierii acestuia 
într-un alt partid sau într-o altă formaţiune politică; 
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18. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea eliminării tezelor a doua şi 
a treia ale alin. (2) al art. 72 referitoare la competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie de urmărire şi trimitere în judecată, respectiv la competenţa de judecată 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la senatori şi deputaţi; 

19. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării aduse art. 103 
alin. (1) şi (3) din Constituţie, precum şi a completării art. 103 din Constituţie cu trei noi 
alineate, alin. (31)-(33), referitoare la modalitatea de desemnare de către Preşedintele 
României a candidatului la funcţia de prim-ministru; 

20. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării aduse art. 110 
alin. (1) din Constituţie, referitor la durata mandatului Guvernului; 

21. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea introducerii alin. (2) în 
cuprinsul art. 119 din Constituţie, referitor la obligativitatea hotărârilor Consiliului Naţional 
de Securitate; 

22. cu majoritate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării părţii introduc-
tive şi a lit. b) ale alin. (2) al art. 133, referitoare la creşterea numărului membrilor Consiliului 
Superior al Magistraturii reprezentanţi ai societăţii civile; 

23. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării art. 135 alin. (2) 
lit. d), referitoare la exploatarea resurselor de producţie în condiţii de maximă eficienţă 
economică şi cu acordarea accesului nediscriminatoriu tuturor celor interesaţi; 

24. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării art. 135 alin. (2) 
lit. e), referitoare la dezvoltarea economică în condiţiile ocrotirii mediului înconjurător şi 
menţinerii echilibrului ecologic; 

25. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea abrogării lit. l) a art. 146 din 
Constituţie, în măsura în care aceasta nu este însoţită de constituţionalizarea, în mod 
corespunzător, a atribuţiilor Curţii Constituţionale de control al legii de revizuire a Constituţiei 
adoptate de Parlament şi, respectiv, de control al constituţionalităţii hotărârilor plenului 
Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului şi a hotărârilor plenului celor două 
Camere reunite ale Parlamentului care afectează valori, reguli şi principii constituţionale sau, 
după caz, organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional; 

26. cu unanimitate de voturi, constată neconstituţionalitatea modificării art. 148 alin. (2), 
potrivit căruia România asigură respectarea, în cadrul ordinii juridice naţionale, a 
dreptului Uniunii Europene, conform obligaţiilor asumate prin actul de aderare şi prin 
celelalte tratate semnate în cadrul Uniunii”. 

b) prezidenţială, asupra căreia Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 799 
din 17 iunie 201120: 

 Curtea a reţinut următoarele elemente de neconstituţionalitate:  
„(…) 2. Cu majoritate de voturi, constată că eliminarea tezei a doua a art. 44 alin. (8) din 

Constituţie, potrivit căreia «Caracterul licit al dobândirii se prezumă» este neconstituţională, 
deoarece are ca efect suprimarea unei garanţii a dreptului de proprietate, încălcându-se 
astfel limitele revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie. 
                                                           
20 Publicată în M. Of. nr. 440 din 23 iunie 2011. 
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3. Cu majoritate de voturi, constată că modificarea alin. (2) şi eliminarea alin. (3) ale 
art. 72 din Constituţie sunt neconstituţionale, deoarece au ca efect suprimarea unui drept 
fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică, încălcându-se astfel limitele 
revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie. 

4. Cu majoritate de voturi, constată că abrogarea alin. (2) şi modificarea alin. (3) ale 
art. 109 din Constituţie sunt neconstituţionale, deoarece au ca efect suprimarea unui drept 
fundamental al persoanei care ocupă o demnitate publică, încălcându-se astfel limitele 
revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie. 

5. Cu majoritate de voturi, constată că modificarea alin. (6) al art. 126 din Constituţie, în 
sensul introducerii sintagmei «precum şi a celor care privesc politicile fiscale şi bugetare ale 
Guvernului, în condiţiile legii contenciosului administrativ» este neconstituţională, deoarece 
are ca efect suprimarea liberului acces la justiţie, încălcându-se astfel limitele revizuirii 
prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie. 

6. Cu majoritate de voturi, constată că modificările alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3) ale art. 133 
sunt neconstituţionale, deoarece au ca efect încălcarea independenţei justiţiei, în contra-
dicţie cu dispoziţiile art. 152 alin. (1) din Constituţie”. 

c) populară, asupra cărora Curtea Constituţională s-a pronunţat prin: 
- Decizia nr. 82 din 27 aprilie 200021 
Curtea a constatat că „iniţiativa legislativă privind revizuirea prevederilor constitu-

ţionale ale art. 41 alin. (2), teza întâi, nu încalcă dispoziţiile art. 148 din Constituţie, 
referitoare la limitele revizuirii”. 

- Hotărârea nr. 6 din 4 iulie 200722 
 Curtea a constatat că „iniţiativa legislativă a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei 

României, privind articolul 48, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 
din 21 iunie 2006, nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 150 din Constituţie”, respectiv 
nu întruneşte condiţia cumulativă a dispersiei teritoriale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, 
prevăzută de art. 150 alin. (2) din Constituţie. 

Procedura de adoptare a unor legi de revizuire nu a fost însă finalizată în niciunul dintre 
cazurile menţionate, fie ca urmare a constatării neconstituţionalităţii iniţiativelor de 
revizuire, fie a lipsei unei voinţe politice în acest sens. 

Am prezentat o parte din dispozitivul actelor pronunţate de Curtea Constituţională în 
această materie, întrucât examinarea acestora, în cronologia lor, este deosebit de relevantă 
pentru obiectivele acestui studiu. Este de remarcat nu doar caracterul mult mai elaborat al 
considerentelor şi dispozitivului acestora, odată cu trecerea timpului, ci, mai ales, valo-
rificarea de către instanţa de jurisdicţie constituţională a propriei jurisprudenţe, dezvoltată 
şi consolidată. Mai concret spus, chiar judecarea limitelor revizuirii s-a realizat, lucru cu 
precădere vizibil în Decizia nr. 80/2014, prin prisma conceptelor constituţionale în 
interpretarea pe care Curtea le-a dat-o, exemplificată cu trimiteri la jurisprudenţa acesteia. 
Este un proces de „construcţie”/„modelare”/„remodelare” a conceptelor constituţionale 

                                                           
21 Publicată în M. Of. nr. 193 din 4 mai 2000. 
22 Publicată în M. Of. nr. 540 din 8 august 2007. 
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realizat în timp prin intermediul şi ca efect al controlului de constituţionalitate, în spiritul 
ideii de „Constituţie vie”23, adaptată şi adaptabilă realităţilor complexe şi într-o continuă 
schimbare. Este un proces continuu şi ireversibil, fără de care însăşi semnificaţia Constituţiei 
nu poate fi în mod unitar şi coerent înţeleasă, şi care influenţează deopotrivă procesul 
legislativ, aplicarea legilor, doctrina juridică, întregul sistem de drept24. Într-o exprimare 
plastică, „judecătorul constituţional face legea prin interpretarea Constituţiei”25, în sensul că 
deciziilor pe care aceştia le pronunţă li se poate ataşa, datorită caracterului lor general 
obligatoriu, atributul de „forţă normativă”26. Având în vedere acest rol şi ponderea lui în 
evoluţia generală a constituţionalismului, ne vom referi în continuare la începuturile, 
consolidarea instituţională a Curţii Constituţionale şi dezvoltarea controlului de constitu-
ţionalitate în România. 

 
 

III. Curtea Constituţională. Evoluţie şi consolidare instituţională 

 

1. Perioada 1992-2003 

1.1. Reglementare constituţională. Atribuţiile şi efectele deciziilor  
Constituţia din 1991 a consacrat în România modelul european de control al 

constituţionalităţii legilor, fiind instituită Curtea Constituţională, ca autoritate independentă 
de orice altă autoritate publică, cu rolul de a garanta supremaţia Constituţiei. Legiuitorul 
constituant român nu a avut aici de continuat o tradiţie, pentru că la acel moment nu se 
putea vorbi despre o tradiţie a controlului de constituţionalitate în România, ci de încercări 
precedente, remarcabile, de altfel, de preluare a unor modele de control de constitu-
ţionalitate, cu o existenţă însă vremelnică şi o funcţionare sporadică. Astfel, după o scurtă 
perioada de timp, mai precis din 1912 până în 1923, când a funcţionat (doar cu câteva 
exemple ce pot fi date în acest sens) modelul american de control de constituţionalitate, 
impus pe cale pretoriană, a fost consacrat controlul de constituţionalitate exercitat de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, instituţionalizat prin Constituţia din 192327 şi menţinut de 
Constituţia din 1938. După al Doilea Război Mondial, nu a mai existat un control al 
constituţionalităţii legilor (Constituţiile din 1948 şi, respectiv, din 1952). Chiar dacă în 

                                                           
23 „Living constitution”, a se vedea: H. McBain, The Living Constitution, 1927; W.H. Renquist, The notion of living 
Constitution, în „Texas Law Review”, 1976, nr. 54, p. 693. 
24 În acest sens, a se vedea, pe larg, şi T. Birmontiene, The influence of constitutional review on modern trends of 
constitutional law, în „Classical and modern trends in constitutional review”, Feneya Publishing House, Sofia, 2012, 
pp. 163-176. 
25 A. Stone Sweet, Constitutional Courts, în „The Oxford Handbook of comparative constitutional law”, Oxford 
University Press, 2012, p. 827. 
26 I. Deleanu, S. Deleanu, Jurisprudenţa şi revirimentul jurisprudenţial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 69. 
27 Potrivit art. 103 alin. (1) din Constituţia României din 1923: „Numai Curtea de Casaţie în Secţiuni Unite are dreptul 
de a judeca constituţionalitatea legilor şi a declara inaplicabile pe acelea care sunt contrare Constituţiei. Judecata 
asupra neconstituţionalităţii legilor se mărgineşte numai la cazul judecat”. 
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Constituţia din 1965 se prevedea că Marea Adunare Naţională „exercita controlul general al 
aplicării Constituţiei. Numai Marea Adunare Naţionala hotărăşte asupra constituţionalităţii 
legilor”28, nu exista în mod real un asemenea control.  

Ca urmare, în Adunarea Constituantă s-au discutat diverse opţiuni: modelul european, 
cel american şi chiar vechiul sistem comunist de autocontrol, dar în paralel cu controlul 
exterior al constituţionalităţii legilor29. În esenţă, temele dezbaterii au fost clasica 
problematică a supremaţiei Parlamentului, ce caracterizează, în general, instituirea 
controlului de constituţionalitate30, şi cele – în esenţă – două variante de control de 
constituţionalitate – difuz sau concentrat –, respectiv două tipuri de instanţe care să 
înfăptuiască acest control – specializate ale jurisdicţiilor comune sau speciale, distincte de 
acestea. Opţiunea legiuitorului constituant român a fost în cele din urmă pentru modelul 
european de control de constituţionalitate, prin intermediul unei curţi unice, speciale, 
specializate, opţiune în acord cu evoluţiile existente la nivel european la momentul adoptării 
Constituţiei din 1991. De altfel, între cele două războaie mondiale şi mai ales după cel de-al 
doilea război mondial, tot mai multe state s-au orientat către modelul european de control 
de constituţionalitate31. De exemplu, după 1990, ţările din Europa Centrală şi de Est – cu 
excepţia Estoniei – au optat pentru acest model. Modelul european, preferat de 
constituantul român pe buna dreptate, „evită interpretările divergente ce pot apărea între 
tribunale (cazul controlului difuz de tip american), oferind imediat soluţia unică a problemei 
de constituţionalitate. Procesul ce se poartă în faţa Curţilor se referă exclusiv la 
constituţionalitatea unei legi, iar hotărârea pronunţată are efecte erga omnes, deci nu 
numai pentru părţile în litigiu”32. Comentând acest moment istoric, Lucian Mihai, fost 
preşedinte al Curţii Constituţionale, sublinia că „până la Constituţia din anul 1991, nu a 
existat niciodată o asemenea autoritate publică în istoria constituţională a României. 
Parlament, Preşedinte al ţării, Guvern, Curte Supremă de Justiţie, Curte de Conturi au mai 
existat în România, dar Curte Constituţională niciodată mai înainte de iunie 1992, când 
actuala Curte Constituţională şi-a început activitatea, în baza Legii nr. 47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea sa”, acesta fiind „unul dintre motivele principale pentru care 
înfiinţarea Curţii Constituţionale a fost contestată”; „a prevalat însă necesitatea alinierii la 
modelul european, ştiut fiind că, în prezent, în cea mai mare parte a ţărilor europene (dar şi 
în alte continente) funcţionează o autoritate distinctă de jurisdicţie constituţională, 
intitulată, cel mai adesea, Curte Constituţională sau Tribunal Constituţional”33. 

Constituţia din 1991 a stabilit expres şi limitativ atribuţiile Curţii Constituţionale, în art. 144, 
respectiv: controlul constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, controlul constitu-
ţionalităţii regulamentelor Parlamentului, soluţionarea excepţiilor ridicate în faţa instanţelor 

                                                           
28 Art. 43 pct. 15. 
29 I. Vida, Curtea Constituţională a României. Justiţia politicului sau politica justiţiei, Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 
2011, p. 18. 
30 A se vedea, pentru concluzii de drept comparat, M. Tushnet, op. cit., pp. 40-69. 
31 S. Dürr, Comparative Overview of European Systems of Constitutional Justice, vol. 5, nr. 2/2011, p. 159, disponibil pe 
www.icl-journal.com. 
32 D. Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, Montchrestien, Paris, 1992, pp. 22-23. 
33 M. Lucian, La început de drum, în „Buletinul Curţii Constituţionale” nr. 1/1999, p. 1, disponibil pe www.ccr.ro. 
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judecătoreşti privind neconstituţionalitatea legilor şi ordonanţelor, atribuţiile de a veghea la 
respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui şi de a confirma rezultatele sufragiului, 
de a constata existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de 
Preşedinte al României şi de a comunica cele constatate Parlamentului şi Guvernului, de a 
da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României, 
de a veghea la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi 
de a confirma rezultatele acestuia, de a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea 
iniţiativei legislative de către cetăţeni, de a hotărî asupra contestaţiilor care au ca obiect 
constituţionalitatea unui partid politic. 

Cât priveşte actele acestei Curţi, art. 145 din Constituţia din 1991 stabilea că: „(1) În 
cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit articolului 144 literele a) şi b), legea sau 
regulamentul se trimite spre reexaminare. Dacă legea este adoptată în aceeaşi formă, cu o 
majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere, obiecţia de 
neconstituţionalitate este înlăturată, iar promulgarea devine obligatorie. (2) Deciziile Curţii 
Constituţionale sunt obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Ele se publică în Monitorul 
Oficial al României”.  

Sub aspectul influenţelor în ceea ce priveşte denumirea şi competenţele noii instituţii, 
au fost combinate modelul francez şi cel italian, „ceea ce a dus la constituirea unei puternice 
autorităţi publice de control al constituţionalităţii legilor”34. Această autoritate era însă 
ştirbită de modul în care au fost iniţial reglementate efectele deciziilor Curţii Constituţionale, 
în sensul conservării unei preeminenţe a Parlamentului, prin posibilitatea acestuia de a 
infirma în condiţii determinate prin textul constituţional deciziile pronunţate de Curte în 
control a priori. Constantin Doldur exprima opinia că „limitarea atribuţiilor Curţii Constitu-
ţionale prin însăşi Legea fundamentală, ca şi o anumită reticenţă în reglementarea efectelor 
deciziilor pronunţate de Curte şi-au avut izvorul în neîncrederea cu care Adunarea 
Constituantă a primit ideea nouă a înfiinţării Curţii Constituţionale, precum şi în concepţia 
atât de înrădăcinată, de altfel nu numai la noi, că în materie de legiferare reprezentanţii 
aleşi ai naţiunii trebuie să aibă întotdeauna ultimul cuvânt. În dezbaterile Adunării 
Constituante a fost exprimată în mod clar temerea faţă de „un organ discreţionar, care 
poate să cenzureze Parlamentul fără nicio posibilitate de control sau de contestaţie”35. 

Curtea Constituţională a României a luat fiinţă la 6 iunie 1992, în temeiul art. 140-145 
din Constituţie. 

 

1.2. Reglementare infraconstituţională. Aspecte de ordin procedural  

Normele constituţionale de referinţă referitoare la Curtea Constituţională au fost 
detaliate într-o lege organică, fiind adoptată astfel Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale36. Comisia de redactare a legii organice a Curţii „nu a 

                                                           
34 I. Vida, Curtea Constituţională…, op. cit., p. 27. 
35 C. Doldur, Controlul de constituţionalitate…, op. cit., pp. 11-14, disponibil pe www.ccr.ro. 
36 Publicată în M. Of. nr. nr. 101 din 22 mai 1992. 
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preluat modelul legii unei anumite ţări, a consultat legile de organizare şi funcţionare ale 
ţărilor europene şi chiar ale altor ţări democrate de peste ocean, s-a inspirat din ele, 
adaptându-le realităţilor noastre social-economice şi juridice. Au fost folosite modelele 
italian, portughez, spaniol, francez şi german îndeosebi”37. 

Majoritatea dispoziţiilor acestei legi, în varianta iniţială, au fost păstrate şi în 
reglementarea actuală (reguli de competenţă, organizarea şi desfăşurarea activităţii Curţii, 
raporturile cu diverşi parteneri de dialog, statutul judecătorilor Curţii), cu o excepţie 
notabilă, şi anume în privinţa procedurii de soluţionare a excepţiilor de neconstitu-
ţionalitate, care cuprindea două grade de jurisdicţie. Astfel, excepţia de neconstituţio-
nalitate se soluţiona de către un complet de trei judecători în prima instanţă şi, în cazul în 
care decizia era atacată cu recurs, de către un complet de cinci judecători, alţii decât cei ce 
au format primul complet de judecată. Cu privire la această soluţie, Mihai Constantinescu, 
fost judecător al Curţii Constituţionale, arăta că, „în afară de faptul că nu se încadra strict în 
prevederile art. 140 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora Curtea este alcătuită din nouă 
judecători, a generat şi numeroase neajunsuri de ordin funcţional. Astfel, trei judecători în 
recurs puteau impune soluţia, deşi ceilalţi doi, ca şi judecători ai primului complet, deci cinci 
judecători în total, erau de o opinie contrară. Soluţionarea excepţiei în primă instanţă şi în 
recurs ducea la o nejustificată prelungire a procedurii şi îngreunare a activităţii – citaţii, decizii 
şi rapoarte pentru fiecare complet de judecată –, cât şi creşterea cheltuielilor de deplasare şi 
reprezentare ale părţilor”38. De altfel, această problemă fusese sesizată încă din primii ani de 
funcţionare ai Curţii, Vasile Gionea propunând într-unul dintre studiile sale ca „în toate cazurile 
judecăţile să aibă loc în plen, şi nu în două faze. Hotărârile vor fi astfel definitive şi executorii. 
Judecarea litigiilor în doua faze duce la diminuarea autorităţii Curţii”39. 

Prin Legea nr. 138/199740 au fost modificate şi completate unele prevederi ale Legii 
nr. 47/1992, modificări ce constituie „rezultat al experienţei acumulate de la înfiinţarea 
Curţii în 1992”41, precum şi al preluării, „în şi mai mare măsură”42, a regulilor similare 
procedurilor europene corespunzătoare. Astfel, cât priveşte contenciosul constituţional, 
principala inovaţie pe care o reţinem ca esenţială pentru subiectul analizat a fost desfiin-
ţarea recursului. Noua reglementare, respectiv soluţionarea tuturor cauzelor numai în 
plenul Curţii Constituţionale, înseamnă caracterul unitar al controlului de constituţionalitate, 
creşterea autorităţii deciziilor Curţii Constituţionale, operativitate. De asemenea, una dintre 
principalele „inovaţii” a acestei legi, astfel cum o caracterizau Ioan Muraru, fost preşedinte 
al Curţii Constituţionale, şi Mihai Constantinescu, fost judecător, a constituit-o instituirea 

                                                           
37 V. Gionea, op. cit., vol. III, p. 32. 
38 Ibidem, p. 19. 
39 Ibidem, p. 54. 
40 Publicată în M. Of. nr. 170 din 25 iulie 1997. 
41 M. Constantinescu, Modificarea procedurii de soluţionare a excepţiilor de neconstituţionalitate, în „Dreptul” 
nr. 11/1997, pp. 15-20. 
42 Ibidem. 
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cauzelor de inadmisibilitate43 ale excepţiilor de neconstituţionalitate, prin intermediul 
cărora, practic, instanţele de judecată au fost „asociate” controlului de constituţionalitate, în 
sensul „filtrării” acelor excepţii de neconstituţionalitate inadmisibile. Experienţa anilor care 
au trecut de la modificarea în acest sens a Legii nr. 47/1992 a demonstrat însă că acest filtru 
nu funcţionează întotdeauna, remarcându-se judicios, din această perspectivă, că „de facto 
instanţele s-au dezînvestit de această atribuţie şi au început, tot mai des, să trimită 
sistematic la Curtea Constituţională aproape toate excepţiile de neconstituţionalitate 
ridicate în faţa lor, indiferent de pertinenţa sau relevanţa lor reală, determinând astfel 
jurisdicţia constituţională să ia atitudine prin aplicarea la nivelul său a condiţiilor de 
inadmisibilitate care ar fi trebuit verificate la nivelul ad quem”44. Aşadar, chiar dacă filtrarea 
excepţiilor de neconstituţionalitate prin intermediul cauzelor de inadmisibilitate, expres 
reglementate de art. 23 (în prezent art. 29) din Legea 47/1992, a fost conferită de către 
legiuitor în competenţa instanţelor de judecată, pasivitatea sau reticenţa acestora în 
utilizarea acestui filtru a determinat şi determină în continuare intervenţia Curţii 
Constituţionale, în sensul respingerii ca inadmisibile a excepţiilor de neconstituţionalitate 
care încalcă prevederile art. 29 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992. Este o intervenţie care 
dă expresie deplină rolului pe care Curtea Constituţională îl are, întrucât „inadmisibilitatea, 
fiind de ordine publică, nu poate fi acoperită prin faptul că instanţa de judecată nu a 
constatat-o, iar decizia Curţii, întrucât priveşte competenţa sa constituţională, nu poate fi 
contestată, potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, de nicio autoritate publică. Ea se 
impune, de aceea, şi faţă de instanţa judecătorească care a sesizat-o, ca şi faţă de orice altă 
autoritate publică”45.  

Referitor la competenţa Curţii, Ioan Vida, fost preşedinte al Curţii Constituţionale, 
sublinia şi completarea cu acelaşi prilej a art. 2 din Legea nr. 47/1992, arătând că 
„excluderea posibilităţii Curţii de a se pronunţa asupra stărilor de fapt a constitut un 
instrument de grăniţuire între instanţele judecătoreşti şi Curtea Constituţională, lăsând la 
îndemâna primelor înfăptuirea justiţiei şi în competenţa instanţei de contencios 
constituţional aptitudinea de a decide asupra problemelor de drept, probleme care se 
rezumă la determinarea înţelesului lor contrar Constituţiei”46. Acelaşi autor remarca, 
referitor la modificarea din anul 1997 a Legii nr. 47/1992, că „pe calea acestor dispoziţii 
legale a fost consolidată autoritatea Curţii Constituţionale, deciziile sale au început să se 
impună celorlalte autorităţi publice şi contenciosul constituţional a devenit o variantă din ce 
în ce mai credibilă pentru apărarea statului de drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 
şi a valorilor constituţionale”47. 

                                                           
43 I. Muraru, M. Constantinescu, Cauzele de inadmisibilitate în jurisdicţia constituţională, în „Dreptul” nr. 2/1998, 
pp. 3-20. 
44 E.S. Tănăsescu, op. cit., p. 9. 
45 I. Muraru, M. Constantinescu, Cauzele de inadmisibilitate…, op. cit., p. 18. 
46 I. Vida, op. cit., p. 34. 
47 Ibidem. 
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1.3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Principalele elemente de consolidare a 
statutului Curţii şi a controlului de constituţionalitate 

Consideraţii generale 
Chiar dacă reglementarea constituţională, dezvoltată de legea organică, i-a conferit 

atribuţii consistente şi un statut special în rândul autorităţilor publice, principala consolidare 
a Curţii Constituţionale, precum şi a controlului de constituţionalitate este rodul propriei 
activităţii. Rolul şi contribuţia Curţii în acest sens au fost, de altfel, exprimate încă din primii 
ani de funcţionare ai săi, Florin Bucur Vasilescu, fost judecător şi expert în Comisia de 
elaborare a Constituţiei, subliniind în această privinţă că instanţa de contencios 
constituţională este chemată să apere noua Constituţie democratică a ţării, rol diferit de cel 
al Curţilor Constituţionale occidentale. Acest rol este „rezultat al stadiului iniţial de formare 
a noilor concepţii politice şi juridice posttotalitare”, determinat de etapa de tranziţie către o 
societate democratică, „fiind astfel complex prin diversitatea sa, onorant prin scopurile care 
îl animă”48. Această etapă a Curţii „reprezintă un proces de renaştere a constituţionalismului 
şi tradiţiilor democratice [...]. Pentru prima dată în ţările din această parte a Europei se 
manifestă fenomenul constituţionalizării ramurilor dreptului sub influenţa şi creativitatea 
Curţilor Constituţionale, ceea ce nu face decât să sporească prestigiul Constituţiilor, 
respectul pentru conţinutul şi perenitatea lor fiind astfel asigurat”49. Cât priveşte drumul 
Curţii Constituţionale în realizarea acestei misiuni, „mai întâi se impune asigurarea 
credibilităţii Curţii, a deciziilor sale, precum şi îndeplinirea rolului real ce îi revine, acela de 
garant autentic al drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, aşa cum sunt ele reglementate prin 
Constituţie”. 

Dintre provocările/problemele pe care Curtea le-a înfruntat şi depăşit în această 
perioadă, ni se par cu precădere relevante (din perspectiva comentariului citat, dar şi a 
studiilor publicate de judecători ai Curţii Constituţionale în perioada de referinţă) cele care 
privesc efectele/autoritatea actelor Curţii Constituţionale şi cele referitoare la receptarea 
dreptului internaţional în cadrul controlului de constituţionalitate (ne referim aici, desigur, la 
interpretarea şi aplicarea art. 20 din Constituţie – Tratatele internaţionale privind drepturile 
omului). 

 
Problematica efectelor actelor Curţii Constituţionale sub imperiul Constituţiei din 1991 
De departe, cât priveşte autoritatea Curţii şi a actelor sale, cele mai multe critici le-a 

determinat reglementarea art. 145 alin. (1) din Constituţia din 1991, potrivit căruia: „În 
cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit articolului 144 literele a) şi b), legea sau 
regulamentul se trimite spre reexaminare. Dacă legea este adoptată în aceeaşi formă, cu o 
majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere, obiecţia de 
neconstituţionalitate este înlăturată, iar promulgarea devine obligatorie”. Comentând 
această normă, Ioan Muraru şi Mihai Constantinescu reţineau că „această situaţie, în care 
Parlamentul se pronunţă în ultimă instanţă asupra constituţionalităţii propriilor lui legi, vine 

                                                           
48 Fl.B. Vasilescu, op. cit., p. 111. 
49 Ibidem, p. 109. 
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în contrazicere cu însăşi ideea de bază care a dus la crearea, prin noua Constituţie, a Curţii 
Constituţionale”50. Se putea deci ca o lege neconstituţională să devină constituţională prin 
voinţa unei majorităţi calificate a deputaţilor şi senatorilor, fără să se revizuiască Constituţia. 
Chiar dacă nu s-a întâmplat ca efectele vreunei decizii pronunţate de Curtea Constituţională 
în cadrul controlului prevăzut de art. 144 lit. a) din Constituţie să fie anihilate prin votul 
majorităţii de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere, norma 
constituţională menţionată era de natură să slăbească autoritatea deciziilor acestei Curţi. 

Cât priveşte efectele deciziilor pronunţate în exercitarea altor atribuţii constituţionale, 
un alt efect negativ al insuficienţei reglementărilor constituţionale priveşte, potrivit lui 
Constantin Doldur51, întârzierea, uneori foarte mare, a Camerelor Parlamentului de a 
reexamina dispoziţiile constatate ca neconstituţionale. Un exemplu apreciat de acesta ca 
fiind flagrant este cel al Regulamentului Senatului, care, fiind trimis acestei Camere pentru a 
reexamina cele 29 de texte constatate neconstituţionale prin Decizia nr. 46 din 17 mai 1994 
a Curţii Constituţionale, nu a fost reexaminat nici până la momentul 2000, când autorul 
redacta articolul cuprinzând comentariul critic. Acelaşi autor sublinia că, în cazul constatării 
neconstituţionalităţii regulamentelor, nu există nicio posibilitate de înlăturare a efectelor 
deciziei Curţii Constituţionale printr-o majoritate calificată. În acest caz, reexaminarea pe 
care Constituţia o prevede va avea ca unică finalitate punerea de acord a prevederilor 
regulamentare cu normele constituţionale, prin modificarea regulamentului deja adoptat de 
Cameră, ceea ce înseamnă că Parlamentul, în materie reglementară, este obligat să respecte 
decizia Curţii, fără posibilitatea de a-i îndepărta efectele (concluzie, desigur, valabilă şi în 
prezent). De asemenea, o altă problemă, de această dată în raport cu instanţele de 
judecată, a constituit-o nerespectarea deciziilor pronunţate în soluţionarea excepţiilor de 
neconstituţionalitate.  

Pentru explicarea şi concretizarea normelor constituţionale a fost pronunţată Decizia 
Plenului Curţii Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în 
cadrul controlului de constituţionalitate52, prin care s-au reţinut următoarele: „Controlul 
constituţionalităţii se finalizează prin decizii, care, potrivit art. 145 alin. (2) din Constituţie, 
sunt obligatorii şi au putere numai pentru viitor. Dacă prin decizie se constată neconstitu-
ţionalitatea, ea produce efecte erga omnes, adică are un efect obligatoriu general, care 
vizează toate autorităţile publice, cetăţenii şi persoanele juridice de drept privat. Datorită 
acestui fapt, o parte deloc neglijabilă a doctrinei constituţionale asimilează aceste decizii cu 
actele având forţa legii. Această concluzie poate fi uşor desprinsă dacă se urmăresc efectele 
deciziilor în diferitele situaţii ale controlului de constituţionalitate:  

a) decizia prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate face ca legea sau 
ordonanţa declarată neconstituţională ori textul din cadrul lor să nu se mai aplice, ca şi cum 
ar fi abrogate prin lege;  

                                                           
50 I. Muraru, M. Constantinescu, Curtea Constituţională a României, Ed. Albatros, Bucureşti, 1997, p. 162 
51 C. Doldur, Efectele deciziilor Curţii Constituţionale şi statul de drept, în „Buletinul Curţii Constituţionale” nr. 2/2000, 
pp. 10-13, disponibil pe www.ccr.ro. 
52 Publicată în M. Of. nr. 16 din 26 ianuarie 1995.  
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b) admiterea sesizării de neconstituţionalitate în legătură cu regulamentele Parla-
mentului face textele declarate neconstituţionale inaplicabile şi obligă Camera în cauză să 
reexamineze aceste dispoziţii pentru punerea lor de acord cu prevederile Constituţiei [art. 22 
alin. (4) din Legea nr. 47/1992];  

c) decizia prin care s-a admis obiecţia de neconstituţionalitate a unei legi înainte de 
promulgare are şi ea efect obligatoriu general, neputând fi ignorată de nimeni (...); 

d) decizia prin care se constată neconstituţionalitatea iniţiativei de revizuire a 
Constituţiei are ca efect blocarea procedurii de revizuire prevăzută de art. 147 din 
Constituţie. Datorită efectului obligatoriu general al deciziilor Curţii Constituţionale, 
jurisprudenţa acesteia trebuie avută în vedere de toate organele implicate în procesul de 
elaborare şi de aplicare a legilor şi a ordonanţelor Guvernului, precum şi de Camere la 
elaborarea sau modificarea regulamentelor Parlamentului”. 

Constatând, în continuare, tendinţa unor instanţe judecătoreşti, uneori chiar a instanţei 
supreme, de a pronunţa, în mod deliberat, soluţii care contraveneau deciziilor Curţii 
Constituţionale şi de a continua aplicarea unor texte de lege declarate neconstituţionale53 şi 
fiind confruntată, în cauze concrete, cu asemenea poziţii ale unor instanţe judecătoreşti în 
legătură cu opozabilitatea deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională, aceasta a reluat, 
în cauze de speţă, considerentele în sensul că „deciziile pronunţate în cadrul soluţionării 
excepţiilor de neconstituţionalitate nu produc doar efecte relative, inter partes, în cadrul 
procesului în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, ci produc efecte absolute, 
erga omnes”54. Ca o consecinţă a acestui caracter, „prevederea normativă a cărei 
neconstituţionalitate a fost constatată nu mai poate fi aplicată de niciun subiect de drept (cu 
atât mai puţin de autorităţile şi instituţiile publice), încetându-şi de drept efectele pentru 
viitor, şi anume de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul Oficial al 
României, potrivit tezei a doua din fraza întâi a art. 145 alin. (1) din Constituţie. Fără îndoială 
că, în urma pronunţării unei decizii prin care Curtea Constituţională constată neconstitu-
ţionalitatea unei legi sau a unei ordonanţe, Parlamentul sau, după caz, Guvernul are 
obligaţia de a interveni în sensul modificării sau abrogării actului normativ declarat ca fiind 
neconstituţional. Dar aceasta nu înseamnă că, în situaţia în care o asemenea intervenţie nu 
s-ar produce ori ar întârzia, decizia Curţii Constituţionale şi-ar înceta efectele. Dimpotrivă, 
aceste efecte se produc în continuare, fiind opozabile erga omnes, în vederea asigurării 
supremaţiei Constituţiei, potrivit art. 51 din aceasta”55.  

Aceeaşi jurisprudenţă subliniază şi răspunderea pentru nerespectarea deciziilor Curţii, 
reţinându-se că „sub acest aspect există echivalenţă cu situaţia în care nu este respectată o 
lege adoptată de Parlament ori o ordonanţă emisă de Guvern. Sau, în termeni mai generali, 
                                                           
53 Un exemplu în acest sens îl constituie Decizia nr. 3277 din 28 septembrie 1999 a Secţiei penale a Curţii Supreme 
de Justiţie, prin care se contestă aplicabilitatea (în fond caracterul obligatoriu) Deciziei nr. 486 din 2 decembrie 1997 
a Curţii Constituţionale, prin care s-a constatat că „art. 278 din Codul de procedură penală este constituţional numai 
în măsura în care nu opreşte persoana nemulţumită de soluţionarea plângerii împotriva măsurilor sau actelor 
efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta şi care nu ajung în faţa instanţelor 
judecătoreşti să se adreseze justiţiei în temeiul art. 21 din Constituţie, ce urmează să se aplice în mod direct”. 
54 Decizia nr. 169 din 2 noiembrie 1999, publicată în M. Of. nr. 151 din 12 aprilie 2000. 
55 Ibidem. 
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este vorba despre problema identificării răspunderii juridice atunci când una dintre 
autorităţile statului refuză să pună în aplicare măsurile stabilite, în limitele competenţelor 
atribuite prin Constituţie, de către o altă autoritate a statului. Într-o asemenea situaţie, 
identificarea răspunderii juridice decurge din caracterul imperativ al dispoziţiilor art. 1 alin. (3) 
din Constituţie, potrivit cărora: «România este stat de drept (...)». Altfel, s-ar ajunge la 
înlăturarea de către una dintre puterile statului a acestui principiu constituţional 
fundamental, ceea ce este inadmisibil. De asemenea, în lumina dispoziţiilor art. 11 şi art. 20 
din Constituţie, răspunderea juridică pentru nerespectarea unei decizii a Curţii 
Constituţionale poate consta, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în pronunţarea 
unei hotărâri a Curţii Europene a Drepturilor Omului împotriva statului român”. 

Ca o concluzie, studiul mai sus menţionat reţinea că „aceste preocupări ale Curţii Consti-
tuţionale pentru respectarea textelor constituţionale şi a celor cuprinse în Legea nr. 47/1992, 
care se referă la efectele deciziilor pe care Curtea le pronunţă, nu sunt suficiente pentru 
evitarea, pe viitor, a neaplicării deciziilor Curţii de către autorităţile publice chemate să le 
aducă la îndeplinire. În cadrul demersurilor necesare pentru eliminarea unor astfel de 
comportamente neconstituţionale, profund dăunătoare ideii de consolidare a statului de 
drept, credem că luarea în considerare a modificării textelor constituţionale care privesc 
efectele deciziilor Curţii, în cadrul proiectelor de revizuire a Legii fundamentale despre care, 
în ultima vreme, se discută atât de mult, ar fi salutară. De asemenea, în cadrul normativ 
existent, sporirea pe viitor a preocupării Guvernului de a interveni cu mai multă prompti-
tudine prin proiecte de modificare a legilor care cuprind texte declarate neconstituţionale 
de Curtea Constituţională şi de a controla respectarea de către toate autorităţile din 
subordinea sa a deciziilor Curţii Constituţionale se înscrie ca demersuri absolut necesare, în 
concertare cu majoritatea parlamentară, pentru asigurarea conformităţii legilor cu 
Constituţia”. 

Aceste demersuri jurisprudenţiale, precum şi cele doctrinare, multe dintre acestea 
venite chiar din interiorul Curţii, cu autoritatea experienţei directe, şi-au găsit finalitatea cu 
prilejul revizuirii Constituţiei în anul 2003, prezenta reglementare a efectelor deciziilor Curţii 
Constituţionale fiind rezultatul unui proces de conştientizare şi afirmare a rolului Curţii 
Constituţionale şi a controlului de constituţionalitate în general. 

 
Receptarea dreptului internaţional în cadrul controlului de constituţionalitate sub 

imperiul Constituţiei din 1991 
Un eveniment notabil al perioadei de referinţă şi care a influenţat substanţial juris-

prudenţa Curţii Constituţionale şi, prin aceasta, evoluţia constituţionalismului l-a constituit 
faptul că România a devenit membră a Consiliului Europei la 7 octombrie 1993. Prin Legea 
nr. 30/199456, România a ratificat Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, acest act integrându-se astfel „blocului de constituţionalitate” 
reglementat de art. 20 din Constituţia României, care stabilea poziţia supralegislativă a 
                                                           
56 Publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994. 
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tratatelor internaţionale a drepturilor omului şi valoarea lor interpretativă constituţională. 
Marea dificultate în acest context, specifică de altfel tuturor ţărilor în ale căror constituţii 
este prevăzut un astfel de tip de încorporare a unor norme internaţionale57, a fost 
receptarea de către Curtea Constituţională a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. Tranşând această problematică, Curtea Constituţională a României a reţinut în mai 
multe decizii că „ratificarea de către România a Convenţiei pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994, a făcut ca această 
convenţie să facă parte din dreptul intern, situaţie în care raportarea la oricare dintre textele 
sale este impusă aceluiaşi regim cu cel aplicabil raportărilor la dispoziţiile din Legea 
fundamentală”58. Acelaşi caracter obligatoriu a fost stabilit de Curtea Constituţională pentru 
interpretarea dată textelor Convenţiei de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de multe 
ori examenul de constituţionalitate realizându-se în lumina prevederilor constituţionale ale 
art. 11 şi art. 20 şi în raport de practica acestei instanţe. 

Potrivit unui studiu realizat în anul 200559, în perioada 1994-2003, Curtea Constitu-
ţională şi-a fundamentat circa 380 de decizii (dintre cele aproape 3000 pronunţate în 
această perioadă) pe texte ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale şi pe jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Aceasta 
demonstrează constituirea bazelor şi dezvoltarea dialogului cu Curtea Europeană a 
Drepturilor, dialog care a condus către un limbaj şi standarde comune de realizare a apărării 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Dispoziţiile art. 20 din Constituţie au 
determinat ca instanţa europeană să fie mai mult decât un simplu partener de dialog, 
jurisprudenţa acesteia constituind un cadru de referinţă obligatoriu pentru Curtea 
Constituţională a României, cu circumstanţierile determinate de rolul şi de limitele 
competenţei instanţei de contencios constituţional. Judecătorul constituţional român şi-a 
asumat rolul şi autoritatea de a asigura receptarea Convenţiei şi a practicii instanţei 
europene, cu efecte atât în planul reglementării problematicii drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale (astfel cum se va arăta, inclusiv la nivel constituţional), cât şi al aplicării 
acestor reglementări de către instanţele naţionale. În practica instanţei de contencios 
constituţional din acea perioadă pot fi identificate atât decizii care, în interpretarea textelor 
constituţionale privitoare la drepturile omului, dau prioritate dispoziţiilor Convenţiei, când 
acestea sunt mai favorabile, cât şi decizii care se fundamentează, în determinarea 
conţinutului conceptelor constituţionale, pe dispoziţiile Convenţiei şi interpretarea dată 
acestora de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este de reţinut şi faptul că, în relativ 
numeroase situaţii, receptarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului a stat la 
baza unor revirimente jurisprudenţiale60. 

Un bilanţ 

                                                           
57 A se vedea M. Tushnet, op. cit., p. 92. 
58 Decizia nr. 146/2000, publicată în M. Of. nr. 566 din 15 noiembrie 2000. 
59 A se vedea Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – www.ccr.ro. 
60 Pentru exemple, a se vedea T. Toader, M. Safta, Changes in the constitutional case law, disponibil pe www.ssrn.com. 
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Concluziile referitoare la evoluţia Curţii Constituţionale, a controlului de constitu-
ţionalitate şi a constituţionalismului în România, între data adoptării Constituţiei şi cea a 
revizuirii sale, au fost în esenţă prezentate de Nicolae Popa, fost preşedinte al Curţii 
Constituţionale, cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de la înfiinţarea acestei Curţi. În discursul 
rostit cu acel prilej61, domnia sa a evidenţiat rezervele care au existat cu privire la instanţa 
constituţională şi independenţa acesteia, în rândul specialiştilor şi chiar în dezbaterile din 
Adunarea Constituantă, temerile că o atare instituţie ar putea să ameninţe activitatea şi 
autoritatea Parlamentului. Modul de reglementare iniţială a Curţii a fost, „până la urmă, un 
compromis, care a avut însă consecinţe directe şi asupra competenţelor Curţii şi a efectelor 
deciziilor sale”. Este vorba, în special, de soluţia privind posibilitatea respingerii de către 
Parlament, cu votul a 2/3, a obiecţiilor de neconstituţionalitate pronunţate de Curte în 
cadrul controlului a priori, soluţie în legătură cu care, arăta domina sa, judecătorii Curţii 
Constituţionale a României sunt „deseori chestionaţi, de pe poziţii critice”62, în cadrul 
întâlnirilor internaţionale. Într-un astfel de context, „a revenit Curţii misiunea de a proba, în 
faţa societăţii politice şi civile din România, faptul că modelul european al jurisdicţiei 
constituţionale îşi poate dovedi eficacitatea” şi în România.  

Principalele căi prin care Curtea a realizat acest deziderat în perioada de referinţă au 
fost, potrivit preşedintelui acesteia la momentul de bilanţ, următoarele: 

♦ autolimitarea jurisdicţiei constituţionale, Curtea demonstrând că nu este nici 
„substitut de legiuitor”, chiar dacă, prin forţa lucrurilor, spaţiul său de acţiune se plasează, 
de multe ori, într-o „zonă gri”, la confluenţa dintre lege şi politică, şi nu este nici „substitut 
de judecător”, neimplicându-se în soluţionarea pe fond a cauzei, atribuţie suverană a puterii 
judecătoreşti;  

♦ impunerea Curţii în opinia publică drept o instanţă pentru cetăţeni, la care aceştia 
apelează tot mai des atunci când libertăţile lor sunt în pericol, „din acest punct de vedere, o 
inovaţie pe care Curtea a statornicit-o o constituie afirmarea caracterului direct aplicabil al 
normelor constituţionale. Prin multe decizii, Curtea a urmărit eliminarea oricăror discri-
minări cuprinse în legislaţie şi care pot persista în calea asigurării şanselor egale de 
manifestare şi progres pentru toţi oamenii”;  

♦ folosirea practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului şi succesul înregistrat în sensul 
că „multe instanţe judecătoreşti au început să preia impulsurile Curţii Constituţionale”;  

♦ permanentul îndemn ca, în procesul exerciţiului competenţelor, autorităţile publice 
să-şi acorde mai mult respect, iar toate să-şi îndeplinească atribuţiile în deplină consideraţie 
faţă de drepturile fundamentale ale cetăţeanului, „în fond, şi revoluţia română, asemeni 
celor din celelalte ţări est şi central-europene, a fost una constituţională, oamenii 
revoltându-se împotriva societăţii închise, totalitare şi, adoptând noua Constituţie, au dorit 
să aibă statul lor constituţional şi o guvernare democratică, bazată pe lege şi pe 

                                                           
61 N. Popa, Cuvânt de deschidere, în „Buletinul Curţii Constituţionale” nr. 5/2003, pp. 1-2, disponibil pe www.ccr.ro. 
62 Această soluţie legislativă a mai fost consacrată doar în două state europene – Portugalia şi Polonia –, fiind însă 
eliminată în prezent. 
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preeminenţa dreptului asupra violenţei şi anarhiei. Nimeni nu are dreptul să uite acest lucru 
sau să încerce să golească de conţinut principiile şi normele constituţionale”. 

Prezenţa şi luările de cuvânt cu prilejul aceste aniversări a Curţii Constituţionale63 sunt 
de natură a releva, totodată, o altă dimensiune de dezvoltare a Curţii Constituţionale, 
respectiv instituirea şi consolidarea relaţiilor cu alte instanţe de jurisdicţie constituţională şi 
organisme internaţionale în domeniu. Astfel, în anul 1994, Curtea Constituţională a 
României a devenit membru al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene, dezvoltând 
astfel relaţii de colaborare cu toate curţile membre64. În anul 199865, Curtea Constituţională 
a României a devenit membră a Asociaţiei Curţilor Constituţionale care utilizează parţial 
limba franceză (ACCPUF)66. 

În sfârşit, cu precădere importată considerăm a fi crearea, în aceeaşi perioadă, a unei 
reviste a instanţei de contencios constituţional, Buletinul Curţii Constituţionale. Mihai 
Lucian, fost preşedinte al Curţii Constituţionale, prefaţa astfel acest demers în primul număr 
al Buletinului din 1999: „trebuie recunoscută şi existenţa unei prea mari «reţineri» a Curţii 
Constituţionale, de care Curtea însăşi se face vinovată. Curtea Constituţională are datoria de 
a-şi face cunoscută existenţa şi activitatea nu spre a-şi face publicitate. Întrucât «scopul 
Curţii Constituţionale este garantarea supremaţiei Constituţiei» [conform art. 1 alin. (3) din 
Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale], Curtea trebuie 
să se impună în conştiinţa fiecărui cetăţean, care trebuie să cunoască nu numai că există o 
Constituţie, dar şi că există o autoritate care chiar intervine, dacă i se cere (inclusiv de către 
simplul cetăţean, dar pe căile legale), şi care chiar poate impune tuturor (inclusiv – şi în 
primul rând – Parlamentului!) aplicarea Constituţiei, ca baza fundamentală a funcţionării 
statului de drept. De aceea, editarea periodică a unui «Buletin al Curţii Constituţionale» 
reprezintă o necesitate, care se înscrie într-o strategie mai largă, de propagare a 
informaţiilor asupra existenţei şi activităţii acestei autorităţi publice. Articolele, comentariile, 
informaţiile pe care această publicaţie periodică îşi propune să le aducă la cunoştinţa 
specialiştilor, dar şi a societăţii civile vor conţine, cel mai adesea, prezentarea unor opinii ale 
membrilor Curţii Constituţionale şi ale celorlalţi specialişti ai acesteia cu privire, printre 
altele, la: probleme de larg interes din domeniul justiţiei constituţionale, din ţară şi din 
străinătate; conţinutul unor decizii sau hotărâri mai importante ale Curţii Constituţionale, 
îndeosebi acelea privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 
manifestările organizate de Curtea Constituţională sau la care aceasta participă prin 
reprezentanţii săi. Sperăm ca, în acest fel, să contribuim la mai buna cunoaştere a 

                                                           
63 „Buletinul Curţii Constituţionale” nr. 5/2003, disponibil pe www.ccr.ro. 
64 Conferinţa Curţilor Constituţionale Europene, înfiinţată în 1972, reuneşte 40 de Curţi Constituţionale şi instituţiile 
similare europene, competente în domeniul justiţiei constituţionale; prezentarea şi Regulamentul Conferinţei 
Curţilor Constituţionale Europene sunt disponibile la adresa http://www.confeuconstco.org. 
65 A se vedea Legea nr. 59 din 5 martie 1998 privind afilierea Curţii Constituţionale a României la Asociaţia Curţilor 
Constituţionale care utilizează parţial limba franceză (ACCPUF), publicată în M. Of. nr. 111 din 11 martie 1998. 
66 Creată în anul 1997 în scopul de a întări legăturile dintre membrii comunităţii francofone şi reuneşte Curţi 
Constituţionale şi instituţii echivalente din Africa, Europa, America şi Asia; prezentarea Asociaţiei Curţilor 
Constituţionale care utilizează parţial limba franceză este disponibilă la adresa www.accpuf.org. 
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prevederilor constituţionale şi a mecanismului statului de drept”. În anul 2004, Buletinul 
Curţii şi-a încetat apariţia. În anul 2009, la iniţiativa judecătorului Tudorel Toader, care a 
devenit şi redactor-şef, Buletinul Curţii şi-a reluat apariţia semestrială, primul număr fiind 
susţinut material de către Editura Universul Juridic din Bucureşti. În prezent, Buletinul Curţii 
Constituţionale este publicat în limbile română, franceză şi engleză, fiind distribuit la 
instituţii şi autorităţi publice din ţară, precum şi la instanţele de jurisdicţie constituţională 
partenere de dialog. Astfel cum demonstrează chiar studiile citate în prezentul articol, 
obiectivele enunţate la înfiinţarea Buletinului Curţii Constituţionale au fost atinse, revista 
devenind un spaţiu de exprimare a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi ai acestei Curţi, cu 
efecte chiar în planul modificărilor constituţionale şi legislative în privinţa activităţii Curţii 
Constituţionale. 

 

2. Perioada 2003-prezent  

2.1. Reglementare constituţională. Atribuţiile şi efectele deciziilor Curţii Constituţionale 

Valorificând experienţele, comentariile doctrinare, criticile prezentate, legea de 
revizuire a Constituţiei din anul 2003 a adus o consolidare considerabilă a Curţii Consti-
tuţionale, fie şi dacă am vorbi numai de eliminarea celor două vulnerabilităţi fundamentale 
care priveau, în esenţă, raportul dintre Curtea Constituţională şi Parlament, respectiv 
efectele deciziilor Curţii Constituţionale. Modificările aduse au fost însă mult mai ample, o 
remarcabilă sinteză a acestora fiind realizată de Constantin Doldur, într-un studiu publicat în 
revista acestei Curţi, la scurtă vreme după revizuire67. Acest studiu evidenţia faptul că „legea 
de revizuire a Constituţiei, receptând tot ceea ce practica celor aproape 12 ani de aplicare a 
Legii fundamentale a demonstrat, criticile formulate în doctrină, precum şi evoluţiile în plan 
european în ceea ce priveşte justiţia constituţională, a adus modificări şi completări de 
substanţă celor şase articole cuprinse în Titlul V al Constituţiei, care reglementează controlul 
exercitat de Curtea Constituţională”, precum şi faptul că „deciziile Curţii Constituţionale au 
anticipat chiar unele din modificările şi completările aduse Constituţiei prin Legea de 
revizuire”. Astfel: 

♦ „Reglementările constituţionale privind controlul de constituţionalitate, introduse în 
urma revizuirii Legii fundamentale, pun în lumină rolul instanţei de contencios constituţional 
exprimat în formula: «Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei», 
cuprinsă în actualul articol 142, cu care debutează Titlul V al Constituţiei revizuite şi 
republicate. (...) La nivel constituţional lipsea un text care să precizeze funcţia Curţii 
Constituţionale. Această funcţie, departe de a rămâne doar un enunţ formal, este întărită de 
noua reglementare a competenţei Curţii Constituţionale, precum şi de completările şi 
precizările aduse dispoziţiilor constituţionale referitoare la efectele pronunţate de Curtea 
Constituţională”. 

                                                           
67 C. Doldur, Controlul de constituţionalitate…, op. cit., pp. 11-14, disponibil pe www.ccr.ro. 
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♦ „Curtea Constituţională este învestită, pentru prima dată, cu atribuţia de 
control «asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale la sesizarea 
unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau cel 
puţin 25 de senatori». În strânsă legătură cu această atribuţie a Curţii Constituţionale, [...] 
potrivit noului alineat (3) al articolului 11 din Constituţie, «în cazul în care un tratat la care 
România urmează să devină parte cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui 
poate avea loc numai după revizuirea Constituţiei». Dispoziţia cuprinsă în acest text clarifică 
raportul între tratatele internaţionale şi Constituţia naţională, asigurând supremaţia 
acesteia. Controlul de constituţionalitate are ca finalitate, în acest caz, fie să împiedice 
ratificarea tratatului, fie să determine iniţierea procedurii de revizuire a Constituţiei”. 

♦ „În competenţa Curţii Constituţionale a fost prevăzută, de asemenea, soluţionarea 
«conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea 
Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a prim-ministrului sau 
a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii”. Această nouă atribuţie conferă Curţii 
rolul de arbitru în disputele dintre organele constituţionale. [...]. Este de observat grija 
legiuitorului de a evita, pe cât posibil, implicarea Curţii Constituţionale în domeniul politic, 
prin dubla calificare a naturii conflictelor ce urmează a fi tranşate. Textul precizează că în 
competenţa Curţii intră numai rezolvarea conflictelor juridice de natură constituţională. Şi în 
acest caz, Curtea acţionează numai la sesizarea subiectelor expres prevăzute de Constituţie, 
care reprezintă cele trei puteri publice. Introducerea acestei noi atribuţii încredinţate Curţii 
Constituţionale va reprezenta, fără îndoială, o puternică garanţie că exercitarea prero-
gativelor autorităţilor publice se va realiza, cu respectarea principiilor statului de drept, în 
limitele stricte ale Constituţiei”. Amintim faptul că una dintre ideile de bază ale jurispru-
denţei din anii anteriori revizuirii a constituit-o, aşa cum arătam, obligaţia autorităţilor 
publice de a-şi acorda mai mult respect, iar toate să-şi îndeplinească atribuţiile în deplină 
consideraţie faţă de drepturile fundamentale ale cetăţeanului. Noua atribuţie constituie un 
important instrument pentru realizarea acestui deziderat în conformitate cu prevederile 
Constituţiei şi, implicit, posibilitatea Curţii Constituţionale de a controla modul de respectare 
a Constituţiei de către autorităţi şi de a o impune. 

♦ „Importante modificări şi completări sunt aduse Legii fundamentale şi cu privire la 
sfera subiectelor care pot sesiza Curtea Constituţională în vederea declanşării controlului de 
constituţionalitate, prin învestirea Avocatului Poporului cu dreptul de a sesiza Curtea cu 
privire la neconstituţionalitatea legilor înainte de promulgare şi cu excepţia de neconstitu-
ţionalitate, pe care o poate adresa direct. [...]. Prin aceste noi dispoziţii constituţionale, a 
fost pus la îndemâna Avocatului Poporului un instrument juridic eficace de intervenţie 
pentru realizarea misiunii sale – apărarea drepturilor cetăţenilor şi a libertăţilor funda-
mentale”. 

♦ „O altă modificare importantă se referă la posibilitatea formulării excepţiei de 
neconstituţionalitate nu numai în faţa instanţelor judiciare, ci şi a instanţelor de arbitraj. În 
mod evident, se creează, astfel, posibilitatea realizării unui control de constituţionalitate mai 
larg, îndeosebi asupra legislaţiei comerciale, deşi credem că va exista şi un anumit efect 
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negativ, prin aceea că se creează posibilitatea ca durata soluţionării litigiului să crească, ceea 
ce poate fi considerat a fi în contradicţie cu principiul celerităţii, propriu procedurii arbitrale, 
şi al dreptului comercial. Aceste modificări constituţionale sunt de natură să lărgească în 
mod substanţial dimensiunea controlului concret posterior, pe cale de excepţie, exercitat de 
Curte cu privire la legile în vigoare şi la ordonanţele Guvernului. În acest fel, Curtea 
Constituţională va putea să-şi exercite în mai mare măsură funcţia sa de protector al 
cetăţeanului, al drepturilor şi al libertăţilor acestuia, în raport cu puterea legislativă”. 

♦ „În ceea ce priveşte controlul de constituţionalitate a tratatelor internaţionale, se 
prevede că, în cazul în care s-a constatat constituţionalitatea tratatului sau acordului 
internaţional, acesta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Această 
dispoziţie asigură salvgardarea raporturilor angajate de stat în plan internaţional. Pentru 
situaţia în care, în urma exercitării controlului de constituţionalitate asupra tratatelor sau 
acordurilor internaţionale, s-a constatat neconstituţionalitatea lor, se prevede că acestea nu 
pot fi ratificate, soluţie ce este corelată cu dispoziţiile art. 11 alin. (3) din Constituţie, de 
asemenea, nou-introduse”.  

Concluzionând cu privire la noile atribuţii, Constantin Doldur exprima opinia că „prin 
modificările şi completările substanţiale aduse textelor Constituţiei, controlul de 
constituţionalitate, parte inseparabilă a statului de drept, va fi consolidat, afirmându-se în 
mai mare măsură ca principiu de bază al democraţiei constituţionale. În acest context, 
Curtea Constituţională va intra într-o nouă fază a existenţei sale, caracterizată printr-un plus 
de sarcini, dar şi prin responsabilităţi deosebite ce revin membrilor săi”. 

♦ „O importantă noutate pe care o aduce Legea de revizuire a Constituţiei constă în 
renunţarea la caracterul rigid al reglementării atribuţiilor Curţii Constituţionale. Conform 
noii reglementări, enumerarea prerogativelor Curţii, la art. 146, se încheie cu prevederea 
potrivit căreia Curtea îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea sa organică, ceea ce va 
face posibilă o mai facilă adaptare a competenţei Curţii la noi cerinţe”. 

♦ „În ceea ce priveşte efectele deciziilor Curţii Constituţionale, Legea de revizuire 
restructurează complet dispoziţiile fostului articol 145 al Constituţiei. Prin noile dispoziţii ale 
articolului 147, se conferă, în mod explicit, caracter general obligatoriu deciziilor Curţii 
Constituţionale de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României. În plus, se instituie 
obligaţia Parlamentului şi a Guvernului de a pune de acord prevederile constatate ca fiind 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. În cazul controlului concret, posterior, al legilor şi 
ordonanţelor Guvernului, precum şi în cazul regulamentelor parlamentare, alin. (1) al art. 147 
prevede că dispoziţiile neconstituţionale îşi încetează efectele la 45 de zile de la publicarea 
deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu 
pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui 
termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept. 
Referitor la controlul abstract a priori, alin. (2) al articolului 147 prevede obligaţia Parla-
mentului de a reexamina dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale pentru punerea 
lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale. Referitor la aceeaşi problematică a noii 
reglementări constituţionale a efectelor deciziilor Curţii Constituţionale, Ioan Vida remarca 
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faptul că «prin această proclamare expresă a caracterului general obligatoriu al deciziilor 
Curţii s-a pus capăt oricărei controverse cu privire la efectele deciziilor instanţei de 
contencios constituţional de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate»68. Acesta mai 
sublinia că «obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale pentru instanţele judecătoreşti 
este nu numai un factor de stabilitate a Constituţiei, ci şi unul de dezvoltare a acesteia. Dacă 
multitudinea presiunilor sociale exercitate asupra Curţii Constituţionale pe calea excepţiilor 
de neconstituţionalitate este un factor perturbator al stabilităţii constituţionale, acesteia i se 
opune decizia Curţii Constituţionale, care are rolul de a detensiona situaţiile conflictuale prin 
indicarea textului de lege pe baza căruia urmează a fi soluţionate cauzele civile, penale sau 
de altă natură de către instanţele de judecată. În măsura în care aceste decizii absorb în 
cuprinsul lor transformările petrecute pe plan social, ele dau noi semnificaţii termenilor 
Constituţiei, conceptelor cu care aceasta operează, deschizând drumul perpetuei sale 
înnoiri”69. 

Se remarcă, aşadar, însăşi transformarea viziunii cu privire la rolul Curţii Constitu-
ţionale, care nu mai este doar deschizător de drumuri şi păzitor al democraţiei consti-
tuţionale. Controlul de constituţionalitate, dezvoltat şi consolidat în 12 ani de existenţă a 
Curţii Constituţional, intră, odată cu revizuirea Constituţiei, într-o nouă etapă, ca principal 
mecanism al transformărilor/adaptărilor constituţionale şi, prin aceasta, a întregului sistem 
de drept, în acord cu „transformările petrecute pe plan social”, naţional şi internaţional. 
Noile atribuţii ale Curţii Constituţionale, instituite cu prilejul revizuirii şi, ulterior, prin legea 
organică, reprezintă una dintre garanţiile realizării acestui rol. 

 

2.2. Reglementare infraconstituţională. Noi atribuţii şi reguli procedurale 
Revizuirea Constituţiei a determinat şi modificarea legii organice a Curţii Constituţionale, 

care s-a realizat prin Legea nr. 232/200470, urmată de republicarea71 Legii nr. 47/1992, cu 
modificările şi completările intervenite şi renumerotarea în consecinţă a textelor. Cu 
prilejul acestei modificări a legii organice a Curţii, în anul 2004, a fost consacrată, în baza 
art. 146 lit. l) din Constituţie, o nouă atribuţie a Curţii Constituţionale, respectiv de a se 
pronunţa din oficiu asupra legii de revizuire a Constituţiei, în termen de 5 zile de la 
adoptarea acesteia de către Parlament. 

În anul 2010, legea organică a Curţii a fost din nou modificată, prin Legea nr. 177/201072, 
fiind reglementată încă o atribuţie a Curţii Constituţionale, respectiv de a se pronunţa asupra 
constituţionalităţii hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului, 
precum şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului.  

                                                           
68 I. Vida, Obligativitatea deciziilor Curţii Constituţionale pentru instanţele judecătoreşti – factor de stabilitate a 
Constituţiei, în „Buletinul Curţii Constituţionale” nr. 7/2004, pp. 15-18, disponibil pe www.ccr.ro. 
69 Ibidem. 
70 Publicată în M. Of. nr. 502 din 3 iunie 2004. 
71 Publicată în M. Of. nr. 643 din 16 iulie 2004. 
72 Publicată în M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 2010. 
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O altă modificare notabilă a privit procedura de soluţionare a excepţiilor de neconsti-
tuţionalitate, ca rezultat al constatării faptului că, de multe ori, invocarea excepţiilor de 
neconstituţionalitate, de către părţi, a constituit o modalitate de a tergiversa soluţionarea 
cauzelor, întrucât, pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate de către 
instanţa constituţională, judecarea cauzei în care aceasta era ridicată se suspenda. Pentru 
evitarea acestor inconveniente, prin Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de 
procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României au fost abrogate normele 
referitoare la suspendarea ope legis a cauzelor în care se invocă excepţii de neconstitu-
ţionalitate, şi anume dispoziţiile cuprinse în art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, în art. 303 
alin. (6) din Codul de procedură penală şi în art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei, ceea ce a determinat reducerea considerabilă a numărului dosarelor 
având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate. Pronunţându-se, în control a priori, asupra 
acestei legi, prin Decizia nr. 1106/201073, Curtea a reţinut că intervenţia legiuitorului prin 
care se abrogă măsura suspendării de drept a cauzelor în care se invocă excepţii de 
neconstituţionalitate constituie tocmai expresia asumării şi respectării obligaţiei ce revine 
statului cu privire la crearea cadrului legislativ corespunzător prevederilor convenţionale. 
Noua reglementare asigură accesul persoanei la justiţie, atât la instanţa de drept comun, cât 
şi la instanţa constituţională, părţile beneficiind în continuare de toate mijloacele de apărare 
care le sunt recunoscute prin lege şi, implicit, de posibilitatea de a-şi realiza, în mod real, 
drepturile şi a-şi satisface interesele în faţa justiţiei. Abrogarea măsurii suspendării de drept 
nu impietează asupra efectivităţii dreptului de acces la un tribunal, neconstituind un 
obstacol în valorificarea acestui drept, de natură a-i pune în discuţie însăşi substanţa. Mai 
mult, măsura adoptată asigură echilibrul procesual între persoane cu interese contrare, fiind 
menită să garanteze egalitatea de arme a acestora, prin determinarea cadrului legal de 
exercitare a drepturilor lor legitime. 

 

2.3. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Principalele elemente de consolidare a statu-
tului Curţii şi de dezvoltare a controlului de constituţionalitate 

Consideraţii generale 
Perioada de după 2003, un interval de timp (până la momentul prezentului studiu) ce 

depăşeşte cu un an pe cel de la înfiinţarea Curţii şi până la revizuirea Constituţiei din 2003, 
este sub semnul rolului complex pe care Curtea l-a dobândit odată cu revizuirea Constituţiei, 
pe de o parte, principalul instrument de asigurare a transformării, iar, pe de altă parte, de 
asigurare a stabilităţii Constituţiei.  

Imediat după revizuire, Ioan Vida remarca faptul că „rolul interpretului în receptarea 
noului pe plan constituţional este decisiv. Stabilitatea unor Constituţii – din care, poate, 
exemplul cel mai concludent este al Constituţiei Statelor Unite ale Americii, adică al unei 
Constituţii adoptate în secolul al XVIII-lea, în vigoare şi azi – se explică, printre altele, tocmai 
                                                           
73 Publicată în M. Of. nr. 672 din 4 octombrie 2010. 
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prin interpretarea termenilor constituţionali, ceea ce a permis aplicarea lor în noile condiţii 
ale evoluţiei ulterioare, pe care, incontestabil, legiuitorul constituant nu le-a putut avea în 
vedere şi nici nu le putea imagina. Constituţia este, mai mult decât orice lege, un pariu cu 
viitorul, în care rolul hotărâtor, în câştigarea acestuia, îl are interpretul”74. Noua etapă în care 
Curtea a intrat a presupus în principal trei direcţii: continuitate, consolidare şi dezvoltare, în 
raport de provocări inerente ale evoluţiilor socio-politice interne şi internaţionale. 

 

Continuitate şi consolidare. Efectele deciziilor Curţii Constituţionale 
Actuala redactare a textului constituţional a determinat o serie de interpretări care pun 

în discuţie obligativitatea unora dintre deciziile Curţii Constituţionale. Continuând practica sa 
de explicare/precizare a acestor efecte, pentru o justiţie constituţională reală şi efectivă, 
Curtea a reluat considerente enunţate încă din anul 1995, le-a îmbogăţit în raport de textele 
constituţionale de referinţă, conturând următoarele statuări, repetate adesea în deciziile 
pronunţate: 

 ♦ Toate deciziile Curţii Constituţionale, indiferent de soluţia pronunţată, sunt general 
obligatorii 

Raportându-se la noul cadru constituţional şi răspunzând criticii prin care, distingându-se 
între deciziile prin care se constată neconstituţionalitatea, respectiv constituţionalitatea unui 
act normativ, s-a susţinut că nu au caracter obligatoriu şi acestea din urma, deoarece o 
asemenea interpretare ar presupune ca niciodată Curtea să nu poată reveni asupra propriei 
jurisprudenţe, fiind legată de constatările proprii anterioare, Curtea Constituţională a 
statuat că textul art. 147 alin. (4) din Constituţie, care consacră caracterul general 
obligatoriu al deciziilor sale, „nu distinge nici în funcţie de tipurile de decizii pe care Curtea 
Constituţională le pronunţă, nici în funcţie de conţinutul acestor decizii, ceea ce conduce la 
concluzia că toate deciziile acestei Curţi, în întregul lor, sunt general obligatorii”75. Nuanţând 
aceste statuări, într-o cauză în care criticile de neconstituţionalitate au vizat însuşi caracterul 
general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale, interpretat de autorii excepţiei de 
neconstituţionalitate ca fiind o îngrădire a liberului acces la justiţie, Curtea a reţinut 
următoarele: „constatarea, printr-o decizie a Curţii, a neconstituţionalităţii unui text de lege 
produce efecte juridice erga omnes, consecinţă ce derivă din caracterul de unicitate şi 
independenţă a autorităţii de jurisdicţie constituţională. În caz contrar, decizia Curţii – de 
respingere – are tot caracter general obligatoriu şi are putere numai pentru viitor, în temeiul 
art. 147 alin. (4) din Constituţie, în sensul că autorităţile publice implicate în speţa în care 
excepţia a fost invocată sunt obligate să respecte decizia, atât dispozitivul, cât şi 
considerentele ce au fundamentat-o, însă efectul juridic al unei asemenea decizii se 
circumscrie numai cadrului procesual al litigiului în care a fost ridicată excepţia, deci are 
caracter inter partes. Prin urmare, acelaşi text de lege poate fi readus spre examinare în faţa 

                                                           
74 I. Vida, Obligativitatea deciziilor…, op. cit., pp. 15-18. 
75 Decizia nr. 2 din 11 ianuarie 2012, publicată în M. Of. nr. 131 din 23 februarie 2012. 
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Curţii Constituţionale, având în vedere că pot fi relevate noi aspecte şi temeiuri constitu-
ţionale ce pot justifica, în viitor, o soluţie diferită”76. 

♦ Considerentele deciziilor Curţii Constituţionale care susţin soluţia enunţată în 
dispozitiv sunt, deopotrivă, general obligatorii 

Într-o jurisprudenţă constantă (unul dintre elementele de continuitate la care făceam 
referire), începând cu Decizia Plenului nr. 1/199577, Curtea a statuat că puterea de lucru 
judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează 
nu numai dispozitivului, ci şi considerentelor pe care se sprijină acesta. În consecinţă – a 
reţinut Curtea –, atât Parlamentul, cât şi Guvernul, respectiv autorităţile şi instituţiile publice 
trebuie să respecte întru totul atât considerentele, cât şi dispozitivul deciziilor pe care 
Curtea Constituţională le pronunţă. Acest efect specific al actelor Curţii Constituţionale este 
o consecinţă a rolului său, care nu s-ar putea realiza în mod plenar dacă nu s-ar recunoaşte 
valoarea obligatorie a interpretării date de Curte textelor şi conceptelor Legii fundamentale, 
sensului identificat de aceasta voinţei legiuitorului constituant. S-a arătat78 că acest 
procedeu utilizat de Curte este menit să readucă în atenţia autorităţilor publice implicate în 
procesul de legiferare problema efectivităţii justiţiei constituţionale79, în contextul unei 
vădite instabilităţi legislative, cu efecte profund negative asupra valorilor statului de drept şi 
a securităţii juridice. Cât priveşte sintagma „puterea de lucru judecat” la care face referire 
Curtea Constituţională, ataşând-o atât considerentelor, cât şi dispozitivului deciziilor pe care 
le pronunţă, reprezintă expresia obligativităţii erga omnes a interpretării pe care Curtea o dă 
Constituţiei, obligativitate care se întemeiază pe dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3) 
şi (5), art. 142 alin. (1) şi art. 147 alin. (4)80. Nu este vorba, aşadar, de o autoritate de lucru 
judecat ca instituţie a procedurii civile cu care se completează procedura în faţa Curţii 
Constituţionale şi nici un concept „autonom”81, ci expresia efectului specific al deciziilor 
Curţii Constituţionale. Astfel fiind, pentru evitarea oricăror confuzii, jurisprudenţa recentă a 
Curţii Constituţionale a renunţat la referirea la sintagma „putere de lucru judecat”. 

 
Continuitate şi dezvoltare. Atribuţii vechi – reinterpretarea competenţei 
♦ Verificarea constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor abrogate  
În scopul asigurării unui acces efectiv la justiţia constituţională, Curtea Constituţională a 

României a procedat la o reinterpretare a dispoziţiilor legii privind organizarea şi 
funcţionarea sa, dispoziţii care limitau sfera actelor care puteau fi supuse controlului Curţii 
                                                           
76 Decizia nr. 302 din 27 martie 2012, publicată în M. Of. nr. 361 din 29 mai 2012. 
77 Publicată în M. Of. nr. 16 din 26 ianuarie 1995. 
 78 M. Safta, K. Benke, Obligativitatea considerentelor deciziilor Curţii Constituţionale, în „Dreptul” nr. 9/2010, 
pp. 28-55. 
79 Menţionăm că instanţa constituţională a mai invocat puterea de lucru judecat care se ataşează considerentelor 
deciziei Curţii Constituţionale şi în alte decizii, spre exemplu, Decizia nr. 196/2013, publicată în M. Of. nr. 231 din 22 
aprilie 2013; Decizia nr. 163/2013, publicată în M. Of. nr. 190 din 4 aprilie 2013; Decizia nr. 102/2013, publicată în 
M. Of. nr. 208 din 12 aprilie 2013; Decizia nr. 1039/2012, publicată în M. Of. nr. 61 din 29 ianuarie 2013; Decizia 
nr. 536/2011, publicată în M. Of. nr. 482 din 7 iulie 2011; Decizia nr. 414/2010, publicată în M. Of. nr. 291 din 
4 mai 2010; Decizia nr. 415/2010, publicată în M. Of. nr. 294 din 5 mai 2010. 
80 M. Safta, K. Benke, op. cit., p. 41. 
81 I. Deleanu, S. Deleanu, Jurisprudenţa şi revirimentul jurisprudenţial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 71. 
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pe calea excepţiei de neconstituţionalitate numai la acele legi şi ordonanţe în vigoare la 
momentul exercitării controlului de constituţionalitate. 

Astfel, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 201182, Curtea a constatat că sintagma „în 
vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale este constituţională în măsura în 
care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau 
ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se 
producă şi după ieşirea lor din vigoare. Curtea a reţinut că în sistemul român de control 
concret al constituţionalităţii legilor, declanşarea controlului a posteriori operează doar pe 
cale incidentală, prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate în faţa 
instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, iar nu printr-o „actio popularis”, pe baza 
sesizării directe de către orice persoană. Instituirea acestei proceduri de control al 
constituţionalităţii legii aplicabile în cauza dedusă judecăţii instanţei de fond, ca modalitate 
de acces la justiţie, implică în mod necesar asigurarea posibilităţii de a o utiliza pentru toţi 
cei care au un drept, un interes legitim, capacitate şi calitate procesuală. Condiţia ca 
dispoziţia legală criticată pentru neconstituţionalitate să aibă legătură cu soluţionarea cauzei 
este, evident, necesară, dar şi suficientă. Or, adăugarea la acestea a unei condiţii supli-
mentare – dispoziţia legală să fie şi formal în vigoare –, a cărei neîndeplinire are semnificaţia 
unui fine de neprimire a cererii de sesizare a instanţei constituţionale cu respectiva excepţie 
de neconstituţionalitate, constituie o îngrădire a accesului liber la justiţia constituţională. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât scoaterea sau ieşirea formală din vigoare a unei norme 
juridice nu înseamnă neapărat şi în toate situaţiile inaplicabilitatea sa. Chiar dacă dreptul 
este viu, astfel că, odată cu societatea, şi el trebuie să se adapteze modificărilor survenite, 
nu mai puţin soluţiile normative pe care ele le consacră trebuie să respecte principiile Legii 
fundamentale. Curtea Constituţională, odată sesizată, are sarcina de a le controla, fără a 
condiţiona acest control de eliminarea, indiferent sub ce formă, din fondul activ al legislaţiei 
a actului criticat pentru neconstituţionalitate. 

În doctrină83 s-au reţinut ca motive ale reconsiderării jurisprudenţei Curţii Constitu-
ţionale în materie următoarele: jurisprudenţa instanţelor de contencios constituţional 
europene, introducerea condiţiei caracterului rezonabil al restrângerii legale a liberului 
acces la justiţia constituţională, necesitatea şi suficienţa condiţiei de admisibilitate a 
excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la legătura cu soluţionarea cauzei. De altfel, 
chiar Curtea face referire în considerentele deciziei pronunţate la reperele reţinute în 
materie, şi anume instanţele de jurisdicţie constituţională din Germania, Italia, Ungaria, 
Republica Cehă, Polonia, Franţa.  

Considerăm că este vorba despre continuitate şi dezvoltare, întrucât ideea unui astfel 
de control fusese exprimată în interiorul Curţii anterior revizuirii, într-o opinie separată 

                                                           
82 Publicată în M. Of. nr. 549 din 3 august 2011. 
83 G. Gîrleşteanu, Reconsiderarea parţială a jurisprudenţei Curţii Constituţionale române în materia controlului de 
constituţionalitate a posteriori al legilor şi ordonanţelor în vigoare – consideraţii teoretice şi practice pe marginea 
Deciziei nr. 766 din 15 iunie 2011, în „Pandectele române” nr. 8/2011, pp. 173-188. 
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semnată de fostul preşedinte al acesteia, Lucian Mihai84. Apoi, un pas în acest sens s-a 
realizat cu jurisprudenţa prin care Curtea a constatat că neconstituţionalitatea unei 
ordonanţe de urgenţă loveşte actul normativ în ansamblul său, astfel că abrogarea unor 
dispoziţii din actul normativ criticat, ulterior sesizării instanţei constituţionale, nu mai are 
nicio relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate85. În sfârşit, o 
intervenţie fermă a Curţii Constituţionale s-a produs prin Decizia nr. 838 din 27 mai 2009 
referitoare la sesizarea formulată de Preşedintele României, privind existenţa unui conflict 
juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, reprezentată de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi Parlamentul României şi Guvernul României, pe 
de altă parte86, când Curtea a reţinut că „singura autoritate abilitată să exercite controlul 
constituţionalităţii legilor sau ordonanţelor este instanţa constituţională. Prin urmare, nici 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi nici instanţele judecătoreşti sau alte autorităţi publice ale 
statului nu au competenţa de a controla constituţionalitatea legilor sau ordonanţelor, 
indiferent dacă acestea sunt sau nu în vigoare”87. Este vorba, aşadar, despre „acumulări” în 
dezvoltarea controlului de constituţionalitate, care au condus, practic, la o reconsiderare a 
competenţei Curţii Constituţionale în exercitarea atribuţiei de soluţionare a excepţiilor de 
neconstituţionalitate. 

♦ Controlul de constituţionalitate a normelor juridice în interpretarea dată prin 
recursurile în interesul legii  

Este vorba despre decizii pronunţate cu precădere după anul 2011, odată cu 
dezvoltarea şi nuanţarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, respectiv a dialogului cu 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Astfel, dacă excepţiile de neconstituţionalitate care au 
avut ca obiect decizii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în secţii unite sau alte 
hotărâri ale instanţelor judecătoreşti au fost respinse în mod constant ca inadmisibile88, 
Curtea s-a învestit şi a examinat pe fond excepţiile de neconstituţionalitate având ca obiect 
dispoziţiile legale în interpretarea dată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu prilejul 
soluţionării unui recurs în interesul legii89.  

 Referindu-se şi dezvoltând această distincţie, Curtea a reţinut că, „în ce priveşte critica 
dispoziţiilor unei decizii pronunţate într-un recurs în interesul legii, nu poate constitui obiect 
al excepţiei de neconstituţionalitate, fiind, din această perspectivă, inadmisibilă, deoarece 
instanţa de contencios constituţional, în acord cu prevederile art. 146 din Legea funda-
mentală, nu are competenţa de a cenzura constituţionalitatea hotărârilor judecătoreşti, 

                                                           
84 Opinie separată la Decizia nr. 102 din 10 aprilie 2001, publicată în M. Of. nr. 655 din 18 octombrie 2001. 
85 Decizia nr. 1221 din 12 noiembrie 2008, publicată în M. Of. nr. 804 din 2 decembrie 2008.; Decizia nr. 842 din 2 
iunie 2009, publicată în M. Of. nr. 464 din 6 iulie 2009; Decizia nr. 984 din 30 iunie 2009, publicată în M. Of. nr. 542 
din 4 august 2009. 
86 Publicată în M. Of. nr. 461 din 3 iulie 2009. 
87 Poziţie definită în raport de cea exprimată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul că instanţele 
judecătoreşti se pot pronunţa asupra constituţionalităţii dispoziţiilor abrogate, în virtutea principiului plenitudinii 
de jurisdicţie în cauzele cu a căror soluţionare au fost învestite. 
88 Decizia nr. 409 din 4 noiembrie 2003, publicată în M. Of. nr. 848 din 27 noiembrie 2003.  
89 Deciziile nr. 202 din 18 aprilie 2013 şi nr. 212 din 29 aprilie 2013, publicate în M. Of. nr. 365 din 19 iunie 2013 şi, 
respectiv, în M. Of. nr. 371 din 21 iunie 2013. 
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indiferent că sunt pronunţate în dezlegarea unor pricini de drept comun ori în vederea 
interpretării şi aplicării unitare a legii. Prin urmare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în acord 
cu dispoziţiile constituţionale ale art. 126 alin. (3), are competenţa exclusivă de a se 
pronunţa asupra problemelor ce ţin de interpretarea şi aplicarea unitară a legii ori de 
câte ori practica judiciară impune acest lucru. Aşa fiind, o decizie pronunţată într-o 
astfel de procedură nu poate constitui eo ipso obiect al cenzurii instanţei de contencios 
constituţional (...). Cu toate acestea, împrejurarea că printr-o decizie pronunţată într-un 
recurs în interesul legii se dă unui text legal o anumită interpretare nu este de natură a fi 
convertită într-un fine de neprimire care să oblige Curtea ca, în pofida rolului său de garant 
al supremaţiei Constituţiei, să nu mai analizeze textul în cauză în interpretarea dată de 
instanţa supremă (...). Din perspectiva raportării la prevederile Constituţiei, Curtea 
Constituţională verifică constituţionalitatea textelor legale aplicabile în interpretarea 
consacrată prin recursurile în interesul legii. A admite o teză contrară contravine însăşi 
raţiunii existenţei Curţii Constituţionale, care şi-ar nega rolul său constituţional acceptând ca 
un text legal să se aplice în limite ce ar putea intra în coliziune cu Legea fundamentală”90. 

Spulberând orice confuzie care ar putea sta la baza afirmaţiei că în acest mod Curtea 
Constituţională ar acţiona ultra vires, Ioan Deleanu, fost judecător al acestei Curţi, sublinia 
faptul că „totdeauna trebuie să se distingă între «textul legal» interpretat şi «interpretarea» 
acestuia de către instanţa supremă: pe calea interpretării lui, acel text legal nu este sustras 
astfel controlului de constituţionalitate, dar «interpretarea propriu-zisă nu poate face 
obiectul acestui control întrucât, evident, interpretarea indiferent de forma pe care o 
îmbracă, nu se finalizează prin crearea unei dispoziţii legale generale. Interpretarea normei 
nu semnifică crearea unei norme juridice generale. Controlul de constituţionalitate se 
realizează pentru că unui anumit text legal i s-a impus un sens contrar unor dispoziţii din 
legea fundamentală”91. 

♦ Revirimente jurisprudenţiale. Aplicarea unei viziuni noi, evolutive asupra modului 
de interpretare a prevederilor constituţionale  

Examinarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât înainte, cât şi după anul 2003, 
relevă şi revirimentele jurisprudenţiale. În multe cazuri, acestea s-au fundamentat pe 
valorificarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, iar, după aderarea 
României la Uniunea Europeană, şi pe jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene92. Elementul de noutate, ce poate fi remarcat după anul 2003, îl constituie 
invocarea doctrinei „dreptului viu”93, în mod direct, în considerentele deciziilor, ceea ce 
semnifică, practic, o asumare fermă de către Curtea Constituţională a rolului său în 
interpretarea evolutivă a conceptelor constituţionale, cu precădere în materia drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale.  

                                                           
90 Decizia nr. 854 din 23 iunie 2011, publicată în M. Of. nr. 672 din 21 septembrie 2011. 
91 I. Deleanu, Dialogul între judecătorul constituţional şi judecătorul comun, în „Pandectele române” nr. 12/2013, 
pp. 19-39. 
92 Pe larg, a se vedea T. Toader, M. Safta, Changes in the constitutional case law, disponibil pe www.ssrn.com. 
93 A se vedea I.A. Motoc, Opinie separată la Decizia nr. 1106 din 2 septembrie 2010, publicată în M. Of. nr. 672 
din 4 octombrie 2010. 
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Astfel, într-o jurisprudenţă conturată, Curtea a subliniat faptul că dreptul este viu 
(Decizia nr. 766 din 15 iunie 201194 şi Decizia nr. 356 din 25 iunie 201495), iar drepturile 
fundamentale nu au o existenţă abstractă (Decizia nr. 1533 din 28 noiembrie 201196), în 
contextul în care înseşi conceptele constituţionale sunt supuse la rândul lor unei viziuni 
interpretative evolutive (Decizia nr. 498 din 10 mai 201297 sau Decizia nr. 1 din 10 ianuarie 
2014, par. 17198), Curtea fiind însă unica autoritate publică ce are competenţa de a da o 
interpretare obligatorie textului Constituţiei99. 

 
Dezvoltare. Atribuţii noi – precizări conceptuale şi autolimitare 
♦ Soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională 
Această nouă atribuţie a Curţii Constituţionale, consacrată cu prilejul revizuirii din anul 

2003, a determinat probabil cea mai intensă mediatizare şi a adus cel mai adesea Curtea 
Constituţională în atenţia publică. Dată fiind natura subiectelor care pot sesiza Curtea şi 
sfera problematicii pasibilă a face obiectul unui conflict, adesea la graniţa dintre politic şi 
juridic, Curţii Constituţionale i-a revenit sarcina, adesea dificilă, de a realiza precizări şi 
autolimitări, în spiritul normelor constituţionale care îi reglementează statutul şi rolul, 
pentru a „evita categoric implicarea Curţii Constituţionale în eventuale conflicte politice 
între autorităţile publice”100. 

Textul constituţional a precizat că doar conflictele juridice (per a contrario, nu şi cele 
exclusiv politice) pot face obiectul unui astfel de control. În plus, numai conflictele de 
natură constituţională, şi nu orice alt fel de conflicte pot fi soluţionate de Curte. Prin 
Decizia nr. 53/2005101, Curtea Constituţională a statuat că un conflict juridic de natură 
constituţională între autorităţi publice „presupune acte sau acţiuni concrete prin care o 
autoritate sau mai multe îşi arogă puteri, atribuţii sau competenţe, care, potrivit 
Constituţiei, aparţin altor autorităţi publice, ori omisiunea unor autorităţi publice, constând 
în declinarea competenţei sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intră în obligaţiile 
lor. (…)” Curtea a constatat că „opiniile, judecăţile de valoare sau afirmaţiile titularului unui 
mandat de demnitate publică (…) referitoare la alte autorităţi publice nu constituie prin ele 
însele conflicte juridice între autorităţi publice. Părerile sau propunerile privind modul cum 
acţionează ori ar trebui să acţioneze o anumită autoritate publică sau structurile acesteia, 
chiar critice fiind, nu declanşează blocaje instituţionale dacă nu sunt urmate de acţiuni sau 
inacţiuni de natură să împiedice îndeplinirea atribuţiilor constituţionale ale acelor autorităţi 
publice. Asemenea păreri ori propuneri rămân în cadrul limitelor libertăţii de exprimare a 

                                                           
94 Publicată în M. Of. nr. 549 din 3 august 2011. 
95 Publicată în M. Of. nr. 691 din 22 septembrie 2014. 
96 Publicată în M. Of. nr. 905 din 20 decembrie 2011. 
97 Publicată în M. Of. nr. 428 din 28 iunie 2012. 
98 Publicată în M. Of. nr. 123 din 19 februarie 2014. 
99 Pe larg, a se vedea Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, publicată în M. Of. nr. 286 din 28 aprilie 2015. 
100 I. Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale în dreptul român şi în dreptul comparat, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2006, p. 865. 
101 Publicată în M. Of. nr. 144 din 17 februarie 2005. 
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opiniilor politice, cu îngrădirile prevăzute de art. 30 alin. (6) şi (7) din Constituţie”. Prin 
Decizia nr. 97/2008102, Curtea a statuat: „conflictul juridic de natură constituţională există 
între două sau mai multe autorităţi şi poate privi conţinutul ori întinderea atribuţiilor lor 
decurgând din Constituţie, ceea ce înseamnă că acestea sunt conflicte de competenţă, 
pozitive sau negative, şi care pot crea blocaje instituţionale”. Prin Decizia nr. 270/2008103, 
Curtea a statuat că textul art. 146 lit. e) din Constituţie „stabileşte competenţa Curţii de a 
soluţiona în fond orice conflict juridic de natură constituţională ivit între autorităţile publice, 
iar nu numai conflictele de competenţă născute între acestea”. Sunt repere jurisprudenţiale 
care în prezent cantonează competenţa Curţii Constituţionale în soluţionarea conflictelor 
juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice. 

♦ Controlul hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, al hotărârilor plenului Senatului 
şi al hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului. Autolimitare 

Această nouă atribuţie a Curţii Constituţionale, consacrată prin Legea nr. 177/2010, a 
constituit subiect de aprige controverse. Între altele, s-a apreciat că această modificare 
„coboară prea jos pe scara valorilor rolul unui tribunal constituţional”, precum şi faptul că „a 
admite controlul Curţii asupra unor hotărâri parlamentare cu caracter normativ înseamnă a 
admite că ea poate decide, în locul Parlamentului, asupra unor numiri în funcţii şi demnităţi 
publice, deci că s-ar putea substitui Parlamentului”, conchizându-se că „această modificare 
(completare) trebuie apreciată ca o gravă eroare politică şi parlamentară”104. Poziţia 
exprimată de Curtea Constituţională în acest sens a fost aceea că instituirea atribuţiei sale 
de a exercita un asemenea control de constituţionalitate reprezintă expresia diversificării şi 
consolidării competenţei Curţii Constituţionale, unica autoritate de jurisdicţie constitu-
ţională din România, şi un câştig în eforturile de realizare a unui stat de drept şi 
democratic105. În continuare însă i-a revenit Curţii sarcina de a dovedi dacă şi în ce măsură 
această nouă atribuţie reprezintă un instrument de garantare a supremaţiei Constituţiei, 
adică de realizare a rolului său constituţional. 

Pentru a evita orice interpretări referitoare la posibila ingerinţă în competenţele 
exclusive ale Parlamentului, Curtea Constituţională a procedat la circumstanţierea com-
petenţei sale în realizarea atribuţiei menţionate. Astfel, chiar dacă textul legal care consacră 
această atribuţie [în aplicarea art. 146 lit. l) din Constituţie] nu distinge, Curtea a stabilit 
următoarele reguli de admisibilitate a sesizărilor privind controlul de constituţionalitate a 
hotărârilor Parlamentului (altele decât Regulamentele Parlamentului şi indiferent de 
caracterul lor normativ sau individual106):  

                                                           
102 Publicată în M. Of. nr. 169 din 5 martie 2008. 
103 Publicată în M. Of. nr. 270 din 10 martie 2008. 
104 I. Muraru, A. Muraru, Un secol de control de constituţionalitate în România, în „Revista română de drept privat” 
nr. 2/2012, pp. 171-186. 
 105 Decizia nr. 727 din 9 iulie 2012, publicată în M. Of. nr. 477 din 12 iulie 2012. 
106 „Textul art. 27 din Legea nr. 47/1992 nu instituie vreo diferenţiere între hotărârile care pot fi supuse controlului 
Curţii Constituţionale sub aspectul domeniului în care au fost adoptate sau sub cel al caracterului normativ sau 
individual, ceea ce înseamnă că toate aceste hotărâri sunt susceptibile a fi supuse controlului de constituţionalitate – 
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» hotărârile în cauză să fie adoptate după conferirea noii competenţe107;  
» hotărârile în cauză să afecteze valori, reguli şi principii constituţionale sau, după caz, 

organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional”108;  
» norma de referinţă trebuie să fie de rang constituţional pentru a se putea analiza 

dacă există vreo contradicţie între hotărârile menţionate la art. 27 din Legea nr. 47/1992, pe 
de o parte, şi exigenţele procedurale şi substanţiale impuse prin dispoziţiile Constituţiei, pe 
de altă parte. Aşadar, criticile trebuie să aibă o evidentă relevanţă constituţională, şi nu una 
legală ori regulamentară. Prin urmare, toate hotărârile plenului Camerei Deputaţilor, 
plenului Senatului şi plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului pot fi supuse 
controlului de constituţionalitate, dacă în susţinerea criticii de neconstituţionalitate sunt 
invocate dispoziţii cuprinse în Constituţie. Invocarea acestor dispoziţii nu trebuie să fie 
formală, ci efectivă109;  

» în privinţa hotărârilor care prin obiectul lor vizează organizarea şi funcţionarea 
autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional, norma de referinţă, în cadrul controlului 
de constituţionalitate exercitat, poate fi atât o dispoziţie de rang constituţional, cât şi una 
infraconstituţională, ţinând cont de dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie. O atare 
orientare a Curţii este dată de domeniul de maximă importanţă în care intervin aceste 
hotărâri – autorităţi şi instituţii de rang constituţional –, astfel încât şi protecţia 
constituţională oferită autorităţilor sau instituţiilor fundamentale ale statului trebuie să fie 
una în consecinţă. Prin urmare, hotărârile plenului Camerei Deputaţilor, plenului Senatului şi 
plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului care vizează organizarea şi 
funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional pot fi supuse controlului de 
constituţionalitate, chiar dacă actul normativ pretins încălcat are valoare infraconstitu-
ţională. Curtea a mai reţinut că „acceptarea tezei contrare, cu consecinţa excluderii de la 
exercitarea controlului de constituţionalitate a Hotărârilor Parlamentului României date cu 
încălcarea dispoziţiilor exprese ale legii ar avea drept consecinţă plasarea organului 
reprezentativ suprem al poporului român – Parlamentul – deasupra legii şi acceptarea ideii 
că tocmai autoritatea legitimată constituţional să adopte legile le poate încălca fără a putea 
fi în vreun fel sancţionată. Or, într-un stat de drept, nimeni nu este mai presus de lege”110. 

                                                                                                                                                          
ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus. În consecinţă, sesizările de neconstituţionalitate care vizează 
asemenea hotărâri sunt de plano admisibile” (Decizia nr. 307 din 28 martie 2012, publicată în M. Of. nr. 293 din 4 
mai 2012). 
107 Decizia nr. 53 din 25 ianuarie 2011, publicată în M. Of. nr. 90 din 3 februarie 2011; Decizia nr. 54 din 25 ianuarie 
2011, publicată în M. Of. nr. 90 din 3 februarie 2011; Decizia nr. 307 din 28 martie 2012, publicată în M. Of. nr. 293 
din 4 mai 2012; Decizia nr. 783 din 26 septembrie 2012, publicată în M. Of. nr. 684 din 3 octombrie 2012. 
108 Decizia nr. 53 din 25 ianuarie 2011, publicată în M. Of. nr. 90 din 3 februarie 2011; Decizia nr. 54 din 25 ianuarie 
2011, publicată în M. Of. nr. 90 din 3 februarie 2011; Decizia nr. 307 din 28 martie 2012, publicată în M. Of. nr. 293 
din 4 mai 2012; Decizia nr. 783 din 26 septembrie 2012, publicată în M. Of. nr. 684 din 3 octombrie 2012.  
109 Decizia nr. 307 din 28 martie 2012, publicată în M. Of. nr. 293 din 4 mai 2012; Decizia nr. 783 din 26 septembrie 
2012, publicată în M. Of. nr. 684 din 3 octombrie 2012. 
110 Decizia nr. 251 din 30 aprilie 2014, publicată M. Of. nr. 376 din 21 mai 2014. 
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Noutate şi adaptare. Receptarea dreptului Uniunii Europene şi a jurisprudenţei Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene111 

Aderarea României la Uniunea Europeană a constituit o importantă provocare pentru 
controlul de constituţionalitate din România, ca şi în celelalte state care au trecut prin 
acelaşi proces. Urmărind repere ale adaptării Curţii Constituţionale şi identificării unei „căi” 
de raportare la dreptul Uniunii Europene şi de construire a dialogului cu Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene, etapele principale pot fi rezumate astfel: 

♦ statuări de principiu cu privire la raporturile dintre dreptul naţional şi cel comunitar, 
precum şi cu privire la obligaţiile ce revin autorităţilor publice în perspectiva aderării la 
Uniunea Europeană, în perioada prealabilă aderării; un discurs favorabil aderării/integrării  

Astfel de statuări de principiu au debutat cu Decizia nr. 148/2003 privind constitu-
ţionalitatea propunerii de revizuire a Constituţiei României112, decizie prin care Curtea s-a 
pronunţat în sensul că dispoziţiile referitoare la aderarea la structurile euroatlantice nu aduc 
atingere limitelor revizuirii, prin raportare la conceptele de suveranitate şi de independenţă. 
Important de relevat este faptul că, odată cu enunţarea regulii aplicării prioritare a dreptului 
comunitar faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, instituită prin propunerea de 
revizuire a Constituţiei, Curtea a observat că „statele membre ale Uniunii Europene au 
înţeles să situeze acquisul comunitar – tratatele constitutive ale Uniunii Europene şi 
reglementările derivate din acestea – pe o poziţie intermediară între Constituţie şi celelalte 
legi, atunci când este vorba de acte normative europene obligatorii”113. Curtea a realizat, 
implicit, aceeaşi ierarhie a normelor, fără a dezvolta cu acel prilej problematica raporturilor 
dintre dreptul european şi Constituţie, dezvoltare care, de altfel, nu era impusă în context, 
dar care a continuat după revizuire, constituind, de asemenea, un element de continuitate şi 
dezvoltare. Coordonatele astfel trasate marchează evoluţia jurisprudenţială ulterioară, 
comparabilă cu a altor instanţe constituţionale europene în perioada corespunzător 
analizată (Polonia, Cehia, Lituania, Estonia, Letonia), putându-se identifica, drept caracte-
ristică generală, un discurs favorabil integrării în Uniunea Europeană, concentrat pe ideea 
realizării armonizării judiciare114.  

♦ sublinierea necesităţii armonizării legislaţiei interne cu cea europeană; utilizarea 
unor instrumente interpretative destinate asigurării coerenţei procesului de armonizare; 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

În multe dintre deciziile pronunţate după anul 2007, Curtea Constituţională a 
constatat realizarea de către legiuitorul primar sau delegat a armonizării legislaţiei 

                                                           
111 Pe larg, a se vedea T. Toader, M. Safta, Dialogul între Curtea Constituţională a României şi Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, în Dreptul nr. 9/2013, pp. 93-124, disponibil pe http://web.ebscohost.com. 
112 Publicată în M. Of. nr. 317 din 12 mai 2003. 
113 Ibidem.  
114 A. Albi, Eu Enlargement and the Constitutions of the Central and Eastern Europe, Cambridge University Press, 
2005, p. 52; a se vedea şi Decizia nr. 298 din 29 martie 2006, publicată în M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006. 
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naţionale cu prevederile europene în diverse materii115. În unele cazuri, considerentele 
deciziilor pronunţate cuprind o dezvoltare a argumentării în sensul sublinierii obligaţiei şi 
importanţei procesului de armonizare, justificând adoptarea anumitor acte normative116. În 
perioada de după aderare se constată invocarea din ce în ce mai frecventă de către Curtea 
Constituţională a României a jurisprudenţei CJUE117, abordare comună şi altor Curţi 
Constituţionale şi înainte de aderare118, în scopul de a orienta acţiunea legiuitorului, de a-i 
explica sau fundamenta demersul. Este vorba despre ceea ce doctrina a numit „instrumente 
interpretative”, aflate la îndemâna Curţilor Constituţionale şi utilizate pentru a stabili 
obligaţia unei interpretări concordante şi consecvente a legislaţiei naţionale cu dreptul 
Uniunii Europene119. 

♦ delimitări de competenţe; loialitatea constituţională în procesul de interpretare şi 
aplicare a dreptului Uniunii Europene 

 După o scurtă perioadă de jurisprudenţă diferenţiată120, Curtea Constituţională a 
României a tranşat problema raporturilor de competenţa dintre instanţele judecătoreşti 
naţionale, instanţa de jurisdicţie constituţională şi CJUE, în materia interpretării şi aplicării 
prioritare a dreptului Uniunii Europene, statuând astfel implicit asupra obligaţiilor ce revin 
instanţelor judecătoreşti naţionale în acest context.  

Astfel, într-o jurisprudenţă devenită constantă, Curtea Constituţională a reţinut121 că nu 
este de competenţa sa „să analizeze conformitatea unei dispoziţii de drept naţional cu textul 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene (devenit Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene) prin prisma art. 148 din Constituţie. O atare competenţă, şi anume aceea de a 
stabili dacă există o contrarietate între legea naţională şi Tratatul CE, aparţine instanţei de 
judecată, care, pentru a ajunge la o concluzie corectă şi legală, din oficiu sau la cererea 
părţii, poate formula o întrebare preliminară în sensul art. 234122 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. În situaţia în care 
Curtea Constituţională s-ar considera competentă să se pronunţe asupra conformităţii 

                                                           
 115 Decizia nr. 1033 din 9 octombrie 2008, publicată în M. Of. nr. 757 din 10 noiembrie 2008; Decizia nr. 631 din 12 
mai 2011, publicată în M. Of. nr. 536 din 29 iulie 2011; Decizia nr. 432 din 15 aprilie 2010, publicată în M. Of. nr. 361 
din 2 iunie 2010; Decizia nr. 666 din 17 mai 2011, publicată în M. Of. nr. 502 din 14 iulie 2011; Decizia nr. 688 din 31 
mai 2011,publicată în M. Of. nr. 537 din 29 iulie 2011; Decizia nr. 1289 din 4 octombrie 2011, publicată în M. Of. nr. 
830 din 23 noiembrie 2011; Decizia nr. 447 din 7 aprilie 2011, publicată în M. Of. nr. 485 din 08 iulie 2011; Decizia 
nr. 1591 din 13 decembrie 2011, publicată în M. Of. nr. 80 din 1 februarie 2012. 
116 Decizia nr. 802 din 19 mai 2009, publicată în M. Of. nr. 428 din 23 iunie 2009; Decizia nr. 1070 din 8 septembrie 
2009, publicată în M. Of. nr. 703 din 20 octombrie 2009. 
117 Decizia nr. 1344 din 13 octombrie 2011, publicată în M. Of. nr. 32 din 16 ianuarie 2012; Decizia nr. 1237 din 6 
octombrie 2010, publicată în M. Of. nr. 785 din 24 noiembrie 2010. 
118 D. Piqani, Constitutional Courts in Central and Eastern Europe and their Attitude towards European Integration, 
EJLS, vol. I, nr. 2, disponibil pe http://www.ejls.eu/2/28 UK.pdf.  
119 Ibidem, p. 8. 
120 Decizia nr. 59 din 17 ianuarie 2007, publicată în M. Of. nr. 98 din 8 februarie 2007; Decizia nr. 558/2007, 
publicată în M. Of. nr. 464 din 10 iulie 2007; Decizia nr. 1031/2007, publicată în M. Of. nr. 10 din 7 ianuarie 2008. 
121 Decizia nr. 1596 din 26 noiembrie 2009, publicată în M. Of. nr. 37 din 18 ianuarie 2010, sau Decizia nr. 1289 din 4 
octombrie 2011, publicată în M. Of. nr. 830 din 23 noiembrie 2011. 
122 Art. 267 TFUE. 
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legislaţiei naţionale cu cea europeană, s-ar ajunge la un posibil conflict de jurisdicţii între cele 
două instanţe, ceea ce, la acest nivel, este inadmisibil”. Tot astfel, Curtea a mai statuat că123 
„sarcina aplicării cu prioritate a reglementărilor comunitare obligatorii în raport cu 
prevederile legislaţiei naţionale revine instanţei de judecată. Este o chestiune de aplicare a 
legii, şi nu de constituţionalitate”124, precum şi că „în raporturile dintre legislaţia comunitară 
şi cea naţională (cu excepţia Constituţiei), se poate vorbi numai de prioritate de aplicare a 
celei dintâi faţă de cealaltă, chestiune ce intră în competenţa instanţelor judecătoreşti”. 
Aşadar, controlul de constituţionalitate125 este un control de conformitate a unei norme 
interne cu Constituţia. Dacă norma internă transpune o normă europeană, poate apărea 
necesitatea formulării unei întrebări preliminare către CJUE şi raportarea la interpretarea pe 
care aceasta o dă, pentru realizarea controlului de constituţionalitate.  

Dezvoltând considerentele de mai sus într-o serie de decizii – prin care controlul de 
constituţionalitate s-a exercitat asupra unei reglementări cu privire la care CJUE formulase 
un răspuns la întrebarea preliminară adresată de o instanţă română – Curtea a statuat 
asupra raporturile de competenţe existente între CJUE, instanţele judecătoreşti naţionale şi 
Curtea Constituţională, cu referire la mecanismul întrebării preliminare126. Prin aceleaşi 
decizii, Curtea, precizând că „nu este nici legiuitor pozitiv şi nici o instanţă judecătorească cu 
competenţă de a interpreta şi aplica dreptul european în litigiile ce antamează drepturile 
subiective ale cetăţenilor”, admite că poate folosi o normă de drept european în cadrul 
controlului de constituţionalitate ca normă interpusă celei de referinţă, cu condiţia 
îndeplinirii unor condiţii: „această normă să fie suficient de clară, precisă şi neechivocă prin 
ea însăşi, sau înţelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar, precis şi neechivoc de Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene (...), norma trebuie să se circumscrie unui anumit nivel de 
relevanţă constituţională, astfel încât conţinutul său normativ să susţină posibila încălcare 
de către legea naţională a Constituţiei – unica normă directă de referinţă în cadrul 
controlului de constituţionalitate. Într-o atare ipoteză, demersul Curţii Constituţionale este 
distinct de simpla aplicare şi interpretare a legii, competenţă ce aparţine instanţelor 
judecătoreşti şi autorităţilor administrative, sau de eventualele chestiuni ce ţin de politica 
legislativă promovată de Parlament sau Guvern, după caz”. Curtea a precizat expres că „prin 
prisma condiţionalităţii cumulative enunţate, rămâne la aprecierea Curţii Constituţionale 
aplicarea în cadrul controlului de constituţionalitate a hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene sau formularea de către ea însăşi de întrebări preliminare în vederea stabilirii 
conţinutului normei europene”. Se constată că, prin deciziile menţionate, judecătorul 

                                                           
123 Decizia nr. 137 din 25 februarie 2010, publicată în M. Of. nr. 182 din 22 martie 2010.  
124 În acelaşi sens, de exemplu, Curtea Constituţională a Austriei, a se vedea, pentru dezvoltări, G. Kucsko-Stadlmayer, 
Constitutional review in Austria – Traditions and New Developments, comunicare prezentată la „Conferinţa 
Internaţională dedicată celei de-a 20-a aniversări a Curţii Constituţionale din România”, disponibilă pe site-ul Curţii 
Constituţionale – www.ccr.ro. 
125 Atribuţia prevăzută de art. 146 lit. b) din Constituţie are un regim distinct. 
126 Decizia nr. 668 din 18 mai 2011, publicată în M. Of. nr. 487 din 8 iulie 2011; Decizia nr. 1088 din 14 iulie 2011, 
publicată în M. Of. nr. 668 din 20 septembrie 2011; Decizia nr. 921 din 7 iulie 2011, publicată în M. Of. nr. 673 din 21 
septembrie 2011; Decizia nr. 903 din 30 iunie 2011, publicată în M. Of. nr. 673 din 21 septembrie 2011. 
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constituţional din România promovează o concepţie pluralistă şi de respect mutual între 
instanţele aparţinând ordinilor juridice aflate într-un proces de interferenţă127.  

♦ supremaţia Constituţiei; identitate constituţională naţională 
Continuând cele statuate încă din 2003 cu prilejul controlului de constituţionalitate a 

iniţiativei de revizuire a Constituţiei, Curtea Constituţională a reafirmat principiul supremaţia 
Constituţiei asupra întregii ordini juridice naţionale, în momentul în care s-a pronunţat 
asupra unei alte iniţiative de revizuire a legii fundamentale, din anul 2014. Curtea a reţinut 
cu acel prilej că stabilind, prin propunerea de revizuire a Constituţiei, că dreptul Uniunii 
Europene se aplică fără nicio circumstanţiere în cadrul ordinii juridice naţionale, 
nedistingând între Constituţie şi celelalte legi interne, echivalează cu plasarea Legii 
fundamentale într-un plan secund faţă de ordinea juridică a Uniunii Europene. Ca urmare, 
Curtea a constatat neconstituţionalitatea modificării propuse în raport de prevederile art. 152 
alin. (2) din Constituţie, referitoare la limitele revizuirii Constituţiei128.  

De asemenea, referindu-se la dubla condiţionalitate enunţată în jurisprudenţa sa 
constantă, referitoare la folosirea unei norme de drept european interpuse în cadrul 
controlului de constituţionalitate, Curtea, constatând într-o cauză că actele Uniunii 
Europene invocate au relevanţă constituţională, a circumscris analiza sa conceptului de 
identitate constituţională naţională, astfel cum rezultă din considerentul expres enunţat: 
„fără a încălca identitatea constituţională naţională”129. 

 
Protecţia statutului Curţii Constituţionale, în beneficiul apărării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Rol activ 
♦ Sancţionarea nerespectării deciziilor Curţii Constituţionale  
În mod constant, Curtea Constituţională a evocat, explicat, subliniat efectele actelor 

sale. Atitudinea critică faţă de nerespectarea acestor decizii, exprimată anterior anului 2003, 
cu precădere în situaţii în care vizate erau instanţe de judecată, este exprimată după anul 
2003 şi în raport de autorităţile executivă/legislativă care, mai mult sau mai puţin direct, au 
încercat eludarea celor statuate de Curte. Astfel, de exemplu, Curtea a criticat soluţia aleasă 
de Guvern de a emite, chiar în ziua premergătoare celei în care Curtea Constituţională urma 
să se pronunţe asupra constituţionalităţii unei legi de aprobare a unei ordonanţe de 
urgenţă, o nouă ordonanţă de urgenţă prin care abroga ordonanţa de urgenţă aprobată prin 
lege de Parlament, dar prelua integral conţinutul acesteia, reţinând în cuprinsul deciziei 
pronunţate cu acel prilej că soluţia în cauză „pune în discuţie comportamentul constituţional 
de ordin legislativ al Executivului faţă de Parlament şi, nu în cele din urmă, faţă de Curtea 
Constituţională”130. Tot astfel, în control a priori, constatând neconstituţionalitatea unui act 
normativ care păstra o soluţie legislativă declarată neconstituţională, Curtea a reţinut că 
„adoptarea de către legiuitor a unor norme contrare celor hotărâte într-o decizie a Curţii 

                                                           
127 Pe larg, a se vedea T. Toader, M. Safta, Dialogul..., op. cit. 
128 Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014, publicată în M. Of. nr. 246 din 7 aprilie 2014. 
129 Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, publicată în M. Of. nr. 286 din 28 aprilie 2015. 
130 Decizia nr. 1257 din 7 octombrie 2009, publicată în M. Of. nr. 758 din 6 noiembrie 2009. 
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Constituţionale, prin care se tinde la păstrarea soluţiilor legislative afectate de vicii de 
neconstituţionalitate, încalcă Legea fundamentală”131. Cât priveşte raporturile cu instanţele 
de judecată, un exemplu în acelaşi sens îl constituie decizia prin care, constatând existenţa 
unui conflict juridic de natură constituţională între Preşedintele României, pe de o parte, şi 
puterea judecătorească, reprezentată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de altă parte, 
produs în condiţiile neluării în considerare de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unei 
decizii a Curţii Constituţionale (prin care se declarase neconstituţional un text de lege ce 
prevedea într-o formă imperativă avansarea în grad a coloneilor şi comandorilor, obligând în 
acest fel Preşedintele României să acorde gradele respective, fără a-i da posibilitatea de a 
aprecia dacă acordă sau nu aceste grade), Curtea Constituţională a statuat că, potrivit art. 94 
lit. b) din Constituţie, acordarea gradului de general reprezintă o atribuţie exclusivă a 
Preşedintelui României132. A fost sancţionată astfel, indirect, nerespectarea de către 
instanţa de judecată a deciziilor Curţii Constituţionale. În acelaşi sens, constatând existenţa 
unui conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească, pe de o 
parte, şi Parlamentul României şi Guvernul României, pe de altă parte (în condiţiile în care 
prin două recursuri în interesul legii Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu s-a limitat la a 
clarifica înţelesul unor norme juridice sau a câmpului lor de aplicare, ci, invocând vicii de 
tehnică legislativă sau vicii de neconstituţionalitate, a repus în vigoare norme care îşi 
încetaseră aplicarea, fiind abrogate prin acte normative ale autorităţii legiuitoare, 
operaţiune juridică ce nu putea fi însă realizată decât de autoritatea legiuitoare), Curtea 
Constituţională a reţinut că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu are competenţa 
constituţională să efectueze controlul de constituţionalitate a dispoziţiilor legale133. Poate 
cea mai energică intervenţie s-a realizat prin Decizia nr. 206 din 29 aprilie 2013134, prin care 
Curtea constituţională a reţinut următoarele: „Excepţia de neconstituţionalitate ridicată în 
prezenta cauză înfăţişează, în cadrul examinării constituţionalităţii art. 4145 alin. (4) din 
Codul de procedură penală, o interpretare a dispoziţiilor legale referitoare la recursul în 
interesul legii care a condus, astfel cum s-a arătat, la infirmarea unei decizii a Curţii 
Constituţionale. Întrucât, faţă de textul constituţional al art. 126 alin. (3), sintagma 
«dezlegarea dată problemelor de drept judecate», cuprinsă în art. 4145 alin. (4) din Codul de 
procedură penală, nu poate privi decât interpretarea şi aplicarea unitară a conţinutului 
dispoziţiilor legale de către instanţele judecătoreşti, interpretarea acestei sintagme la care a 
ajuns Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 8/2010 este neconstituţională, 
contravenind prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) care consacră principiul 
securităţii juridice, ale art. 1 alin. (4) referitoare la principiul separaţiei şi echilibrului 
puterilor – legislativă, executivă şi judecătorească – în cadrul democraţiei constituţionale, 
ale art. 126 alin. (3) privind rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale art. 142 alin. (1) 
potrivit cărora «Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei» şi ale art. 147 
alin. (1) şi (4) referitoare la efectele deciziilor Curţii Constituţionale. Procedând la această 

                                                           
131 Decizia nr. 1018 din 19 iulie 2010, publicată în M. Of. nr. 511 din 22 iulie 2010. 
132 Decizia nr. 1222 din 12 noiembrie 2008, publicată în M. Of. nr. 864 din 22 decembrie 2008. 
133 Decizia nr. 838 din 27 mai 2009, publicată în M. Of. nr. 461 din 3 iulie 2009. 
134 Publicată în M. Of. nr. 350 din 13 iunie 2013. 
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interpretare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a erijat în instanţă de control judiciar al 
Deciziei nr. 62/2007 pronunţate de Curtea Constituţională. Întrucât acest precedent 
afectează grav securitatea juridică şi rolul Curţii Constituţionale, se impune sancţionarea 
oricărei interpretări a dispoziţiilor art. 4145 alin. (4) din Codul de procedură penală, ce 
reglementează obligativitatea dezlegărilor date problemelor de drept judecate de Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie pe calea recursului în interesul legii, în sensul că ar oferi acestei 
instanţe posibilitatea ca, pe această cale, în temeiul unei norme infraconstituţionale, să dea 
dezlegări obligatorii care contravin Constituţiei şi deciziilor Curţii Constituţionale”. 

♦ Constatarea neconstituţionalităţii dispoziţiilor legale prin care s-au restrâns compe-
tenţele Curţii Constituţionale  

Disputele create în jurul sporirii atribuţiilor Curţii, prin introducerea în competenţa sa a 
controlului de constituţionalitate a hotărârilor Parlamentului, au fost urmate de adoptarea 
Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale, prin care era eliminată această atribuţie a Curţii. 
Sesizată fiind, în control a priori, Curtea a admis obiecţia de neconstituţionalitate135 şi a 
constatat că soluţia legislativă care exclude de la controlul de constituţionalitate hotărârile 
Parlamentului care afectează valori şi principii constituţionale este neconstituţională. Cu 
acel prilej, Curtea a reţinut că modificarea legislativă, în sensul eliminării atribuţiei Curţii 
Constituţionale de a se pronunţa asupra constituţionalităţii hotărârilor plenului Camerei 
Deputaţilor, hotărârilor plenului Senatului şi hotărârilor plenului celor două Camere reunite 
ale Parlamentului, fără nicio distincţie, nu face decât să ştirbească autoritatea Curţii 
Constituţionale, instituţie fundamentală a statului, şi să înfrângă astfel principiile statului de 
drept, conducând la dificultăţi în realizarea unei politici de stat adecvate consolidării şi 
dezvoltării unui stat democratic, în care respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a 
legilor este obligatorie. Curtea a subliniat că statul de drept, democratic şi social nu trebuie 
să rămână un principiu fundamental, cu valenţe pur teoretice, fără urmări practice, ci o 
realitate, corect receptată, atât de autorităţile publice, cât şi de cetăţeni. Or, excluderea de 
la controlul de constituţionalitate a tuturor hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, 
hotărârilor plenului Senatului şi hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale 
Parlamentului nu se fondează pe statul de drept, ci, eventual, pe considerente de 
oportunitate, care, prin esenţa sa, presupun subiectivismul, interpretarea şi arbitrariul, iar 
justiţia constituţională se fundamentează pe statul de drept, nu pe oportunitate. Aşa fiind, 
această atribuţie nu poate avea semnificaţia unei sarcini „excesive” pentru Curtea 
Constituţională, ci se integrează, în mod indisolubil, odată ce a fost legitim acordată, unui 
mecanism juridic de natură să contribuie la realizarea principiului separaţiei şi echilibrului 
puterilor într-un stat de drept, democratic şi social. A aprecia şi a decide asupra activităţii 
Curţii Constituţionale, cu precădere prin prisma unor standarde de ordin cantitativ, 
înseamnă incorecta sa receptare şi, mai mult, ignorarea substanţei rolului său fundamental. 

Cu prilejul iniţiativei de revizuire a Constituţiei din anul 2014, s-a propus, implicit, 
eliminarea atribuţiilor Curţii Constituţionale care sunt consacrate la acest moment doar de 

                                                           
135 Decizia nr. 727 din 9 iulie 2012, publicată în M. Of. nr. 477 din 12 iulie 2012. 
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legea organică. Prin Decizia nr. 80 din 16 februarie 2014136, Curtea a constatat 
neconstituţionalitatea dispoziţiilor în cauză. Astfel, pronunţându-se asupra articolului unic 
pct. 120 din propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei, care abroga dispoziţiile lit. l) a 
art. 146 din Constituţie – potrivit cărora Curtea Constituţională „îndeplineşte şi alte atribuţii 
prevăzute de legea organică (...)”, Curtea a observat că, potrivit expunerii de motive, 
această abrogare urma o recomandare realizată prin Decizia nr. 799 din 17 iunie 2011 
asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României. Recomandarea a fost 
justificată de împrejurarea că, în temeiul textului constituţional propus spre abrogare, 
„atribuţiile Curţii Constituţionale pot fi multiplicate ori de câte ori interese ale forţelor 
politice impun modificarea sau completarea legii de organizare a Curţii”. Curtea a apreciat, 
totodată, că, „prin eliminarea dispoziţiei constituţionale, este garantată independenţa 
instanţei constituţionale şi se păstrează voinţa puterii constituţionale originare cu privire la 
atribuţiile Curţii limitativ prevăzute numai în cuprinsul Constituţiei”. Observând însă că, în 
considerentele aceleiaşi decizii, s-a reţinut necesitatea completării dispoziţiilor art. 146 lit. a) 
şi c) din Constituţie în sensul constituţionalizării normelor cuprinse în art. 23 alin. (1) şi art. 27 
alin. (1) din Legea nr. 47/1992, texte care reglementează atribuţiile Curţii Constituţionale de 
control al legii de revizuire a Constituţiei adoptate de Parlament şi, respectiv, de control al 
constituţionalităţii hotărârilor plenului Camerei Deputaţilor, a hotărârilor plenului Senatului 
şi a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamentului, Curtea a subliniat că 
recomandarea sa nu a privit o simplă abrogare a art. 146 lit. l) din Constituţie, „întrucât, în 
lipsa modificării corelative a lit. a) şi c) ale aceluiaşi articol, această abrogare încalcă 
dispoziţiile art. 152 din Constituţie – Limitele revizuirii”.  

 Cu referire la atribuţia constând în controlul constituţionalităţii legii de revizuire a 
Constituţiei adoptate de Parlament, Curtea a reţinut că „se impune ca legea de revizuire 
adoptată de Parlament, înainte de a fi supusă referendumului în condiţiile art. 151 alin. (3) 
din Legea fundamentală, să fie examinată de Curtea Constituţională pentru a constata, pe 
de o parte, dacă a fost respectată decizia Curţii privind proiectul de lege sau propunerea de 
revizuire a Constituţiei şi, pe de altă parte, dacă modificările şi completările aduse 
proiectului sau propunerii de revizuire în procedura de dezbatere şi adoptare parlamentară 
respectă principiile şi dispoziţiile constituţionale referitoare la revizuire. În absenţa unui 
asemenea mecanism de control, există riscul eludării efectului general obligatoriu al deciziei 
Curţii Constituţionale pronunţate cu privire la iniţiativa de revizuire a Constituţiei şi a lipsirii 
de eficienţă a controlului de constituţionalitate realizat, consecinţe incompatibile cu 
principiile statului de drept şi rolul Curţii Constituţionale”. Întărind raţionamentul expus, 
Curtea a reţinut, prin aceeaşi Decizie nr. 80/2014, că legiuitorul a conceput această atribuţie 
a sa indisolubil legată de aceea privind controlul de constituţionalitate a iniţiativelor de 
revizuire a Constituţiei, raţiune de natură să fundamenteze o reglementare comună şi 
completarea în consecinţă a art. 146 lit. a) din Constituţie după cum urmează: „a) se 
pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea 
Preşedintelui României, a preşedintelui Parlamentului, a Guvernului, a Înaltei Curţi de 
                                                           
136 Publicată în M. Of. nr. 246 din 7 aprilie 2014. 
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Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel 
puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei şi a 
legilor de revizuire a Constituţiei, înainte de aprobarea lor prin referendum”.  

Cât priveşte atribuţia Curţii Constituţionale de control al hotărârilor plenului Camerei 
Deputaţilor, hotărârilor plenului Senatului şi al hotărârilor plenului celor două Camere 
reunite ale Parlamentului, aceasta constituie, potrivit aceleiaşi Decizii nr. 80/2014, „o expresie 
a exigenţelor statului de drept şi o garanţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale”. Curtea 
a reţinut cu acest prilej şi faptul că, în acest sens, Comisia de la Veneţia a opinat că, „prin 
regulamentul său şi prin alte norme generale, Parlamentul adoptă totuşi acte normative, 
care reprezintă cadrul de referinţă pentru Parlament, în ansamblul său, şi pentru membrii 
săi, în mod individual. Controlul jurisdicţional al aplicării unor asemenea acte normative este 
o componentă esenţială a statului de drept. Lipsa controlului jurisdicţional echivalează cu o 
transformare a majorităţii parlamentare în judecător al propriilor acte. Dacă doar 
majoritatea poate decide cu privire la respectarea normelor parlamentare, minoritatea nu 
are cui să solicite ajutor în cazul în care aceste norme sunt încălcate. Chiar dacă actele vizate 
sunt acte individuale, acestea afectează nu doar dreptul minorităţii parlamentare, ci şi, ca o 
consecinţă, dreptul de vot al cetăţenilor care au ales minoritatea parlamentară”. Astfel fiind, 
„controlul jurisdicţional al actelor individuale ale Parlamentului nu este doar o chestiune 
care ţine de statul de drept, dar, în condiţiile în care dreptul de vot este afectat, chiar o 
chestiune de drepturile omului”137.  

Concluzia Deciziei nr. 80/2014 este aceea că se impune constituţionalizarea celor două 
atribuţii reglementate în prezent la nivel infraconstituţional, ca efect al abrogării lit. l) a art. 146 
din Constituţie. Eliminarea acestor atribuţii, printr-o simplă abrogare a textului constituţional în 
temeiul cărora au fost reglementate, este de natură să încalce accesul la justiţia 
constituţională pentru apărarea unor valori, reguli şi principii constituţionale, adică 
suprimarea unei garanţii a acestor valori, reguli şi principii, care includ şi sfera drepturilor şi 
a libertăţilor fundamentale. Pentru aceste motive, cu unanimitate de voturi, Curtea a 
constatat neconstituţionalitatea abrogării lit. l) a art. 146 din Constituţie, întrucât aceasta 
încalcă limitele revizuirii prevăzute de art. 152 alin. (2) din Constituţie, în măsura în care nu 
este însoţită de constituţionalizarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor Curţii Constitu-
ţionale menţionate.  

 
Cooperare internaţională 
 Curtea Constituţională a României s-a preocupat de dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu 

curţile constituţionale din ţări europene în special, dar şi cu alte curţi/instanţe similare. De 
asemenea, instanţa constituţională din România a găzduit conferinţe cu o largă participare 
naţională şi internaţională.  

                                                           
137 Aviz privind compatibilitatea cu principiile constituţionale şi statul de drept a acţiunilor Guvernului şi 
Parlamentului României cu privire la alte instituţii ale statului şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului de modificare a 
Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
de modificare şi completare a Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului în România, 
adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 93-a Sesiune plenară, 14-15 decembrie 2012. 
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Astfel, ca exemple, în anul 2007, Curtea Constituţională a găzduit lucrările Biroului 
Asociaţiei Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba Franceză. În 2009, au fost 
organizate la Bucureşti lucrările Reuniunii pregătitoare a Cercului Preşedinţilor din cadrul 
Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene, iar în anul 2011, Curtea a fost gazda celui de-al 
XV-lea Congres al Conferinţei. La lucrările Congresului, având ca temă „Justiţia constituţională. 
Funcţii şi raporturile cu celelalte autorităţi publice”, au participat delegaţiile tuturor curţilor 
constituţionale europene, precum şi reprezentanţii altor Curţi Constituţionale şi organisme 
similare, în calitate de observator, între care Comisia pentru Democraţie prin Drept (Comisia 
de la Veneţia), Conferinţa Curţilor Constituţionale din Asia, Asociaţia Curţilor Constituţionale 
care utilizează Limba Franceză (ACCPUF), Conferinţa Ibero-Americană asupra Justiţiei 
Constituţionale, Conferinţa Curţilor Constituţionale care utilizează Limba Portugheză, 
Uniunea Curţilor şi Consiliilor Constituţionale Arabe, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi 
personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti. În 2012, a fost organizată Conferinţa 
cu tema: Controlul de constituţionalitate – Tradiţie şi perspective, eveniment dedicat celei 
de-a 20-a aniversări a Curţii Constituţionale a României şi împlinirii a 100 de ani de la 
afirmarea controlului constituţionalităţii legilor în România. La lucrări au participat delegaţii 
ale curţilor constituţionale, respectiv ale instanţelor supreme din Albania, Austria, 
Azerbaidjan, Bulgaria, Cipru, Republica Populară Chineză, Coreea, Croaţia, Georgia, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, 
Norvegia, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Thailanda, Turcia, Ucraina şi Ungaria, preşedintele 
Comisiei pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) şi invitaţi speciali din partea 
unor universităţi şi fundaţii care derulează programe de cooperare în domeniul justiţiei 
constituţionale. În anul 2013, cu sprijinul Fundaţiei germane pentru Cooperare Juridică 
Internaţională (IRZ), Curtea Constituţională a fost gazda Conferinţei internaţionale cu 
tema „Jurisdicţia constituţională după 20 de ani de la căderea cortinei comuniste”. La 
lucrările Conferinţei au participat judecători ai curţilor constituţionale din statele Europei 
Centrale şi de Sud-Est, membre ale Uniunii Europene, reprezentanţi ai autorităţilor statului 
român, precum şi personalităţi marcante ale mediului universitar şi ale societăţii civile. În 
anul 2015, a avut loc la Bucureşti cea de-a 14-a reuniune a Consiliului mixt de justiţie 
constituţională, eveniment organizat de Curtea Constituţională a României în cooperare cu 
Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la 
Veneţia). 

După 2003, Curtea Constituţională a devenit membră a Conferinţei Mondiale privind 
Justiţia Constituţională138. Statutul Conferinţei Mondiale privind Justiţia Constituţională a 
fost adoptat la 23 mai 2011, la Bucureşti, cu ocazia Congresului al XV-lea al Conferinţei 
Curţilor Constituţionale Europene, găzduit de Curtea Constituţională a României.  

Această susţinută cooperare a evidenţiat preocupări şi teme de dezbateri comune 
pentru judecătorii constituţionali, indiferent de tipul instanţei care realizează controlul de 
constituţionalitate şi de zona geografică în care se găseşte aceasta, precum şi integrarea 

                                                           
138 A se vedea Statutul Conferinţei Mondiale privind Justiţia Constituţională şi prezentarea acesteia, disponibile la 
adresa www.venice.coe.int. 
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Curţii Constituţionale a României în ceea ce am putea numi – la nivel global – comunitatea 
curţilor constituţionale. 

 
IV. Concluzii 

A trecut aproape un sfert de secol de la adoptarea Constituţiei şi instituirea prin aceasta 
a Curţii Constituţionale şi a controlului de constituţionalitate. Considerăm că la acest 
moment putem vorbi despre conturarea unei tradiţii în această din urmă privinţă, o tradiţie 
a controlului de constituţionalitate după model european în România. 

Experienţa acestor ani – şi nu întâmplător ne-am referit la contribuţiile pe care le-au 
adus judecători ai Curţii Constituţionale prin studiile lor, mai ales în primii ani de existenţă ai 
acestei Curţi – relevă dificultăţile întâmpinate şi depăşite în construirea şi dezvoltarea 
controlului de constituţionalitate şi, implicit, a constituţionalismului în România. Un proces 
de continuă şi rapidă receptare, adaptare a experienţelor altor instanţe de control 
constituţional, Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
dar şi de inovare şi apel la identitatea constituţională naţională.  

Cu o jurisprudenţă consolidată în materia apărării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, de altfel confirmată şi în cadrul dialogului cu Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, cu relaţii consolidate cu alte instanţe de contencios constituţional din Europa şi din 
lume, Curtea Constituţională a României a câştigat în autoritate şi în realizarea rolului său de 
garant al supremaţiei legii fundamentale. Desigur că însuşi controlul de constituţionalitate 
este într-o continuă dezvoltare şi transformare la nivel european şi global, ca urmare a 
interacţiunii instanţelor constituţionale naţionale şi a curţilor internaţionale şi suprana-
ţionale, sub o continuă presiune atât la nivel naţional (Parlamente, Guverne, instanţe 
judecătoreşti), cât şi internaţional139. Viitoarele evoluţii în materia controlului de 
constituţionalitate vor dezvolta acest stadiu al constituţionalismului, ceea ce controlul de 
constituţionalitate în România a dobândit şi a dovedit.  

În finalul acestui studiu, care s-a dorit o „radiografie” a evoluţiei constituţionalismului în 
România, din perspectiva dezvoltării şi consolidării controlului de constituţionalitate, nu 
doar prin deciziile pronunţate de Curtea Constituţională, ci şi prin conturarea unei valoroase 
doctrine de drept constituţional, enunţăm următoarele: 

♦ Curtea Constituţională este primul şi principalul interpret al Legii fundamentale, iar, 
prin obligativitatea interpretării, asigură dezvoltarea acesteia şi a dreptului constituţional  

Atunci când verifică dacă o normă infraconstituţională este în acord cu Constituţia, 
Curtea Constituţională şi instanţele de jurisdicţie constituţională realizează în mod necesar 
interpretarea oficială a Constituţiei, în sensul că explică şi dezvoltă principiile şi normele 
constituţionale, determinând ca aceasta să rămână o „lege vie”. Astfel cum s-a relevat în 
legătură şi cu experienţa altor Curţi Constituţionale, emergenţa controlului de constitu-
ţionalitate şi dezvoltarea sa determină, totodată, şi degajarea acestei concepţii privitoare la 

                                                           
139 M. Tushnet, op. cit., p. 69. 
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legile fundamentale, văzute ca „living laws”140. Sensul acestor concepte sau principii, stabilit 
de Curtea Constituţională, „este receptat pe plan social şi determină starea de 
constituţionalitate a societăţii”, precum şi eliminarea posibilelor divergenţe de interpretare 
între ceilalţi destinatari ai normelor constituţionale, realizând în acest mod şi 
fundamentarea constituţională a activităţii de legiferare, respectiv de aplicare a legii, 
ghidând evoluţia întregului sistem legal141. Desigur că despre Constituţia României nu 
putem vorbi în termeni de „work in progres”, după model anglo-saxon142, însă cu siguranţă 
interpretarea textelor şi conceptelor constituţionale reprezintă un proces complex, cu 
multiple influenţe şi care presupune adaptarea la situaţii noi, care nu au fost prevăzute de 
legiuitorul constituant.  

În acest mod, Curtea şi în general instanţele de jurisdicţie constituţională „lărgesc” şi 
sfera dreptului constituţional. S-a remarcat în acest sens faptul că în prezent este dificil de 
răspuns la întrebarea „ce raporturi juridice/relaţii nu sunt acoperite de dreptul 
constituţional”, aceasta întrucât în orice moment o chestiune ce priveşte legea ordinară 
poate deveni o problemă de constituţionalitate143. De asemenea, şi problematica politică nu 
mai poate fi privită în afara controlului constituţional. Activitatea politică, văzută ca exerciţiu 
cotidian al democraţiei, are loc în limitele Constituţiei, aşa încât politica şi dreptul 
constituţional sunt complementare. S-a spus în acest sens că politica se termină acolo unde 
începe dreptul constituţional şi că încalcă legea fundamentală atunci când depăşeşte 
graniţele trasate de aceasta. Controlul de constituţionalitate trebuie să ţină seama de aceste 
graniţe şi, din această perspectivă, vorbim şi de autolimitarea justiţiei constituţionale144. 

♦ orice încercare de restrângere a atribuţiilor Curţii Constituţionale ar fi de natură să 
pună în discuţie limitele revizuirii 

Fiecare dintre atribuţiile Curţii Constituţionale şi-a relevat în timp rolul şi însemnătatea. 
Este drept că încă există atribuţii pentru exercitarea cărora Curtea Constituţională nu a fost 
sesizată [controlul de constituţionalitate a tratatelor internaţionale – art. 146 lit. b) din 
Constituţie, care şi-a dovedit în alte state însemnătatea şi utilitatea145]. Chiar şi în cazul celor 
mai contestate dintre actualele atribuţii ale Curţii, a fost relevată necesitatea lor pentru 
statul de drept; organisme internaţionale de referinţă, pe care le-am menţionat în cuprinsul 
studiului, s-au pronunţat în acest sens. Indiferent de opiniile ce pot fi exprimate însă şi de 
circumstanţierile care pot fi realizate la un moment dat, cât priveşte competenţa Curţii 
Constituţionale în realizarea acestor atribuţii, considerăm că atât eventuala eliminare, cât şi 
reconfigurarea acestora trebuie atent evaluate în raport de art. 152 din Constituţie – 

                                                           
140 T. Birmontiene, op. cit., p. 163. 
141 Al XIV-lea Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene – Problems of legislative omission in constitutional 
jurisdiction, Vilnius, 2009 – Raport general publicat de Curtea Constituţională a Republicii Lituania, p. 51. 
142 A. Antoine, Le Royaume-Uni: La mutation constitutionnelle permanente, în Les mutations constitutionnelle, 
Collection Colloque, vol. 20, Société de Législation Comparée, Paris, 2013, p. 139. 
143 T. Birmontiene, op. cit., p. 167. 
144 R. Arnold, Constitutional justice as a pillar of rule of law in european constitutionalism, în „Classical and modern 
trends in constitutional review”, Feneya Publishing House, Sofia, 2012, p. 187. 
145 A se vedea Curtea Constituţională a Poloniei, Curtea Constituţională a Germaniei. 
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„Limitele revizuirii” –, cu luarea în considerare şi a considerentelor Deciziei nr. 80/2014, mai 
sus citată. 

Desigur că aceasta nu poate avea semnificaţia unui „blocaj”/imobilism, în sensul 
imposibilităţii modificării normelor constituţionale care reglementează organizarea, 
funcţionarea sau atribuţiile Curţii Constituţionale. Ceea ce trebuie evaluat însă, de fiecare 
dată, este impactul asupra modului de ocrotire/garantare a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, în sensul ca modificarea/modificările propusă(e) să fie în sensul creşterii 
standardelor în materie, iar nu de scădere a lor. Este de menţionat şi faptul că, de-a lungul 
timpului, au existat propuneri/sugestii venite chiar din partea judecătorilor acestei Curţi şi 
chiar a Curţii însăşi, de reorganizare a curţii sau de sporire a atribuţiilor ei. Astfel, de 
exemplu, Vasile Geonea arăta că „numărul judecătorilor ar trebui sporit de la 9 la 12, cele 
două Camere ale Parlamentului şi Preşedintele numind câte 4 judecători; (...) judecătorii să 
fie specialişti astfel: 2 în drept constituţional, 2 în drept civil, 2 în drept penal, 2 în drept 
comercial, 1 în drept administrativ, 1 în procedură civilă, 1 în drept internaţional privat, 1 în 
drept financiar”. Iulia Antoanella Motoc, fost judecător al Curţii Constituţionale, propunea 
extinderea competenţei Curţii Constituţionale şi cu privire la soluţionarea plângerilor 
individuale formulate împotriva hotărârilor judecătoreşti date cu încălcarea Constituţiei sau 
a Convenţiei146. S-a arătat că această competenţă a Curţii Constituţionale trebuie văzută ca 
un „grad de jurisdicţie intern”, astfel încât formularea plângerilor la CEDO să fie condiţionată 
şi de epuizarea acestui remediu procesual intern. Este o idee avansată şi de Comisia de la 
Veneţia, pe baza unui studiu cu privire la accesul individual la justiţia constituţională, care a 
acoperit diferite forme ale unui asemenea acces în peste 50 de state. Astfel cum s-a 
evidenţiat de către reprezentantul Comisiei de la Veneţia147, unul dintre rezultatele acestui 
studiu a fost acela că accesul neîngrădit la instanţa constituţională, nu doar împotriva 
actelor normative, ci şi împotriva unor acte individuale, precum în Spania şi Germania, 
permite o protecţie eficientă a drepturilor omului la nivel naţional. În cazul în care un astfel 
de acces este disponibil, cetăţenii nu au nevoie să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, problemele acestora fiind soluţionate în ţară. Acelaşi reprezentant a arătat că în 
această privinţă există o tendinţă clară de introducere a accesului individual la justiţia 
constituţională în Europa.  

Pornind de la competenţele conferite Curţii Constituţionale din România, de a soluţiona 
şi conflictele juridice de natură constituţională, conflicte ce se pot ivi între cele trei puteri ale 
statului – legislativă, executivă şi judecătorească –, precum şi de la elementele de drept 
comparat, Tudorel Toader, judecător al Curţii Constituţionale, propunea ca la procesul de 

                                                           
146 I.A. Motoc, Curtea Constituţională a României şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului – evoluţia unui dialog, în 
volumul „Curtea Constituţională a României – 20 de ani de existenţă şi 100 de ani de control de constituţionalitate”, 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 30-41. 
147 G. Buquicchio, Accesul individual la justiţia constituţională – piatra de temelie a unei protecţii eficiente a drepturilor 
omului de către Curtea Constituţională, în volumul „Curtea constituţională a României – 20 de ani de existenţă şi 100 
de ani de control de constituţionalitate”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, pp. 14-16. 
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desemnare a judecătorilor constituţionali să participe şi puterea judecătorească; astfel, „un 
judecător să fie desemnat de către puterea legislativă, unul de către puterea executivă şi al 
treilea de către puterea judecătorească”148. 

♦ competenţa Curţii Constituţionale în realizarea atribuţiilor sale a cunoscut o 
dezvoltare şi reinterpretare în acord cu evoluţiile la nivel internaţional  

În prezent, Curţile Constituţionale realizează mai mult decât o simplă atestare a 
conformităţii dispoziţiile legale contestate cu Constituţia. Prin actele pe care le pronunţă, 
instanţele de contencios constituţional stabilesc principii şi reguli, delimitează competenţe 
ale autorităţilor publice, oferă orientări şi soluţii cu privire la modul de interpretare a 
Constituţiei, a legislaţiei infraconstituţionale, astfel încât să fie în concordanţă cu normele 
Legii fundamentale149, şi chiar „corectează”, în raport de normele constituţionale, omisiuni 
legislative. La rândul lor, aceste soluţii, cu un grad ridicat de complexitate, influenţează 
ansamblul normativ, precum şi aplicarea dispoziţiilor legale, în cadrul fenomenului general 
de constituţionalizare a dreptului. Cu referire la Curtea Constituţională a României, a fost 
remarcată evoluţia150 menţionată, precum şi importanţa considerentelor deciziilor, 
deopotrivă obligatorii alături de dispozitivul acestora151, fiind evidenţiat rolul creator, care a 
atras constatarea, de exemplu, de către profesorul Ion Deleanu, fost judecător al Curţii 
Constituţionale, a rolului acesteia de „colegislator pozitiv şi specific”152. Este, de altfel, o 
evoluţie ce se poate constata şi în privinţa activităţii altor instanţe de jurisdicţie 
constituţionale şi care le îndepărtează de rolul tradiţional de „legiuitor negativ”153.  

 ♦ în continuare, „succesul” controlului de constituţionalitate stă în virtutea 
autolimitării şi în calitatea actelor Curţii Constituţionale 

Dezvoltarea şi consolidarea autorităţii Curţii Constituţionale nu înseamnă însă şi 
conduită discreţionară, păstrarea Curţii Constituţionale în limitele competenţei sale 
constituţionale fiind o condiţie în sine a existenţei sale în statul de drept. Mai ales în raport 
cu problematica circumscrisă sferei politice, Curtea trebuie să manifeste o atitudine de tipul 
self-restraint, cu delimitări clare pornind de la activitatea fiecăruia dintre membrii săi şi 
evitarea oricăror influenţe de această natură. Tot astfel, evoluţiile în sensul dobândirii rolului 
de „colegislator” trebuie păstrate în limita acelui specific la care am făcut referire, Curtea 
neputându-se substitui legiuitorului, după cum pronunţarea de decizii interpretative nu 
trebuie să determine o substituire a instanţelor de judecată. De altfel, un întreg „catalog” al 

                                                           
148 T. Toader, Controverse privind desemnarea judecătorilor constituţionali, Editorial, în „Curierul Judiciar” nr. 4/2011. 
149 De exemplu, Curţile Constituţionale din Austria, Estonia, Lituania, România, Ungaria. 
150 M. Safta, Developments in the constitutional review. Constitutional Court between the status of negative legislator 
and the status of positive co-legislator, în Revista Conferinţei internaţionale „Perspectives of business law in the third 
millennium”, vol. I, nr. 1/2012, pp. 1-21.  
151 T. Toader, M. Safta, Dialogul…, op. cit., pp. 93-121. 
152 I. Deleanu, Dialogul judecătorilor, în „Revista română de jurisprudenţă” nr. 1/2012, p. 36; a se vedea şi I. Deleanu, 
S. Deleanu, Jurisprudenţa şi revirimentul jurisprudenţial, Eseu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 71.  
153 Pentru o analiză de drept comparat, a se vedea M. Troper, D. Chagnollaud, Traite international de droit 
constitutionnel. Tome 3. Suprematie de la Constitution, Dalloz, Paris, 2012, p. 150 şi urm. 
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cauzelor de inadmisibilitate în jurisdicţia constituţională154 constituie o garanţie a 
„autolimitării” Curţii Constituţionale, în realizarea rolului său constituţional. 

De asemenea, calitatea actelor Curţii, consistenţa, claritatea argumentării şi proporţia 
acesteia constituie un factor de impunere a autorităţii sale. Referirea la propria jurispru-
denţă, continuitatea şi consecvenţa acesteia se înscriu pe aceeaşi linie şi constituie o 
exigenţă impusă de principiul securităţii juridice. Desigur însă că nu trebuie absolutizată 
puterea precedentului judiciar, revirimentul jurisprudenţial trebuind însă a fi temeinic 
argumentat, pentru a se înţelege în mod clar motivele îndepărtării Curţii de propria 
jurisprudenţă. 

♦ Curte Constituţională: transparenţă şi dialog intern şi internaţional 
Transparenţa activităţii Curţii, inclusiv exprimarea adecvată în raporturile cu mass-media 

reprezintă modalităţi în care aceasta se află aproape de justiţiabili. Un instrument special şi 
specific îl reprezintă revista Buletinul Curţii Constituţionale, a cărui apariţie a fost reluată în 
anul 2009, după aproape 5 ani de întrerupere. Acesta trebuie să prezinte cele mai relevante 
acte pronunţate de Curte, dar să constituie, totodată, şi o platformă de dezbateri pentru 
înţelegerea lor şi a controlului de constituţionalitate în general. 

Nu în ultimul rând, o cheie a evoluţiei constituţionalismului o constituie consolidarea 
dialogului judecătorilor constituţionali, în plan intern şi internaţional, ale cărui valenţe 
pentru dezvoltarea şi consolidarea democraţiei, statului de drept au fost evidenţiate cu 
numeroase argumente de foşti şi actuali judecători ai instanţelor constituţionale. S-a spus, 
între altele, că „dialogul judecătorului comun cu cel constituţional asigură nu numai 
coerenţa ordinii juridice constituţionale, dar şi constituţionalizarea unora dintre 
reglementările juridice care fac obiectul valorizării lor pe cale jurisdicţională. Acest dialog 
este, adeseori, mijlocul de interfaţare a comunicării judecătorului naţional cu cel al 
Convenţiei Europene. Tensiunile sporadice dintre judecătorii comuni şi cei constituţionali nu 
fac decât să confirme existenţa relaţiei dintre ei şi beneficiul mutual al acesteia”155. Cât 
priveşte dialogul la nivel internaţional, s-a afirmat că156, chiar dacă nu este foarte vizibil, câtă 
vreme unele raţionamente sunt însuşite de curţile constituţionale fără o referire expresă la 
jurisprudenţa altor curţi, el creşte în importanţă. Criteriile în raport de care astfel de 
raţionamente devin fundamentări comune ale considerentelor curţilor constituţionale sunt 
tăria argumentelor şi reputaţia curţii care le enunţă, un alt criteriu fiind şi cel care priveşte 
apartenenţa la Uniunea Europeană, conturându-se astfel un „drept constituţional unional” 
al statelor membre. Dreptul comparat apare din această perspectivă ca o „a cincea metodă 
de interpretare”, fără a fi clar dacă i se poate reţine vreun caracter obligatoriu sau se reţine 
doar ca o parte a culturii judiciare europene. Cât priveşte tensiunile de ordin structural între 
formarea unei unităţi europene şi prezervarea principiilor constituţionale, armonizarea 

                                                           
154 T. Toader, M. Safta, Cauzele de inadmisibilitate în jurisdicţia constituţională, în curs de apariţie în „Dreptul”. 
155 De exemplu, I. Deleanu, Dialogul între judecătorul constituţional şi judecătorul comun, în „Pandectele 
române” nr. 12/2013, pp. 19-39. 
156 C. Grabenwarter, General report and Outline of Main Issues – The Co-operation of Constitutional Courts in Europe- 
Current Situations and Perspectives, disponibil pe https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress. 
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rezidă în europenizarea dreptului constituţional, cuvintele-cheie fiind drepturile cetăţenilor 
şi principiul democraţiei, care trebuie să conducă instanţele de jurisdicţie constituţională în 
identificarea unei strategii de evitare a conflictelor157. Amplificarea dialogul între curţile 
constituţionale la nivel global şi consolidarea legăturilor dintre acestea în modurile mai sus 
arătate determină un fenomen de emergenţă către valori constituţionale comune, dar şi 
extinderea instituţionalizării controlului de constituţionalitate, reconsiderări în ceea ce 
priveşte competenţa şi atribuţiile curţilor constituţionale, reconsiderări şi perfecţionări ale 
actelor curţilor constituţionale, atât în ceea ce priveşte forma, cât şi argumentele pe care se 
fundamentează, cu consecinţa întăririi a democraţiei, principiilor statului de drept, protecţiei 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar şi a întăririi poziţiei şi a rolului curţilor 
constituţionale, chemate să apere aceste valori consacrate de constituţiile statelor158. 

                                                           
157 Ibidem. 
158 T. Toader, M. Safta, Dialogul..., op. cit., pp. 124-140. 



Tudorel TOADER • Marieta SAFTA 

206 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

 
DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONALISM  

IN ROMANIA 
 
 

Tudorel TOADER, PhD 
Professor, Faculty of Law,  
University “Al.I. Cuza” of Iaşi;  
Judge, Constitutional Court of Romania 
 

Marieta SAFTA, PhD  
University Lecturer, Faculty of Law; 

 University “Titu Maiorescu” of Bucharest; 
First Assistant Magistrat, Constitutional Court of Romania 

 
 
 

I. Introduction 

The adoption of the Constitution of Romania in 1991 marked the opening towards the 
values of the rule of law and the “reconnection” with the traditions of European 
constitutionalism1. For over half a century, the Basic Law, revised in 2003, has proven its 
durability, but also its flexibility, in the sense that it has proven adjustable according to 
inherent political and social changes. 

This adjustment has been done largely through the Constitutional Court, set up 
according to the European model of constitutional review. Following the historical 
development of the State, reflected in the amendments of the Constitution and of the 
infra-constitutional legislation, through a growing dialogue at the international level 
with other constitutional courts and international and supranational courts, through an 
activism intended to give importance and authority to its decisions, the Constitutional Court 
of Romania has strengthened its role of guarantor for the supremacy of the Constitution, 
contributing substantially to the development of constitutionalism in Romania. 

This study aims to present the fundamental pillars of this development, its 
embodiment and its meanings. At this point, we speak not only about the texts of the 
Constitution, but about these texts of the Basic Law as interpreted by the Constitutional 
Court. Therefore, this is a development of constitutionalism which must be taken into 
account in any ongoing or future revision of the Constitution. 

Taking into account that the development of constitutions, and of constitutionalism, in 
general, is a constant phenomenon, which may be achieved, as a matter of principle, 
                                                           
1 For a definition and characterization of the concept, see Fl.B. Vasilescu, The end of a millenium: The victory of the 
European constitutionalism, in the volume Constitutionality and Constitutionalism, Naţional Publishing House, 
Bucharest, pp. 13-33. 
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through two main routes, namely the revision of constitutions and their interpretation2, we 
shall refer to both above-mentioned routes, with a focus on the second, i.e. that 
corresponding to the Constitutional Court’s role in this process. 

 
 

II. The Constitution of Romania. Originality,  
continuity, internationality 

1. The adoption of the Constitution in 1991  
 
The drawing up of the current Constitution of Romania started in July 1990, when the 

Parliament designated a Constitution Drafting Committee. That Committee was made up of 
11 Deputies, 10 Senators and 5 experts in constitutional law. In its initial wording, the 
Constitution was published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 233 of 21 
November 1991 and entered into force after its approval by the national referendum of 8 
December 1991. 

In drafting it, account was taken, according to Professor Vasile Gionea, member of the 
Constitution Drafting Committee and the first President of the Constitutional Court, to “our 
old democratic constitutions and foreign constitutions, borrowing ideas to the extent that 
they were consistent with the current state of political, social, cultural and economic 
development of the Romanian people, their traditions and aspirations”3. The short 
comment above highlights key features of the current Constitution of Romania, conferring 
upon it continuity, originality and internationality. 

Thus, as concerns continuity, the same author, above quoted, noted that “after half a 
century of communist dictatorship, when constitutions inspired from Soviet constitutions 
were imposed on us, different from the nature, the will and the aspirations of our people, 
we went back to the old core principles of democracy, enshrined in the 1923 Constitution 
and which we have increased in the current Constitution, expressed more clearly and 
carefully, making them consistent with international treaties and conventions”4. Both the 
general principles contained in Title I of the Constitution, and the entire constitutional 
development, as a whole, show a strong commitment to the values of democracy, bringing 
together a past characterized by the commitment to these values reflected in the 1866 and 
1923 Constitution of Romania , and a European present with the same orientation. In this 
way, any present and future changes are grafted onto a solid democratic foundation in line 
with the values promoted at European level. Moreover, they are the hard core of the 
Constitution, regulated by the provisions of Article 152 – Limits on matters of revision.  

                                                           
2 We stated that, in principle, they are ways of development/transformation of the constitutions as the subject is 
much comprehensive and susceptible of many meanings – see in this regard the work Les mutations 
constitutionnelles, Collection Colloque, vol. 20, Société de législation Comparée, Paris, 2013, 2013. 
3 V. Gionea, Studies of constitutional law and the history of law, vol. I, R.A. Official Gazette, Bucharest, 1993, p. 27. 
4 Idem, cited paper., vol. II, p. 12. 
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As concerns the continuity for the purpose of return and reconnection to values which, 
during the communist period, had a purely declaratory existence, we cannot disregard this 
historical period, its impact and lessons. It is this historical period the one that has led to 
certain elements of originality of the 1991 Constitution, as a reflection of the approach of 
the members of the Committee to insert in the Basic Law guarantees to prevent a repetition 
of profound injustices of the past5. The most obvious such elements are within the scope of 
fundamental rights, an issue which is moreover generally valid as concerns the imprint of 
each state constitutionalism since, as noted, protection of fundamental rights is a field 
where the national history and personal experience shape the constitutional law6. As 
regards the Constitution of Romania, we can mention by way of example the regulation of 
the principle of non-retroactivity of law, except the more favourable law which lays down 
penal or administrative sanctions, enshrined in Article 15 para. (2) of the Constitution, and 
the presumption of lawful acquisition of wealth, enshrined in Article 44 para. (8) of the 
Constitution. Considering its importance for the rule of law, the principle of non-retroactivity 
of law, enshrined in 1991 as having a sole exception, namely the more favourable criminal 
law, was raised to the rank of constitutional principle by the Romanian Constituent. Noting 
such legislative solution rarely found in constitutions, the Constitutional Court has 
underlined its significance as follows: “the consequences of including the principle of non-
retroactivity in the Constitution are very severe and perhaps that is the reason for which this 
solution is not found in many countries, but, at the same time, raising it at the rank of 
constitutional principle is justified by ensuring legal certainty and public confidence in the 
legal system in better conditions, and because it blocks the disregard of the separation 
between the legislative power, on the one hand, and the judiciary or the executive power, 
on the other hand, thereby contributing to strengthen the rule of law”7. Also, in one of the 
separate opinions formulated by Judges of the Constitutional Court, it was noted that “the 
provisions of Article 15 para. (2) of the Constitution, which enshrines the principle of 
retroactivity of the more favourable criminal law, establish higher standards of protection of 
fundamental rights and freedoms. The principle of retroactivity of the more favourable 
criminal law is generally applicable and accordingly, it is not possible to be affected by other 
limitations without manifestly unconstitutional, besides the exceptions set out in the 
constitutional text itself regarding the more favourable criminal and contravention law”. We 
refer to high standards in relation to international provisions on human rights. Such 
reasoning is achieved through the interpretation and implementation of Article 20 of the 
Constitution which “establish higher standards of protection of fundamental rights and 
freedoms, standards which cannot be lowered with reference to international acts. In this 
regard, according to Article 20 para. (2) of the Constitution, if there are any inconsistencies 

                                                           
5 It is a feature of the post-communist constitutions which reflect, in one way or another, the experienced of the 
recent past, by clearly affirming certain principles to ensure its clear distinction – see, for example, K. Ujazdowski, La 
caractère et la pratique de la Constitution polonaise du 2 avril 1997, in Les mutations constitutionnelles, Collection 
Colloque, vol. 20, Société de législation Comparée, Paris, 2013, pp. 125-139. 
6 M. Tushnet, Advanced introduction to comparative constitutional, Edward Elgar Publishing, UK, 2014, p. 70. 
7 Decision no. 9/1994, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 326 of 25 November 1994. 
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between covenants and treaties on fundamental human rights to which Romania is a party 
and internal laws, the international regulations shall take precedence, unless the 
Constitution or national laws comprise more favourable provisions”8. The presumption of 
lawful acquirement of wealth is also unique in terms of regulation at the constitutional 
level9. Moreover, in respect of ownership, the experience to implement the regulations 
adopted during the communist period, in the context of a long period when the right to 
private property was almost devoid of content, determined that one of the main points of 
the debates in the Constituent Assembly on Theses of the draft of Constitution to be the 
regulation of guarantees of such fundamental right. One of these guarantees, when 
established, is the presumption of lawful acquirement of wealth. As the constituent 
legislature expressly noted, the reason of its establishment through the provisions of the 
Constitution was to ensure the legal certainty of the right to property. This concept has been 
addressed by the legislature in a report of opposition to the provisions of Law no. 18/1968, 
therefore its meaning which aims to protect citizens, their rights, as a guarantee against the 
adoption of regulations similar to those which allowed abuses and violations to the right to 
property in the previous period. In an established case-law pronounced on the initiatives to 
revise the Constitution which intended to remove the presumption of lawful acquirement of 
wealth, the Court ruled that this presumption is one of the constitutional guarantees of the 
right to property, and therefore its suppression was unconstitutional10. But we will come 
back further below to illustrate the evolutionary interpretation of this concept in 
constitutional case-law11. 

The international nature of the 1991 Constitution is particularly given by the express 
provisions which connect the Romanian Basic Law to the international treaties, especially to 
those on human rights. Thus, as underlined, “of all socialist states, the dictatorship had the 
most brutal and intolerant forms in Romania, and human rights were enshrined in the 
Constitution, not in order to be implemented in life, but only to mislead the people of the 
democratic world. Maybe it is precisely for this reason that the current Constitution has 
granted special importance to a broad and thorough human rights regulation”12. The 
provisions contained in Title II of the Constitution – Fundamental rights, freedoms and 
duties –, reveal the consistency of the acceptance of the documents and of the highest 
international standards in this matter. Concerning the incorporation in the Constitution of 

                                                           
8 M.M. Pivniceru, V.Z. Puskas, T. Toader, Dissenting opinion to Decision no. 511 of 12 December 2013, published in the 
Official Gazette of Romania, Part I, no. 75 of 30 January 2014. 
9 For a thorough presentation, see M. Safta, Presumption of lawful acquirement of property and confiscation of 
unlawfully acquired property in the case-law of the Romanian Constitutional Court. The reference constitutional 
framework for regulating the extended confiscation, in “Tribuna Juridică” no. 1/2012, pp. 107-128, available at 
http://www.tribunajuridica.eu. 
10 Decision no. 85/1996, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 211 of 6 September 1996; see 
Decision no. 148/2003, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 317 of 12 May 2003, as well as 
Decision no. 799/2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 440 of 23 June 2011. 
11 Further, see T. Toader, M. Safta, The Constitutionality of Safeguards on Extended Confiscation, in “Journal of 
Eastern-European Criminal Law” no. 1/2015, pp. 9-22.  
12 V. Gionea, cited paper, vol. II, p. 7. 
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international instruments on human rights (otherwise a worldwide current trend13 and 
perhaps the most important way by which constitutions are “international” or 
“internationalized”14), it was particularly noted the use of the Universal Declaration of 
Human Rights and of the Pacts to which Article 20 of the Constitution expressly refers. It is 
about a broad catalogue of fundamental rights, the establishment of the direct 
implementation and of the higher legal status in the domestic legal order of international 
human rights treaties to which Romania is a party and their application rules15, enshrined in 
Article 20 of the Constitution. In fact, Article 20 of the Constitution establishes in the basic 
law what is commonly called “block of constitutionality” which ensures the international 
nature of the Constitution of Romania, a better protection of fundamental rights and 
freedoms, but which caused a challenge and a difficult burden firstly on the exercise of the 
constitutional review, namely concerning the acceptance of the international regulations 
and of the case-law of international courts, avoiding conflicts and any tensions that may 
arise in this process. 

 

2. Revision of the Constitution in 2003 
 

On this basis and in view of a fundamental change in the socio-political framework, 
namely the preparation for accession to the European Union, the Constitution adopted in 
1991 was amended and supplemented by the Law no. 429/2003 for the revision the 
Constitution16.  

Commenting on the significance of the law for the revision of the Constitution of 
Romania, Constantin Doldur, former judge of the Constitutional Court, noted that it is “a 
vital landmark in the constitutional evolution of our country. The amendments made by all 
79 points of revision, in respect of half of the texts of the Basic Law, have taken as a central 
objective to ensure the constitutional grounds for integration in the European Union and 
accession to NATO. At the same time, the revision of the Constitution has also prompted a 
closer rapprochement to common constitutional traditions in the European Union member 
countries as well as harmonisation with the European acquis. Among the most important 
changes brought to constitutional regulations, whose ambit has practically envisaged all of 

                                                           
13 Wen-Chen Chang, Jiun-Rong Yeh, Internationalization of constitutional law, in “The Oxford handbook of 
comparative constitutional law”, Oxford University Press, 2012, p. 1167. 
14 See, for the relation of enshrining fundamental rights – constitutional review: R. Hirschl, Towards juristocracy. The 
origins and consequences of the new constitutionalism, Harvard University Press, 2007, pp. 17-30. 
15 Further, for examples at international level, see: Wen-Chen Chang, Jiun-Rong Yeh, cited paper, p. 1168; Fl.B. Vasilescu, 
cited paper, pp. 23-25. 
16 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 758 of 29 October 2003 and then republished, with the 
updated names and renumbered texts, in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 767 of 31 October 2003. Law for 
the revision of the Constitution no. 429/2003 approved by the national referendum of 18-19 October 2003 and 
entered into force on 29 October 2003, the date of publication in the published in the Official Gazette of Romania, 
Part I, no. 758 of 29 October 2003, of the Ruling of the Constitutional Court no. 3 of 22 October 2003 in order to 
confirm the result of the national referendum of 18-19 October 2003 on Law for the revisions of the Constitution of 
Romania.  
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the chapters in the Basic Law, with direct consequences on strengthening the rule of law, is 
that regarding the activity of the Constitutional Court”17. 

Also in relation to the analyzed coordinates, the novelties were the improvement and 
the refinement of the fundamental rights catalogue, the introduction of certain rules to 
“connect” with the European Union law, by the provisions of Article 148 – Integration in the 
European Union – and the strengthening of the Constitutional Court as a guarantor for the 
supremacy of the Constitution. The use of the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, to which Romania acceded meantime, is visible this 
time, as well as the use of case-law of the European Court of Human Rights, even in terms of 
transforming the originality to which we have referred above. Thus, for example, the 
principle of non-retroactivity of the law has acquired a new exception – the more favourable 
law as a result of acceptance of the above-mentioned case-law. 

 

3. Other initiatives for the revision of the Constitution 
 

There have been other initiatives for the revision of the Constitution, of origin: 
a) parliamentary, upon which the Constitutional Court adjudicated by: 
- Decision no. 85 of 3 September 1996 on the constitutionality of the initiative for the 

revisions of the provisions of Article 41 para. (7) of the Constitution of Romania18 
The Court found that “the legislative proposal for the revision of the provisions of Article 

41 para. (7) of the Constitution is unconstitutional as it would result in the suppression of 
certain guarantees of the right to property, therefore, being in violation of the limits on 
matters of revision provided for in Article 148 para. (2) of the Constitution”. 

- Decision no. 80 of 16 February 2014 on the legislative proposal for the revision of 
the Constitution of Romania19 

 The Court held the following elements of unconstitutionality: “Since it infringes the 
limits on matters of revision set forth in Article 152 of the Constitution: 

1. by majority vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of Article 3 of 
the Constitution with a new paragraph, paragraph (31), relating to the possibility of 
recognizing the traditional areas as administrative subdivisions of the regions; 

2. by majority vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of Article 6 of 
the Constitution with a new paragraph, paragraph (11), relating to the possibility of the legal 
representatives of national minorities who may establish, according to the statute of 
national minorities adopted by law, their decision-making and executive bodies; 

3. by majority vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of Article 12 of 
the Constitution with a new paragraph, paragraph (41), relating to the use of the national 
minorities’ own symbols; 

                                                           
17 C. Doldur, Constitutional review in light of new provisions under the revised Constitution, in “The Constitutional 
Court Bulletin” no. 7/2004, pp. 11-14, available at www.ccr.ro. 
18 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 211 of 6 September 1996. 
19 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 246 of 7 April 2014. 
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4. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 15 
para. (1) of the Constitution, relating to the introduction of the phrase «Romanian citizens 
are born free and live freely»; 

5. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 21 
para. (4) of the Constitution, relating to the abolish of the optional nature of special 
administrative jurisdictions; 

6. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of Article 
23 of the Constitution with a new paragraph, paragraph (131), relating to the use of illegally 
obtained evidence; 

7. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 26 
para. (2) of the Constitution, relating to the abolish of the term «morals»; 

8. by majority vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 28 of the 
Constitution, relating to the secrecy of correspondence; 

9. by majority vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of 32 para. (8) 
of the Constitution, relating to the definition of university autonomy; 

10. by majority vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of Article 37 
of the Constitution with a new paragraph, paragraph (21), relating to the condition of having 
had the residence in Romania at least six months before the date of the elections for the 
Senate, the Chamber of Deputies and the office of President of Romania; 

11. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the removal of second sentence 
of Article 44 para. (1) of the Constitution, relating to the content and the limits of the right to 
property; 

12. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 50 of 
the Constitution, relating to the suppression of special protection enjoyed by disabled 
people; 

13. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 52 
para. (1) of the Constitution, relating to the removal of the full reparation for the damage 
suffered by the person aggrieved by a public authority; 

14. by unanimous vote, the Court finds the unconstitutionality of replacing the term 
«individual» with the term «citizens» in Article 58 para. (1) of the Constitution; 

15. by majority vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of Article 58 
para. (1) of the Constitution with the term «in their relations with public authorities»; 

16. by majority vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of Article 64 
with a new paragraph, paragraph (41), relating to the obligation of any person of public law, 
private legal person and individual to appear, directly or through legal representative, as 
appropriate, before a parliamentary committee; 

17. by majority vote, the Court finds unconstitutional the supplementation of Article 70 
para. (2) letter e) relating to the cessation of the capacity as Deputy or Senator on the date 
of resignation from the political party or formation on behalf of which he/she was elected or 
on the date of his/her registration to another political party or formation; 

18. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the removal of second and third 
sentences of Article 72 para. (2) relating to the competence of the Public Prosecutor’s Office 
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attached to the High Court of Cassation and Justice to carry out the search and prosecution 
and the competence of the High Court of Cassation and Justice for settlement of case 
relating to Senators and Deputies; 

19. by majority vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 103 
para. (1) and (3) of the Constitution, as well as the supplementation of Article 103 of the 
Constitution with three new paragraphs, paragraphs (31)-(33), relating on the way by which 
the President of Romania shall designate a candidate for the office of Prime Minister; 

20. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 110 
para. (1) of the Constitution, relating to the Government’s term of office; 

21. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the introduction of paragraph 
(2) under Article 119 of the Constitution on the binding nature of the decisions of the 
National Security Council; 

22. by majority vote, the Court finds unconstitutional the amendment to the 
introductory part and to Article 133 para. (2) letter b), relating to the increase in the number 
of the members of Superior Council of Magistracy, representatives of civil society; 

23. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 135 
para. (2) letter d), relating to exploitation of the production resources with maximum 
economic efficiency and by granting non-discriminatory access to all those interested; 

24. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 135 
para. (2) letter e), relating to economic development while safeguarding the environment 
and maintaining an ecological balance; 

25. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the repealing of Article 146 
letter l) of the Constitution, insofar as it is not accompanied by the duly constitutionalisation 
of the Constitutional Court’s powers to review the law for the revision of the Constitution 
adopted by Parliament and, respectively, to review the constitutionality of the resolutions of 
the plenum of the Chamber of Deputies, of the resolutions of the plenum of the Senate and 
of the resolutions of the two Joint Chamber of Parliament that affect constitutional values, 
rules and principles or, where appropriate, the organisation and operation of constitutional 
authorities and institutions.  

26. by unanimous vote, the Court finds unconstitutional the amendment to Article 148 
para. (2), according to which Romania shall ensure observance, within its national legal 
order, of the European Union law, according to the obligations undertaken through the 
accession document and the other treaties signed within the Union”. 

b) presidential, on which the Constitutional Court adjudicated by Decision no. 799 of 
17 June 201120:  

 The Court held the following element of unconstitutionality:  
“(...) 2. By majority of vote, the Court finds that the removal of second sentence of 

Article 44 para. (8) of the Constitution, according to which «Lawfulness of acquirement shall 
be presumed» is unconstitutional as it results in the suppression of a guarantee of the right 

                                                           
20 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 440 of 23 June 2011. 
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to property, in violation of the limits on matters of revision set forth in Article 152 para. (2) of 
the Constitution. 

3. By majority of vote, the Court finds that the amendment to para. (2) and the removal 
of para. (3), both in Article 72 of the Constitution, are unconstitutional as it results in the 
suppression of a fundamental right of a person occupying the public office, being in violation 
in violation of the limits on matters of revision set forth in Article 152 para. (2) of the 
Constitution. 

4. By majority of vote, the Court finds that the repealing of para. (2) and the 
amendment of para. (3) of Article 109 of the Constitution are unconstitutional as it results in 
the suppression of a fundamental right of a person occupying the public office, being in 
violation of the limits on matters of revision set forth in Article 152 para. (2) of the 
Constitution. 

5. By majority of vote, the Court finds that the amendment of Article 126 para. (6) of the 
Constitution, relating to the introduction of the term «and those relating to fiscal and 
budgetary policies of the Government, under the terms of the administrative disputes law» is 
unconstitutional as it results in the suppression of free access to justice, being in violation of 
the limits on matters of revision set forth in Article 152 (2) of the Constitution. 

6. By majority of vote, the Court finds that the amendments of Article 133 para. (2) 
letters a) and b) and para. (3) are unconstitutional as they result in the infringement of the 
independence of justice, contrary to Article 152 para. (1) of the Constitution”.  

c) popular, on which the Constitutional Court adjudicated by: 
- Decision no. 82 of 27 April 200021 
The Court held that “the legislative initiative for the revision of the constitutional 

provisions of Article 41 para. (2), first sentence does not violate the provisions of Article 148 
of the Constitution, relating to the limits on matters of revision”; 

- Ruling no. 6 of 4 July 200722 
 The Court held that “the citizens’ legislative initiative for the revision of the 

Constitution of Romania, regarding Article 48, published in the Official Gazette of 
Romania, Part I, no. 536 of 21 June 2006, does not meet the conditions set forth in Article 150 
of the Constitution”, namely it does not meet the cumulative condition of territorial dispersion 
in counties and in Bucharest, provided for in Article 150 para. (2) of the Constitution. 

The procedure for adopting laws for revision was not completed in any of the above-
mentioned cases, either following the ascertainment of the unconstitutionality of the 
initiatives for revision or the lack of political will in this regard. 

We have presented part of the operative part of the instruments pronounced by the 
Constitutional Court in this matter as their examination, in their chronology, is particularly 
relevant for the objectives of this study. It should be noted not only the more elaborate 
nature of their recitals and operative part, over time, but, above all, the use of its own 
case-law, developed and strengthened, by the constitutional court. More specifically, even 

                                                           
21 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 193 of 4 May 2000. 
22 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 540 of 8 August 2007. 
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judging the limits of the revision was accomplished through the constitutional concepts in 
the interpretation given by the Court, explained with reference to its case-law, especially 
visible in Decision no. 80/2014. It is a process of “building”/“modelling”/“remodelling” of 
constitutional concepts developed over time and as an effect of the constitutional review, in 
the spirit of “living Constitution”23, adapted and adaptable to the complex reality and 
constantly changing. It is an ongoing and irreversible process, without which the very 
meaning of the Constitution cannot be uniformly and consistently understood, and which 
influences equally the legislative process, the law enforcement, the legal doctrine, the entire 
system of law24. In a plastic expression, “the constitutional judge rules by the interpretation 
of the Constitution”25, meaning that decisions delivered by them may be attached, due to 
their general binding nature, the attribute of “normative power”26. Given this role and its 
importance in the general development of constitutionalism, we will further refer to the 
beginning, the institutional strengthening of the Constitutional Court and the development 
of the constitutional review in Romania. 

 
 

III. The Constitutional Court. Development  
and institutional strengthening 

 

1. Between 1992 and 2003 

1.1. Constitutional regulation. Powers and effects of decision  

The 1991 Constitution enshrined in Romania the European model of constitutional 
review of laws, being established the Constitutional Court as an authority independent from 
any public authority, with the role of guarantor for the supremacy of the Constitution. The 
Romanian framer could not continue here a tradition because at that moment we could not 
refer to a tradition of constitutional review in Romania, but to previous attempts, although 
notably, to take over models of constitutional review, but with a temporal existence and 
sporadic operation. Thus, after a short period of time, specifically from 1912 until 1923 
when it worked the American model of constitutional review (just few examples could be 
given in this regard), judicially imposed, it was enshrined the constitutional review exercised 

                                                           
23 ”Living constitution”, see: H. McBain, The Living Constitution, 1927; W.H. Renquist, The notion of living Constitution, 
in Texas Law Review, 1976, nr. 54, p. 693. 
24 Further, in this regard, see also T. Birmontiene, The influence of constitutional review on modern trends of 
constitutional law, in Classical and modern trends in constitutional review, Feneya Publishing House, Sofia, 
2012, pp. 163-176. 
25 A. Stone Sweet, Constitutional Courts, in “The Oxford Handbook of comparative constitutional law”, Oxford 
University Press, 2012, p. 827. 
26 I. Deleanu, S. Deleanu, Case-law and jurisprudential upturn, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2013, p. 69. 
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by the High Court of Cassation and Justice, institutionalized through the 1923 Constitution27 
and maintained by the 1938 Constitution. After the Second World War, there was no 
constitutional review of laws (the Constitutions of 1948 and 1952). Even though the 1965 
Constitution stipulated that the Grand National Assembly shall “exercise the general control 
of the application of the Constitution. Only the Grand National Assembly shall decide on the 
constitutionality of laws”28, actually there is no such control. 

As a result, the Constituent Assembly discussed different options: the European model, 
the American one and even the old communist system of self-review, but in parallel with 
the external review of the constitutionality of laws29. In essence, the topics of debate were 
the classic issue of the supremacy of Parliament, generally characterizing the establishment 
of the constitutional review30 and – in essence – the two models of constitutional review – 
diffuse or concentrated –, namely two types of courts to perform this review – specialized of 
the common or special jurisdictions, separate from them. The Romanian framer’s option 
was ultimately the European model of constitutional review, by a single court, special, 
specialized; an option in line with the developments at European level at the time of 
adoption of the Constitution in 1991. In addition, between the two World Wars and 
especially after the Second World War, more and more states have turned to the European 
model of constitutional review31. For example, since 1990, the countries of Central and 
Eastern Europe – except Estonia – have opted for this model. The European model, quite 
rightly preferred by the Romanian framer, “avoids divergent interpretations that may arise 
between courts (for example, the American diffuse review), immediately offering the sole 
solution to the issue of constitutionality. The case brought before the Court solely refers to 
the constitutionality of a law and the delivered decision has erga omnes effects, so not only 
for litigants”32. Commenting on this historic moment, Lucian Mihai, former president of the 
Constitutional Court, underlined that “until the Constitution of 1991, there has never been 
such a public authority in the constitutional history of Romania. In Romania there had been 
the Parliament, the country’s Presidency Office, the Government, the Supreme Court of 
Justice, the Court of Audit, but no Constitutional Court before June 1992, when the current 
Constitutional Court started its activity according to Law no. 47/1992 on organization and 
operation of the Constitutional Court”, which is “one of the main recitals for which the 
setting out of the Constitutional Court was contested”; “but the necessity of being in line 
with the European model prevailed, being a well-known fact in the majority of European 

                                                           
27 According to Article 103 para. (1) of the Constitution of Romania in 1923: “Only the Court of Cassation in joint 
sections is allowed to adjudicate on the constitutionality of laws and to declare as inapplicable those which are 
contrary to the Constitution. The judgment on the unconstitutionality of laws is limited only for the judged case”. 
28 Article 43 point 15. 
29 I. Vida, The Constitutional Court of Romania. The justice of politics or the politics of justice, Official Gazette 
Publishing House, Bucharest, 2011, p. 18. 
30 See, for conclusions of comparative law, M. Tushnet, cited paper, pp. 40-69. 
31 S. Dürr, Comparative Overview of European Systems of Constitutional Justice, vol. 5, nr. 2/2011, p. 159, available at 
www.icl-journal.com. 
32 D. Rousseau, La justice constitutionelle en Europe, Montchrestien, Paris, 1992, pp. 22-23. 
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countries (but also in other continents), a distinct authority of constitutional jurisdiction is 
operating, being mostly called the Constitutional Court or Tribunal”33.  

The 1991 Constitution expressly and exhaustively established the powers of the 
Constitutional Court in Article 144, namely: the constitutional review of laws before 
promulgation, the constitutional review of Parliament Regulations, resolve the exceptions 
raised before courts on the unconstitutionality of laws and ordinances, the power to 
supervise the observance of the procedure for the election of the President of Romania and 
to confirm the results of the suffrage, to ascertain the existence of circumstances which 
justify the interim in the exercise of the office of President of Romania, and to report its 
findings to the Parliament and to the Government, to give advisory opinion on the proposal 
to suspend the President of Romania from office, to supervise the observance of the 
procedure for the organization and carrying out of a referendum and to confirm its results, 
to verify the fulfillment of the conditions for the exercising of the legislative initiative by the 
citizens, to decide on the objections regarding the constitutionality of a political party. 

As concerns the acts of this Court, Article 145 of the 1991 Constitution stated that: 
“(1) In cases of unconstitutionality ascertained in accordance with Article 144 letters a) and 
b), the law or the regulation shall be returned for reconsideration. If the law is adopted in the 
same wording, with a majority of at least two thirds of the members of each Chamber, the 
objection of unconstitutionality is removed, and promulgation becomes binding. (2) Decisions 
of the Constitutional Court are binding and with effects only for the future. They shall be 
published in the Official Gazette of Romania”. 

In terms of influences regarding the name and the powers of the new institution, the 
French and the Italian model were combined, “which resulted in the establishment of a 
strong public authority of constitutional review of laws”34. However, this authority was 
tarnished by the way in which the effects of the decisions of the Constitutional Court were 
initially regulated, in the sense of preservation of a prevalence of Parliament through its 
ability to reverse the decisions pronounced by the Court within a priori review, under the 
conditions determined by the constitutional text. Constantin Doldur expressed his view that 
“the limitation placed on the Constitutional Court prerogatives through the Basic Law, and 
also some reluctance to lay down regulations about the effects of the decisions to be 
delivered by the Court originated in the Constituent Assembly’s scepticism in embracing the 
brand new idea to establish a Constitutional Court, but also in a deeply rooted conception, 
in our country just like elsewhere, that the elected representatives of the nation must 
always have the last word to say in the lawmaking. The debates of the Constituent Assembly 
clearly voiced a certain fear against “some discretionary body that could get as far as to 
censure Parliament without any possibility to have control or contestation”35. 

The Constitutional Court of Romania was established on 6 June 1992 under Articles 
140-145 of the Constitution. 

                                                           
33 M. Lucian, Beginning the work, in “The Constitutional Court Bulletin” no. 1/1999, available at www.ccr.ro. 
34 I. Vida, The Constitutional Court…, cited paper, p. 27. 
35 C. Doldur, Constitutional review…, cited paper, pp. 11-14, available at www.ccr.ro. 
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1.2. Infra-constitutional Regulation. Procedural issues 
The constitutional rules of reference on the Constitutional Court were detailed in an 

organic law and adopted as Law no. 47/1992 on the organization and operation of the 
Constitutional Court36. The Drafting Committee of the organic law of the Court “did not 
follow the model of a certain state, it consulted the laws of organization and operation of 
the European states and even of other democratic states overseas, it was inspired by them 
and adapted them to our social, economic and legal realities. In particular, the Italian, 
Portuguese, Spanish, French and German models were used”37.  

Most provisions of this law, in the initial wording, were also kept in the current 
regulation (rules of competence, organization and operation of the Court, the relations with 
different partners of dialogue, Status of the Judges the Court), with a notable exception, 
namely on the procedure to resolve the exceptions of unconstitutionality, which included 
two levels of jurisdiction. Thus, the exception of unconstitutionality should be firstly settled 
by a panel of three judges and, if the decision was appealed, by a panel of five judges, other 
than those who formed the first panel of judges. On this solution, Mihai Constantinescu, 
former judge of Constitutional Court, stated that “except the fact that it did not strictly 
comply with the provisions of Article 140 para. (1) of the Constitution, according to which 
the Court is composed of nine judges, it also resulted in many operational shortcomings. 
Thus, the three judges of the appeal could require the solution, while the other two judges, 
as judges of the first panel, so five judges in total, had a contrary opinion. The settlement of 
the exception at first instance and on appeal resulted in an unjustified extension of the 
procedure and in an unwieldy activity – summons, decisions and reports for each panel of 
judges – but also in an increase of travel and representation expenses of the Parties”38. 
Incidentally, this issue had been submitted since the first years of operation of the Court and 
Vasile Gionea proposed in one of his studies that “in all cases, judgments shall take place in 
the Plenum, and not in two phases. Such decisions shall be final and binding. To judge 
disputes in two phases diminishes the authority of the Court”39. 

Law no. 138/199740 amended and supplemented some provisions of Law no. 47/1992, 
amendments which constitute “a result of the experience gained since the establishment of 
the Court in 1992”41, as well as of the “greater”42 takeover of the rules similar to the 
relevant European procedures. Thus, with regard to constitutional contentious, the main 
innovation noted by us as essential for the analyzed subject, was abolition of appeals. The 
new regulation, namely the settlement of all cases only in the Plenum of the Constitutional 
Court means the unitary character of constitutional review, the high importance of the 

                                                           
36 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 101 of 22 May 1992. 
37 V. Gionea, cited paper, vol. III, p. 32. 
38 Ibidem, p. 19. 
39 Ibidem, p. 54. 
40 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 170 of 25 July 1997. 
41 M. Constantinescu, The amendment of procedures for the settlement of the exceptions of unconstitutionality, in 
“Dreptul” no. 11/1997, pp. 15-20. 
42 Ibidem. 
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decisions of the Constitutional Court, efficiency. Likewise, one of the main “innovations” of 
this law, as characterized by Ioan Muraru, former president of the Constitutional Court, and 
Mihai Constantinescu, former judge, was the establishment of the cases of inadmissibility43 
on the exceptions of unconstitutionality, through which, practically, courts were 
“associated” with constitutional review, in the sense of “filtration” of those exceptions of 
unconstitutionality found inadmissible. The experience gained over the years since such 
amendments were applied to Law no. 47/1992, has shown, however, that this filter does 
not always work, pointing out judiciously, from this perspective, that “de facto, the courts 
have divested themselves this power and increasingly started to send systematically to the 
Constitutional Court almost all exceptions of unconstitutionality brought before them, 
regardless of their real appropriateness or relevance, determining thus the constitutional 
jurisdiction to take action by applying at its level the conditions for inadmissibility which 
should have been verified at ad quem level”44. Therefore, even if the filtration of the 
exceptions of unconstitutionality through the cases of inadmissibility, expressly covered by 
Article 23 (currently Article 29) of Law no. 47/1992, was conferred by the legislature in the 
competence of courts, their passivity or unwillingness to use this filter caused and still 
causes the intervention of the Constitutional Court, in order to reject as inadmissible the 
exceptions of unconstitutionality that violate Article 29 para. (1) and (3) of Law no. 47/1992. 
It is an intervention that gives full expression to the role exercised by the Constitutional 
Court since “the inadmissibility, being public, cannot be covered by the fact that the court 
did not ascertain it, and the decision of the Court, because it concerns its constitutional 
competence, cannot be challenged by any public authority, in accordance with Article 3 
para. (3) of Law no. 47/1992. Therefore, it also rules before the court which referred it, and 
also before any other public authority”45.  

As concerns the competence of the Court, Ioan Vida, former president of the 
Constitutional Court, also underlined, on the same occasion, the supplement of Article 2 of 
Law no. 47/1992, stating that “the exclusion of the possibility of the Court to rule on the 
state of affairs constitutes a delimitation between courts and the Constitutional Court, 
allowing the former to apply the justice and the constitutional court to decide on the legal 
issues which are limited to determine their meaning contrary to the Constitution”46. The 
same author noted, on the amendment to Law no. 47/1992 in 1997, that “on such legal 
provisions, the authority of the Constitutional Court has been strengthened, its decisions 
began to be taken into account by other public authorities and the constitutional 
contentious became a version increasingly credible for the defence of the rule of law, of 
human rights and liberties and of constitutional values”47. 

 

                                                           
43 I. Muraru, M. Constantinescu, Cases of inadmissibility within the constitutional jurisdiction, in “Dreptul” no. 2/1998, 
pp. 3-20. 
44 E.S. Tănăsescu, cited paper, p. 9. 
45 I. Muraru, M. Constantinescu, Cases of inadmissibility…, cited paper, p. 18. 
46 I. Vida, The Constitutional Court…, cited paper, p. 34. 
47 Ibidem. 
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1.3. Case-law of the Constitutional Court. Main elements to reinforce the status of the 
Court and the constitutional review 

General considerations 
Even if the constitutional regulation, developed by the organic law, have given 

substantial powers and a special status among public authorities, the main reinforcement of 
the Constitutional Court and the constitutional review are the fruit of its own work. The role 
and contribution of the Court in this regard were expressed, in fact, even since the first 
years of its operation, Florin Bucur Vasilescu, former judge and expert in the Drafting 
Committee of the Constitution, underlined in this respect that the constitutional court is 
required to defend the new democratic Constitution of the state, being a different role from 
that of the Western Constitutional Courts. This role is “a result of the initial stage of 
formation of the new political and post-totalitarian legal conceptions” determined by the 
transition stage to a democratic society, which “is so complex by its diversity, honourable 
honorable by the purposes that animate it”48. This stage of the Court “constitutes a process 
of revival of constitutionalism and democratic traditions [...]. For the first time in the states 
in this part of Europe it occurs a phenomenon of constitutionalisation of the branches of law 
under the influence and creativity of the Constitutional Courts, which increases the prestige 
of the Constitutions and the respect for their contents and sustainability is thus 
guaranteed”49. As concerns the way of the Constitutional Court to accomplish this mission, 
“firstly it is necessary to guarantee the credibility of the Court, of its decisions, as well as to 
accomplish its role, that of genuine guarantor for the rights and freedoms of citizens, as they 
are regulated by the Constitution”. 

Among the challenges/issues which the Court has faced and overcome during this 
period, those regarding the effects/authority of the acts of the Constitutional Court seem 
particularly relevant (in terms of the quoted comment, but also in terms of the studies 
published by the judges of the Constitutional Court during the period of reference), and 
those regarding the acceptance of the international law within the constitutional review (we 
clearly refer here to the interpretation and application of Article 20 of the Constitution – 
International treaties on human rights). 

 
Issues on the effects of acts of the Constitutional Court under the 1991 Constitution  
By far, as concerns the authority of the Court and its acts, most challenges were caused 

by the regulation of Article 145 para. (1) of the 1991 Constitution which provides that “In 
cases of unconstitutionality, in accordance with Article 144 letters a) and b), the law or 
regulation shall be returned for reconsideration. If the law is passed again in the same 
wording by a majority of at least two thirds of the members of each Chamber, the objection 
of unconstitutionality shall be removed, and promulgation therefore shall be binding”. 
Commenting on this rule, Ioan Muraru and Mihai Constantinescu noted that “in such 
situation, when Parliament is left to decide in last resort on the constitutionality of its own 

                                                           
48 Fl.B. Vasilescu, cited paper, p. 111. 
49 Ibidem, p. 109. 
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enactment, the very basic idea underlying the creation, by the new Constitution, of a 
Constitutional Court has been impaired”50. Therefore, an unconstitutional law could 
become constitutional by the will of a qualified majority of deputies and senators, without 
the revision of the Constitution. Even if it did not happen that the effects of any decision 
pronounced by the Constitutional Court within the review provided for in Article 144 letter 
a) of the Constitution be annihilated by a majority of at least two thirds of the members of 
each Chamber, the above-mentioned constitutional rule was liable to weaken the authority 
of the decisions pronounced by this Court.  

As concerns the effects of the decisions pronounced in the exercise of other 
constitutional powers, another negative effect of the insufficient constitutional regulations 
results in the delay, sometimes very high, of the Chambers of Parliament to reconsider the 
provisions declared unconstitutional, according to Constantin Doldur51. An example 
appreciated by him as critical is the Regulations of the Senate, which was sent to this 
Chamber in order to reconsider the 29 texts found unconstitutional by Decision no. 46 of 17 
May 1994 of the Constitutional Court and it had not been reconsidered until 2000, when the 
author wrote the article containing the critical remark. The same author underlined that, 
when the unconstitutionality of the regulations is found, there is no possibility to remove 
the effects of the Constitutional Court’s decisions by a qualified majority. In this case, the 
reconsideration stipulated by the Constitution shall solely aim at the compliance of legal 
provisions with constitutional standards, by amending the Regulation already adopted by 
the Chamber, which means that Parliament, in the regulatory matter, shall observe the 
Court’s decision, without the possibility to remove its effects (conclusion which is still valid 
today). Likewise, another issue, this time in relation to the courts, was the non-observance 
of the decisions pronounced for the settlement of the exceptions of unconstitutionality. 

The Decision no. 1/1995 of the Plenum of the Constitutional Court on the obligation of 
its decisions pronounced within the constitutional review was pronounced in order to 
explain and to implement the constitutional norms52, by which we noted as follows: “The 
constitutional review is completed by decisions which, according to Article 145 para. (2) of 
the Constitution, shall be binding and with effects only for the future. If the decision 
ascertains the unconstitutionality, it produces erga omnes effects, i.e. it has a generally 
binding effect aiming at all public authorities, citizens and legal entities of private law. Due 
to this fact, a not inconsiderable part of the constitutional doctrine compares these 
decisions with the legal acts. This conclusion can be easily drawn if we follow the effects of 
decisions in various situations of constitutional review:  

a) the decision that allowed the exception of unconstitutionality makes the law or the 
ordinance declared unconstitutional or the text within them to no longer apply, as they 
were repealed by law;  

                                                           
50 I. Muraru, M. Constantinescu, The Constitutional Court of Romania, Albatros Publishing House, Bucharest, 1997, p. 162. 
51 C. Doldur, Consequences of the decisions of the Constitutional Court and the State governed by the rule of law, in “The 
Constitutional Court Bulletin” no. 2/2000, available at www.ccr.ro. 
52 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 16 of 26 January 1995. 
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b) the acceptance of the challenge of unconstitutionality in connection with the 
Regulations of the Parliament makes the texts declared unconstitutional to be inapplicable 
and requires the Chamber concerned to reconsider these provisions in order to bring 
them into accord with the stipulations of the Constitution [Article 22 para. (4) of Law 
no. 47/1992]; 

c) the decision that allowed the objection of unconstitutionality of a law before 
promulgation shall also be generally binding and it shall not be ignored by anyone [...]; 

d) the decision that ascertains the unconstitutionality of the initiative for the revision of 
the Constitution shall obstruct the procedure for the revision provided for by Article 147 of 
the Constitution. Due to the generally binding nature of the decisions of the Constitutional 
Court, its case-law should be considered by all bodies involved in the drafting and 
application of laws and orders of the Government, as well as by the Chambers in the 
drafting or amendment of the Regulations of Parliament”. 

Noting further the tendency of certain courts, sometimes even of the supreme court, 
to deliberately pronounce solutions which were contrary to the decisions of the 
Constitutional Court and to continue the implementation of certain laws declared 
unconstitutional53 and which faces, in exact cases, such positions of certain courts in 
relation to the enforceability of the decisions pronounced by the Constitutional Court, it 
resumed the cases, the recitals in the sense that “the decisions pronounced within the 
settlement of the exceptions of unconstitutionality not only produce relative effects, inter 
partes, within the process where the exception of unconstitutionality was raised, but also 
absolute effects, erga omnes”54. As a consequence of this nature, “the legal provision whose 
unconstitutionality has been found cannot be applied by any subject of law (even less by the 
public authorities and bodies), ceasing its legal effects for the future, namely from the date 
of publication in the Official Gazette of Romania of the decision of the Constitutional Court, 
according to the second sentence of the first phrase of Article 145 para. (1) of the 
Constitution. No doubt that after a decision is pronounced by the Constitutional Court by 
which it ascertains the unconstitutionality of a law or ordinance, Parliament or, where 
appropriate, the Government shall intervene in order to amend or repeal the normative act 
declared unconstitutional. But it does mean that, where such an action would not occur or 
would delay, the decision of the Constitutional Court would cease its effects. On the 
contrary, those effects still occur, being opposable erga omnes, in order to guarantee the 
supremacy of the Constitution, under Article 51 thereof”55.   

                                                           
53 An example in this regard is Decision no. 3277 of 28 September 1999 of the Criminal Division of the Supreme 
Court of Justice, by which it is ascertained the applicability (on the merits of binding nature) of the Decision no. 486 
of 2 December 1997 of the Constitutional Court, finding that “Article 278 para. (6) of the Code of Criminal Procedure 
is unconstitutional insofar as the person unsatisfied with the settlement of the application against the measures and 
the acts accomplished by the prosecutor or taken based on the provisions given by him/her and which are not 
raised before the courts shall not be prevented from presenting before the court under Article 21 of the 
Constitution, which is to be directly enforced”.  
54 Decision no. 169 of 2 November 1999, Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 151 of 12 April 
2000. 
55 Ibidem. 
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The same case-law also emphasizes the responsibility for the non-observance of the 
decisions of the Court, noting that «in this respect there is an equivalence with the situation 
where a law passed by Parliament or an ordinance issued by the Government is not 
complied with. Or, in more general terms, we refer to the issue on identifying the legal 
liability when one of the State authorities refuse to implement the measures established by 
another State authority, within the jurisdiction conferred by the Constitution. In such a 
situation the identification of legal liability arises from the mandatory nature of the 
provisions of Article 1 para. (3) of the Constitution, according to which “Romania is 
governed by the rule of law [...]”. Otherwise it would lead to the removal of this 
fundamental constitutional principle by one of the powers of the state, which is 
unacceptable. Also, in light of the provisions of Articles 11 and 20 of the Constitution, the 
legal responsibility for the non-observance of a decision of the Constitutional Court may 
consist in a judgment pronounced by the European Court of Human Rights against Romania, 
insofar as the conditions laid down in the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms are complied with”. 

In conclusion, the above-mentioned study noted that “these concerns of the 
Constitutional Court for the observance of constitutional provisions and of those contained 
in Law no. 47/1992, regarding the effects of the decisions pronounced by the Court, are not 
sufficient to avoid, in the future, that public authorities required to apply the decision of 
the Court fail to apply them. During the necessary procedures to eliminate such 
unconstitutional behaviours, deeply harmful for the idea of strengthening the rule of 
law, we believe it would be beneficial to take into account the amendment of the 
constitutional texts regarding the effects of the decisions of Court, within the projects for 
the revision of the Basic Law which has been so much discussed lately. Likewise, within the 
existing regulatory framework, the increase in the future of the Government’s concern to 
intervene more swiftly through draft bills amending laws that include texts declared 
unconstitutional by the Constitutional Court and to verify the compliance with the decisions 
of the Court by all its subordinated authorities, is noted as absolutely necessary procedures, 
in consultation with the parliamentary majority, in order to guarantee the compliance of 
laws with the Constitution”.  

These jurisprudential procedures, as well as the doctrinaire ones, many of which come 
from within the Court, by the authority of direct experience, have found their purpose 
during the process for the revision of the Constitution in 2003 and this regulatory on the 
effects of the Constitutional Court’s decisions has resulted from a process of awareness and 
affirmation of the role of the Constitutional Court and the constitutional review in general. 

 
Acceptance of international law within the constitutional review under the 1991 
Constitution 
An important event of the period of reference with an impact on the case-law of the 

Constitutional Court and, thereby, on the development of constitutionalism, was the fact 
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that Romania joined the Council of Europe on 7 October 1993. By the Law no. 30/199456, 
Romania ratified the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, thus this act integrated in the “block of constitutionality” covered by Article 20 of 
the Constitution of Romania, establishing the legislative position of international human 
rights treaties and their constitutional interpretative value. The great difficulty in this 
context, otherwise common for all states whose constitutions provide such a type of 
incorporation of certain international rules57 was the acceptance of the case-law of the 
European Court of Human Rights by the Constitutional Court. Having analysed this issue, the 
Constitutional Court of Romania noted in several decisions that “the ratification by Romania 
of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, by Law 
no. 30 of 18 May 1994, made this Convention to be part of the domestic law, where the 
reference to any of its texts is subject to the same regime as the one which applies to the 
provisions of the Basic Law”58. The Constitutional Court established the same binding nature 
for the interpretation given by the European Court of Human Rights to the texts of the 
Convention, while the constitutional examination is often accomplished under the 
constitutional provisions of Articles 11 and 20, and in relation to the practice of this court. 
According to a study carried out in 200559, during 1994-2003 the Constitutional Court based 
about 380 of its decisions (of nearly 3000 pronounced in this period) on the text of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and on case-law 
of the European Court of Human Rights. This demonstrates the formation of the bases and 
the development of the dialogue with the European Court of Human Rights, a dialogue 
which led to a language and common standards in order to ensure the protection of human 
rights and fundamental freedoms. The provisions of Article 20 of the Constitution 
determined that the European Court be more than just a dialogue partner, and its case-law 
constitutes a binding framework of reference for the Constitutional Court of Romania, with 
the circumstantiations determined by the role and the limits of competence of the 
constitutional court. The Romanian constitutional judge assumed the role and the authority 
to ensure the acceptance of the Convention and the practice of the European Court, with 
effects both in order to regulate the issues on fundamental rights and freedoms (as it will be 
shown, including at constitutional level) and to apply these regulations by national courts. In 
the practice of the constitutional court of that period we can identify both decisions which 
give priority to the provisions of the Convention, when they are more favorable, within the 
interpretation of constitutional texts on human rights, and decisions based on the provisions 
of the Convention and on their interpretation given by the European Court of Human Rights, 
within the determination of the content of the constitutional concepts. It should also be 
noted that, in quite many cases, the acceptance of the case-law of the European Court of 
Human Rights was the basis of certain jurisprudential upturns60.  
                                                           
56 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 135 of 31 May 1994. 
57 See M. Tushnet, cited paper, p. 92. 
58 Decision no. 146/2000, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 566 of 15 November 2000. 
59 See Case-law of the Constitutional Court and the European Convention of Human Rights – www.ccr.ro. 
60 For examples, see T. Toader, M. Safta, Changes in the constitutional case law, available at www.ssrn.com. 
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A report 
The conclusions on the development of the Constitutional Court, on the constitutional 

review and on the constitutionalism in Romania, between the date of adoption of the 
Constitution and that of its revision, were essentially presented by Nicolae Popa, former 
president of the Constitutional Court, on the celebration of 10 years since the establishment 
of this Court. In his speech on this occasion61, he underlined the reservations against the 
Constitutional Court and its independence, among specialists and even in the debates 
during the Constituent Assembly, fears that such an institution could threaten the work and 
the authority of Parliament. The initial regulatory method of the Court was, “in the end, a 
compromise which finally also had direct consequences on the powers of the Court and on 
the effects of its decisions”. This includes, in particular, the solution on the possibility that 
the objections of unconstitutionality pronounced by the Court within a priori review be 
rejected by Parliament, by a 2/3 vote, a solution in relation to which judges of the 
Constitutional Court of Romania are “often questioned, on critical positions”62, during 
international meetings, as he stated. In such a context, “the Court has the mission to prove 
in front of the Romanian political and civil society that the European model of constitutional 
jurisdiction can also prove its effectiveness” in Romania. 

The Court achieved this during the period of reference by the following main ways, 
according to its president at the time of the report:  

♦ the self-restraints of the constitutional jurisdiction; the Court has proved that it is 
neither a “substitute of the legislature”, even if by force of things, its space of action is often 
placed in a “grey area”, at the intersection of law and politics, nor a “substitute of the 
judge”, as it does not interfere in the settlement of the cause, being a sovereign power of 
the judiciary; 

♦ in public opinion, the Court has been seen as a court for citizens which they 
increasingly use when their freedoms are in danger, “from this point of view, the Court 
established an innovation, namely the affirmation of the direct applicability of constitutional 
rules. By various decisions, the Court aimed at the removal of any discriminations contained 
in the law and that may obstruct the guarantee of equal opportunities for expression and 
development for all people”; 

♦ the use of the practice of the European Court of Human Rights and the success in the 
sense that “many courts began to take over the actions of the Constitutional Court”;  

♦ the permanent encouragement that, in the exercise of powers, public authorities pay 
more respect to themselves, and all fulfill their powers in full consideration for the 
fundamental rights of citizens, “ultimately, even the Romanian revolution was 
constitutional, like those in other East and Central European countries, and people, revolting 
against the closed and totalitarian society, and adopting the new Constitution, wanted to 
have their own constitutional state and a democratic governance based on the law and on 

                                                           
61 N. Popa, Opening speech, in “The Constitutional Bulletin” no. 5/2003, pp. 1-2, available at www.ccr.ro. 
62 This legislative solution has been enshrined before only in two European states – Portugal and Poland –, but being 
removed at the moment. 
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the prevalence of law on violence and anarchy. Nobody has the right to forget this or to try 
to deprive the constitutional principles and rules of their substance”. 

The attendance and the speeches on the occasion of this celebration of the 
Constitutional Court63 are likely to underline, however, another dimension of the 
development of the Constitutional Court, namely the establishment and strengthening of 
relations with other constitutional courts and relevant international bodies. Thus, in 1994 
the Constitutional Court of Romania became a member of the Conference of European 
Constitutional Courts, thus developing relationships with all Member Courts64. In 199865, 
the Constitutional Court of Romania became a member of the Association of Constitutional 
Courts using the French language (ACCPUF)66. 

Finally, we consider as particularly important, in the same period, the creation of a 
review of the constitutional court, The Constitutional Court Bulletin. Mihai Lucian, former 
president of the Constitutional Court, came ahead this action, in the first issue of the 
Bulletin, in 1999, as follows: “the existence of an exaggerated «reticence» of the 
Constitutional Court should be accepted, fact that the Court itself is guilty of. It is the duty of 
the Constitutional Court to make its existence and activity known not for the sake of 
publicity. As «The goal of the Constitutional Court is to guarantee the supremacy of the 
Constitution» (according to Article 1 para. (3) of Law no. 47/1992 on the organization and 
operation of the Constitutional Court), the Court should impose itself in the consciousness 
of every citizen who should not only know that there is a Constitution, but also that there is 
an authority that intervenes, upon request (even submitted by any citizen, provided he or 
she has observed the legal ways) and which can impose the application of the Constitution 
to everybody (including – primarily – the Parliament!) as a fundamental ground for the 
operation of the rule of law. That is why the periodical publishing of «The Constitutional 
Court Bulletin» represents a necessity within a larger strategy of disseminating the 
information regarding the existence and the activity of this public authority. The articles, the 
commentaries, the information, which this periodical publication intends to bring to the 
attention of the experts but also to the civil society often contain the presentation of some 
opinions of the Constitutional Court members, as well as of its other experts, referring to: 
matters of broad interest in the field of constitutional jurisdiction, in the country and 
abroad; the contents of certain most important decisions of the Constitutional Court, 
especially those regarding the protection of the fundamental human rights and freedoms; 

                                                           
63 “The Constitutional Court Bulletin” no. 5/2003, available at www.ccr.ro. 
64 The Conference of the European Constitutional Courts established in 1972, brings together 40 constitutional 
courts and similar European bodies, with competence in the constitutional justice; the presentations and the 
Regulation of the Conference of the European Constitutional Courts are available on the website 
http://www.confeuconstco.org. 
65 See Law no. 59 of 5 March 1998 on the application of the Constitutional Courts of Romania for the Association of 
the Constitutional Courts using the French Language (ACCPUF), published in the Official Gazette of Romania, Part I, 
no. 111 of 11 March 1998. 
66 Established in 1997 in order to strengthen the relations between the members of the francophone community, 
and it brings together constitutional courts and similar bodies in Africa, Europe, America and Asia; the presentation 
of the is available on the website www.accpuf.org. 



Development of Constitutionalism in Romania  

227 
S T U D I I  Ş I  A R T I C O L E  

the events organised by the Constitutional Court or which are attended by its 
representatives. We hope that we shall contribute in this way to a better knowledge of the 
Constitutional provisions and of the mechanism of the rule of law”. In 2004, the 
Constitutional Court Bulletin ceased its publication. In 2009, at the initiative of the judge 
Tudorel Toader, who also became editor, the Constitutional Court Bulletin started again its 
half-yearly publication and the first issue was financially sponsored by Universul Juridic 
Publishing House in Bucharest. Currently the Constitutional Court Bulletin is published in 
Romanian, French and English and it is distributed to public bodies and authorities in the 
country, as well as to the constitutional courts which are dialogue partners. As 
demonstrated even by the studies cited in this article, the objectives stated at the 
establishment of the Constitutional Court Bulletin have been achieved and the journal 
became a space where the judges and the magistrates-assistant of this Court can express 
themselves, with effects even in terms of constitutional and legal amendments concerning 
the activity of the Constitutional Court. 

 

2. The period 2003 and present  
 

2.1. Constitutional regulation. The powers and the effects of the decisions of the 
Constitutional Court  
The use of the experiences, of the doctrinal commentaries, of the criticism made, the 

law for the revision of the Constitution of 2003 brought a considerable consolidation to the 
Constitutional Court, even if we refer only to the removal of the two fundamental 
vulnerabilities aiming essentially at the relation between the Constitutional Court and 
Parliament or the effects of the Constitutional Court decisions. However, the amendments 
have been much more extensive and a remarkable synthesis of them was made by 
Constantin Doldur, in a study published in the Bulletin of this Court, shortly after revision67. 
This study underlined that “taking on practically all the experiences gathered in almost 
twelve years of application of the Basic Law, the criticism made in the literature, as well as 
the evolutions in the area on constitutional justice in Europe, the Law for the revision of the 
Constitution brought substantial amendments and supplements to those six articles under 
Title V of the Constitution containing regulations on the review exercised by the 
Constitutional Court”, and that “the Constitutional Court decisions have even anticipated 
some of the amendments and supplements to the Constitution by the revision Law”. Thus: 

♦ “Constitutional regulations on the review of constitutionality introduced pursuant to 
the revision of the Basic Law underline the role assigned to the court of constitutional 
jurisdiction, articulated in the phrase: «The Constitutional Court is the guarantor for the 
supremacy of the Constitution», falling under current Article 142 which opens Title V of the 
Constitution, as revised and republished. [...] The constitutional Act had been wanting for a 
text to specify the role of the Constitutional Court. This role, far from merely a formal 

                                                           
67 C. Doldur, Constitutional review…, cited paper, pp. 11-14, available at www.ccr.ro. 
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statement, is strengthened by the new framing of competencies vested in the Constitutional 
Court, as well as by additional or more precise definitions made in regard to constitutional 
provisions regulating the effects of decisions rendered by the Court”. 

♦ “Now for the first time is the Constitutional Court vested with the power to 
adjudicate «on the constitutionality of treaties or other international agreements upon 
notification by one of the Presidents of the two Chambers, a number of at least fifty 
Deputies or at least twenty-five Senators». Closely connected with that prerogative of the 
Constitutional Court, [...] according to the new para. (3) of article 11 of the Constitution, «If 
a treaty to which Romania is to become a party comprises provisions contrary to the 
Constitution, its ratification shall only take place after the revision of the Constitution». The 
provision included therein has clarified the relation between international agreements and 
the national Constitution, in acknowledging supremacy to the latter. The constitutional 
review is ultimately designed either to deter ratification of the treaty or to determine the 
initiation of the procedure for the revision of the Constitution”. 

♦ “The Constitutional Court competence also embraces the resolution of «legal 
disputes of a constitutional nature between public authorities, on the request of the 
President of Romania, one of the presidents of the two Chambers, the Prime Minister, or of 
the President of the Superior Council of Magistracy». This new power confers an arbitror’s 
role to the Court in disputes between constitutional bodies. [...]. It still remains to observe 
the legislature’s mindfulness to avoid, to the extent possible, any implication by the 
Constitutional Court into the political area, through a double qualification of the nature of 
disputes to be adjudicated on. As the text specifies, the Constitutional Court is competent to 
settle only legal disputes of a constitutional nature. In this case, too – the Court acts upon 
notification by the subjects expressly enumerated by the Constitution, representing all three 
public powers. The introduction of the new prerogative entrusted to the Constitutional 
Court shall undoubtedly constitute a solid guarantee that the exercise of powers by public 
authorities shall be carried out while observing the principles of the rule of law, within strict 
boundaries set by the Constitution”. We shall remind that one of the basic ideas of the case-
law from the years before the revision was, as shown, the obligation of public authorities to 
pay more respect to themselves and to fulfill their powers in full consideration for the 
fundamental rights of citizens. The new power is an important tool in order to achieve this 
goal in accordance with the provisions of the Constitution and, therefore, the opportunity of 
the Constitutional Court to verify the observance of the Constitution by authorities and to 
impose it. 

♦ “Other important amendments and supplements made to the Basic Law concern the 
sphere of subjects entitled to refer to the Constitutional Court with a view to initiating a 
constitutional review, to which has now added the Advocate of the People, who may refer 
to the Court on the subject of unconstitutionality of laws before promulgation and also with 
the exception of unconstitutionality, which he can raise directly. [...]. The new constitutional 
provisions have supplied the Advocate of the People with an efficient intervention 
mechanism enabling him to fulfill his tasks – the protection of the citizens’ rights and 
fundamental freedoms”. 
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♦ “Another important amendment concerns the possibility to bring up an objection of 
unconstitutionality not only before the ordinary courts of law, but also before of commercial 
arbitrage. That will obviously create the possibility of a more extensive constitutional 
review, in particular on commercial legislation, although we think it might also entail certain 
negative effects, in that it could result in lengthier duration of proceedings for the 
settlement of litigations, which may be considered as contravening the principle of 
speediness that characterises arbitration procedure and commercial law. These 
constitutional amendments are devised as a considerable enlargement of the ambit of 
concrete subsequent review, by way of an objection, on laws and Government ordinances in 
force, to be exercised by the Court. In this way, the Constitutional Court will be all the more 
capable of fulfilling its role to protect citizens, their rights and freedoms, in relation with the 
legislative power”. 

♦ “As regards the constitutionality review of international treaties, it is laid down that 
where a treaty or international agreement has been found constitutional such instrument 
cannot be the subject-matter of an objection of unconstitutionality. This provision ensures 
the safeguarding of international commitments undertaken by the State. For the situation 
where, pursuant to having exercised a constitutional review of treaties or international 
agreements, such were held unconstitutional, it is provided that these cannot be ratified, a 
solution which is correlated with provisions under Article 11 para. (3) of the Constitution, 
also recently introduced”. 

Concluding on the new prerogatives, Constantin Doldur expressed the view that 
“following the substantial amendments and supplements incorporated into the texts of the 
Constitution, the constitutional review, as an inseparable part of the rule of law, has seen 
itself strengthened and even more capable of affirmation as a basic principle of a 
constitutional democracy. In this context, the Constitutional Court is about to enter a new 
phrase in its existence, characterized by additional tasks but also by a special responsibility 
for its members”. 

♦ “Yet another important innovation brought by the Law for the revision of the 
Constitution consists in abandoning the rigid character of regulations concerning the powers 
of the Constitutional Court. According to the new regulations put in place, the enumeration 
of the Court prerogatives, under Article 147, ends with the stipulation that the Court shall 
also carry out other powers as may be provided by its organic law, which allows an easier 
accommodation of the Court of competence to new requirements as may be posed in the 
future”. 

♦ “As regards the effects of the Constitutional Court decisions, the Law for the revision 
has completely restructured the provisions of the former Article 145 of the Constitution. 
Now, the new provisions of Article 147 explicitly confer a general binding nature to all 
decisions of the Constitutional Court as of the date of publication in the Official Gazette of 
Romania. Moreover, it is ordained that Parliament and Government have an obligation to 
bring provisions held unconstitutional in line with those of the Constitutions. In case of a 
concrete subsequent review on laws and Government ordinances, as well as on Parliament 
Standing orders, Article 147 para. (1) stipulates that unconstitutional provisions shall cease 
their legal effects within 45 days of publication of the Constitutional Court decisions if, in the 
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meantime, the Parliament or, as the case may be, the Government have not brought 
unconstitutional provisions in line with those of the Constitution. For this limited length of 
time, provisions found to be unconstitutional shall be suspended de jure. In what concern 
the abstract «a priori» review, Article 147 para. (2) establishes an obligation for Parliament 
to reconsider provisions held unconstitutional in order to bring them into accord with the 
decisions of the Constitutional Court”. As regards the same issue on the new constitutional 
regulation of the effects of the Constitutional Court decisions, Ioan Vida noted that “this 
unequivocal proclamation of the generally binding nature of the Court decisions has put an 
end to all possible controversy about the effects of decisions delivered in the upholding of 
objections of unconstitutionality by the authority of constitutional jurisdiction”68. He also 
underlined that “the binding nature of decisions of the Constitutional Court for the court of 
law is not just a factor of stability, but also of development of the Constitution. If the 
multifaceted social pressure exerted on the Constitutional Court by way of objections of 
unconstitutionality is a disturbing factor for constitutional stability, the act in response is the 
Constitutional Court decision, aimed at easing the conflict; and it does so by pointing out to 
the text of law based on which the court hearing the case, whether civil, criminal or any 
other, must pass judgment. Insofar its decisions have successfully absorbed the changes 
which occurred at the social level into their own substance, they will give new meanings to 
the terms of the Constitution, to the concepts which operate its machinery, and thus pave 
the way to perpetual renewal”69.  

Therefore, it is noted the change itself of the vision on the role of the Constitutional 
Court, which is not only a pioneer and guardian of constitutional democracy. The 
constitutional review, improved and strengthened in 12 years of Constitutional Court enters 
into a new phase, together with the revision of the Constitution, as the main mechanism of 
constitutional changes/adjustments, and of the whole system of law, in accordance with 
“the changes occurred on the social plan”, and on the national and international one. The 
new powers of the Constitutional Court, established during the revision and subsequently 
by the organic law, are one of the guarantees in order to achieve this role.  

 

2.2. Infra-constitutional regulation. New powers and procedural rules 
The revision of the Constitution also resulted in the amendment of the organic law of 

the Constitutional Court, achieved by Law no. 232/200470, followed by the republication71 
of Law no. 47/1992, as amended and supplemented and consequently the renumbering of 
the texts. In 2004, on the occasion of this amendment to the organic law of the Court, the 
Constitutional Court was conferred a new power, under Article 146 letter l), namely to 
adjudicate, ex officio, on the law for the revision of the Constitution, within five days of its 
adoption by Parliament. 
                                                           
68 I. Vida, The obligatory force of decisions of the Constitutional Court for other courts as a stabilising factor of the 
Constitution, in “The Constitutional Court Bulletin” no. 7/2004, pp. 15-18, available at www.ccr.ro. 
69 Ibidem. 
70 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 502 of 3 June 2004. 
71 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 643 of 16 July 2004. 
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In 2010, the organic law of the Court was amended again by Law no. 177/201072, when 
the Constitutional Court was conferred a new power, namely to adjudicate on the 
constitutionality of the resolutions of the plenum of Chamber of Deputies, of the plenum of 
the Senate and of the plenum of the joint Chambers of Parliament.  

Another important amendment concerned the procedure for the settlement of the 
exceptions of unconstitutionality as a result of the finding that, in many instances, the 
parties invoked the exceptions of unconstitutionality, being way to delay the settlement of 
cases, whereas during the settlement of the exception of unconstitutionality by the 
constitutional court the judgment of the case where it was raised was suspended. To avoid 
these inconveniences, by Law no. 177/2010 amending Law no. 47/1992 on the organization 
and operation of the Constitutional Court, the Civil Procedure Code and the Criminal 
Procedure Code of Romania, rules on the suspension ope legis of cases where the 
exceptions of unconstitutionality are invoked were abrogated, namely the provisions of 
Article 29 para. (5) of Law no. 47/1992, Article 303 para. (6) of the Criminal Procedure Code 
and Article 8 para. (7) of the Law no. 85/2006 on the insolvency proceedings, which resulted 
in an important reduction in the number of files on exceptions of unconstitutionality. 
Adjudicating on this law, within a priori review, by Decision no. 1106/201073, the Court held 
that the intervention of the legislature which abrogates the measure to suspend the cases 
on the exceptions of unconstitutionality is the very expression for taking and observing the 
responsibility which the State has in order to create the legislative framework in compliance 
with the conventional provisions. The new regulation provides individual access to justice, 
both in the common court and in the constitutional court, and the parties continue to 
benefit from all means of defences which are recognized by law and therefore from the 
possibility to truly achieve his/her rights and to serve his/her interests before justice. The 
abrogation of the measure on the suspension as of right does not prejudice the right of 
access to court and it does not constitute an obstacle in the use of this right, likely to 
question the substance itself. Furthermore, the adopted measure ensures the procedural 
balance between people with opposing interests, which is meant to guarantee their equality 
of arms, by determining the legal framework for the exercise of their legitimate rights. 

 

2.3. Case-law of the Constitutional Court. Main elements to strengthen the status of the 
Court and to develop the constitutional review  
 

General considerations 
The period after 2003, a period of time (until this study) exceeding by one year the 

period since the establishment of the Court and until the revision of the Constitution in 
2003, is marked by the complex role of the Court, acquired by it at the same time with the 
revision of the Constitution on the one hand, the main instrument to ensure the change, 
and on the other hand, to ensure the stability of the Constitution. 

                                                           
72 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 672 of 4 October 2010. 
73 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 672 of 4 October 2010. 
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Immediately after the revision, Ioan Vida noted that “the interpreter has a decisive role 
to play in accepting novelty at the constitutional level. Stability of a constitution – the most 
striking example of which is the Constitution of the United States of America, adopted in the 
18th century, but still in force today – should be accounted for, among other things, by the 
interpretation given to constitutional terms so as to ensure their applicability in whatever 
new conditions, this in spite of the practical impossibility for the constituent law-maker to 
have regard of, even to foresee all future developments. But the Constitution, more than 
any other law, is also a pledge with the future, where the key-role, the winning odds belong 
to the interpreter”74. The new phase in which the Court entered assumed three main 
directions: continuity, strengthening and development, in relation to the inherent 
challenges in the socio-political and international developments.  

 
Continuity and strengthening. Effects of decisions of the Constitutional Court  
The current wording of the constitutional text caused a series of interpretations that 

puts into question the requirement of certain decisions of the Constitutional Court. 
Continuing its practice of explanation/clarification of these effects for a constitutional justice 
genuine and effective, the Court revived the recitals mentioned since 1995, enriched them 
in relation to the constitutional texts of reference, underlining the following statuaries, 
often repeated in the pronounced decisions: 

 ♦ All decisions of the Constitutional Court are generally binding, regardless of the 
pronounced solution 

In relation to the new constitutional framework and responding to criticism which 
claimed that the latter are not also binding, having distinguished between the decisions 
which ascertain the unconstitutionality or the constitutionality of a law, because such an 
interpretation would mean that the Court can never think over its own case-law as it is 
related to its previous findings, the Constitutional Court stated that the text of Article 147 
para. (4) of the Constitution, which enshrines the general binding nature of its decisions, 
“does not distinguish based on the types of the decisions pronounced by the Constitutional 
Court, or on the content of those decisions, which results in the conclusion that all decisions 
of this Court, as a whole, are generally binding”75. Having shaded these statuaries in a case 
in which criticism of unconstitutionality concerned the very generally binding nature of the 
decisions of the Constitutional Court, interpreted by the authors of the exception of 
unconstitutionality as a limitation of the free access to justice, the Court held as follows: 
“the finding, by a decision of the Court, of the unconstitutionality of a legal text has erga 
omnes legal effects, a consequence deriving from the unique and independent character of 
the authority of constitutional jurisdiction. Contrary, the Court’s decision – of rejection – is 
still generally binding and with effects only for the future, pursuant to Article 147 para. (4) of 
the Constitution, meaning that public authorities involved in the case in which the exception 

                                                           
74 I. Vida, The obligatory force…, cited paper, pp. 15-18. 
75 Decision no. 2 of 11 January 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 131 of 23 February 
2012. 
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was raised are bound by the decision, both in terms of the operative part and in terms of 
considerations that underpinned it, but the legal effect of such a decision falls within the 
procedural framework of the dispute only where the exception was raised, so it has inter 
partes nature. Therefore, the same legal text can be brought again for review before the 
Constitutional Court, considering that new aspects and constitutional grounds may be 
revealed and that those can justify, in the future, a different solution”76. 

♦ The recitals of the Constitutional Court decisions supporting the solution set out in 
the operative part are alike generally binding 

In an established case-law (one of the elements of continuity to which we refer), 
starting with the Decision of the Plenum no. 1/199577, the Court held that res judicata which 
accompanies the jurisdictional acts, and therefore the Constitutional Court’s decisions, is 
attached not only to the operative part, but also to the recitals on which it is based. 
Accordingly – the Court has noted – both Parliament and the Government, respectively 
public authorities and bodies shall fully comply with both the recitals and the operative part 
of the decisions pronounced by the Constitutional Court. This particular effect of acts of the 
Constitutional Court is a consequence of its role, which could not be fully achieved if it 
would not be accepted the binding nature of the interpretation given by the Court to the 
texts and the concepts of the Basic Law, the meaning identified by it to the framer’s will. It 
has been indicated78 that this process used by the Court is meant to remind public 
authorities involved in the lawmaking process the issue of effectiveness of constitutional 
justice79, in the context of a manifest legislative instability, with profoundly negative effects 
on the values of the rule of law and legal certainty. As concerns the phrase “res judicata” 
referred to by the Constitutional Court, attaching it both to the recitals and to the operative 
part of decisions pronounced by it, is the expression of erga omnes binding of the 
interpretation given by the Court to the Constitution. Such binding is based on the 
constitutional provisions of Article 1 para. (3) and (5), of Article 142 para. (1) and of Article 
147 para. (4)80. Therefore, it is neither res judicata as a concept of the civil proceedings 
supplementing the proceedings before the Constitutional Court, nor an “autonomous” 

                                                           
76 Decision no. 302 of 27 March 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 361 of 29 May 2012. 
77 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 16 of 26 January 1995. 
78 M. Safta, K. Benke, The obligatory force of recitals in the decision of the Constitutional Court, in ”Dreptul” 
no. 9/2010, pp. 28-55. 
79 We mentions that the constitutional court has also invoked the res judicata attached to the recitals of the decisions 
of the Constitutional Court, in other decisions, for example, Decision no. 196/2013, published in the Official Gazette 
of Romania, Part I, no. 231 of 22 April 2013; Decision no. 163/2013, published in the Official Gazette of Romania, 
Part I, no. 190 of 4 April 2013; Decision no. 102/2013, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 208 of 
12 April 2013; Decision no. 1039/2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 61 of 29 January 
2013; Decision no. 536/2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 482 of 7 July 2011; 
Decision no. 414/2010, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 291 of 4 May 2010; Decision 
no. 415/2010, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 294 of 5 May 2010. 
80 M. Safta, K. Benke, cited paper, p. 41. 



Tudorel TOADER • Marieta SAFTA 

234 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

concept81, but the expression of the particular effect of the decisions of the Constitutional 
Court. Thus, in order to avoid any misunderstanding, the recent case-law of the 
Constitutional Court has ceased to refer to the phrase “res judicata”. 

 
Continuity and development. Former powers – reinterpretation of competence 
♦ Constitutional review of laws and abrogated ordinances  
In order to ensure an effective access to constitutional justice, the Constitutional Court 

of Romania proceeded to reinterpret the provisions of the law on its organization and 
operation, provisions that limited the scope of acts that could be subject to the Court’s 
review through the exception of unconstitutionality, only for those laws and ordinances in 
force at the time of the exercise of the constitutional review. 

Thus, by Decision no. 766 of 15 June 201182, the Court found that the phrase “in 
force” laid down in the provisions of Article 29 para. (1) and of Article 31 para. (1) of 
Law no. 47/1992 on the Organization and Operation of the Constitutional Court is 
constitutional insofar as it is interpreted as submitting to the Constitutionality review the 
laws or ordinances or provisions therein, whose legal effects continue to produce even 
when they are no longer in force. The Court held that within the Romanian system of 
concrete review of the constitutionality of laws, the initiation of the a posteriori review is 
only indirect, through the exception of unconstitutionality raised before the courts of law or 
commercial arbitration, and not through an “actio popularis”, based on the direct 
application by any person. The establishment of this review procedure for the 
constitutionality of the law applicable in the case submitted for the settlement before the 
court of first instance, as a means of access to the courts, necessarily involves ensuring the 
possibility to be used by all those having a right, a legitimate interest and standing. The 
condition according to which the legal provision challenged for unconstitutionality should be 
related to the settlement of the case is, obviously, necessary, but also sufficient. However, 
adding a supplementary condition – that the legal provision should also be formally in force 
–, whose failure has the drastic significance of a real dismissal of the referral addressed to 
the constitutional court concerning the respective exception of unconstitutionality, 
represents a restriction of the free access to the constitutional court. All the more so as the 
repeal or the formal lapsing of a legal standard does not necessarily suppose its 
inapplicability in all situations. Even if law is alive and, at the same pace as society, it must 
adapt to changes, no less normative solutions that they enshrine must comply with the 
principles of the Basic Law. Once referred to, the Constitutional Court must examine them, 
without rendering this review conditional upon the removal, under any form, from the 
active fund of the legislation, of the act challenged for unconstitutionality. 

                                                           
81 I. Deleanu, S. Deleanu, Case-law and the jurisprudential upturn, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 
2013, p. 71. 
82 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 549 of 3 August 2011. 
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The recitals noted by the doctrine83 for the reconsideration of the case-law of the 
Constitutional Court are the following: the case-law of the European constitutional courts, 
the introduction of the condition of reasonableness upon the legal restriction on free access 
to constitutional court, the necessity and sufficiency of the condition of admissibility of the 
exception of unconstitutionality regarding the connection with the case. Moreover, even 
the Court refers to the landmarks held in this matter, within the recitals of the pronounced 
decisions, namely the constitutional courts in Germany, Italy, Hungary, the Czech Republic, 
Poland, and France. 

We believe that it is about continuity and development, as the idea of such review had 
been expressed within the Court previously to the revision, in a separate opinion signed by 
its former president, Lucian Mihai84. Then, a step in this regard was accomplished with the 
case-law by which the Court held that the unconstitutionality of an emergency ordinance 
affects the normative act in its whole, and therefore the repealing of certain provisions laid 
down in the challenged normative act, after the referral of the constitutional court, has no 
longer any relevance in the settlement of the exception of unconstitutionality85. Finally, the 
Constitutional Court intervened extensively by Decision no. 838 of 27 May 2009 on the 
referral formulated by the President, the existence of a legal dispute of a constitutional 
nature between the judicial authority, represented by the High Court of Cassation and 
Justice, on the one hand, and the Parliament of Romania and the Government of Romania, 
on the other hand86, when the Court held that “the only authority authorized to exercise 
the constitutional review of laws and ordinances is the constitutional court. Therefore, 
neither the High Court of Cassation and Justice nor the courts of law or other public 
authorities of the State have not the power to review the constitutionality of laws or 
ordinances, regardless if the same are in force or not”87. Therefore, “accumulations” in the 
development of the constitutional review practically led to a reconsideration of the 
Constitutional Court’s competence in the exercise of the power in the settlement of the 
exceptions of unconstitutionality. 

                                                           
83 G. Gîrleșteanu, The partial reconsideration of the case-law of the Constitutional Court of Romania on the a posterior 
constitutional review of laws and ordinances in force – theoretical and practical considerations on Decision no. 766 of 
15 June 2011, in “Pandectele române” no. 8/2011, pp. 173-188. 
84 Separate opinion to Decision no. 102 of 10 April 2001, Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 655 
of 18 October 2001. 
85 Decision no. 1221 of 12 November 2008, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 804 of 02 
December 2008; Decision no. 842 of 2 June 2009, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 464 of 6 
July 2009; Decision no. 984 of 30 June 2009, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 542 of 4 August 
2009. 
86 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 461 of 3 July 2009. 
87 Position defined in relation to that expressed by the High Court of Cassation and Justice, so as the constitutional 
courts can adjudicate on the constitutionality of the repealed provisions, under the principle of unlimited 
jurisdiction in the cases which were given for their settlement.  
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♦ Constitutional review of normative acts as interpreted by appeals in the interest of 
the law 

We refer to decisions pronounced especially after 2011, with the development and 
refinement of the case-law of the Constitutional Court, respectively of the dialogue with the 
High Court of Cassation and Justice. Thus, if the exceptions of unconstitutionality on the 
decisions pronounced by the High Court of Cassation and Justice in joined divisions or 
decisions of other courts have been consistently rejected as inadmissible88, the Court vested 
itself and examined on the merits the exceptions of unconstitutionality having as object the 
legal provisions as interpreted by the High Court of Cassation and Justice in the settlement 
of an appeal in the interest of the law89.  

 Having mentioned and developed this distinction, the Court held that “the challenge of 
the provisions of a decision pronounced in an appeal in the interest of the law cannot be the 
object of the exception of unconstitutionality as it is, from this perspective, inadmissible 
because the constitutional court, in accordance with Article 146 of the Basic Law, has no 
power to censor the constitutionality of judgments, whether delivered in order to clarify 
certain causes of common law or in order to uniformly interpret and apply the law. 
Therefore, the High Court of Cassation and Justice, in accordance with the constitutional 
provisions of Article 126 para. (3), has the exclusive power to adjudicate on matters 
covering the uniform interpretation and application of the law whenever the legal practice 
requires. Thus, a decision pronounced in such proceedings cannot be eo ipso the object of 
censorship of the constitutional court (...). However, the fact that a certain interpretation is 
given to a legal text by a decision pronounced in an appeal in the interest of the law is not 
likely to be converted into a fine of inadmissibility so as the Court shall not analyze the text 
concerned as interpreted by the Supreme Court, despite its role of guarantor for the 
supremacy of the Constitution (...). With respect to the provisions of the Constitution, the 
Constitutional Court reviews the constitutionality of applicable legal texts in the 
interpretation enshrined by the appeals in the interest of the law. The upholding of a 
contrary view is contrary to the very reason of the existence of the Constitutional Court, 
which would deny its constitutional role if it accepted that a legal text could be applied 
within the limits that could interfere with the Basic Law”90. 

Having removed any confusion that might justify the claim that in this way the 
Constitutional Court would act ultra vires, Ioan Deleanu, former judge of this Court, 
underlined that we must always distinguish between the interpreted «legal text» and its 
«interpretation» given by the Supreme Court: thus, on its interpretation, such legal text is 
not removed from constitutional review, but he interpretation itself cannot be subject to 
this control because, obviously, the interpretation, whatever form it takes, is not completed 
                                                           
88 Decision no. 409 of 4 November 2003, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 848 of 27 November 
2003.  
89 Decisions no. 202 of 18 April 2013 and no. 212 of 29 April 2013, published in the Official Gazette of Romania, Part 
I, no. 365 of 19 June 2013 and respectively in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 371 of 21 June 2013. 
90 Decision no. 854 of 23 June 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 672 of 21 September 
2011. 
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by the adoption of a general legal provision. The interpretation of the rules does not mean 
the adoption of a general legal rule. Constitutional review is conducted when a certain legal 
text has been given a meaning contrary to certain provisions in the Constitution91. 

♦ Jurisprudential upturns. The implementation of a new and evolutionary vision on 
the interpretation of constitutional provisions 

The examination of the case-law of the Constitutional Court, both before and after 
2003, also reveals the jurisprudential upturns. In many cases they were based on the use of 
the case-law of the European Court of Human Rights and, after the accession of Romania to 
the European Union, also on the case-law of the European Court of Justice92. The novelty, 
which can be noted since 2003, is the invocation of the doctrine of the “living law”93, 
directly in the recitals of the decisions, which means practically that the Constitutional Court 
has extensively taken on its role on the evolutionary interpretation of the constitutional 
concepts, notably on human rights and fundamental freedoms. 

Thus, in an established case-law, the Court underlined that the law is alive (Decision 
no. 766 of 15 June 201194 and Decision no. 356 of 25 June 201495), and fundamental 
rights have no abstract existence (Decision no. 1533 of 28 November 201196) given that 
constitutional concepts themselves, in turn, are subject to an evolutionary interpretative 
vision (Decision no. 498 of 10 May 201297 or Decision no. 1 of 10 January 2014, para. 17198). 
Thus, the Court is the sole public authority that has the power to give a binding 
interpretation to the text of the Constitution99. 

 
Development. Current powers – conceptual clarifications and self-restraint 
 ♦ The settlement of legal disputes of a constitutional nature  
This new power of the Constitutional Court, enshrined during the revision in 2003, has 

probably resulted in the most intense publicity and most often brought the Constitutional 
Court to public attention. Given the nature of the subject who may refer to the Court and 
the scope of issues liable to be the object of a conflict, often on the edge between politics 
and law, the Constitutional Court has had the rather difficult task to make clarifications and 
self-restraints, in the spirit of the constitutional rules governing its status and role, in order 

                                                           
91 I. Deleanu, The dialogue between the constitutional and the ordinary judge, in “Pandectele române” no. 12/2013, 
pp. 19-39. 
92 Further, see T. Toader, M. Safta, Changes in the constitutional case law, available at www.ssrn.com. 
93 See I.A. Motoc, separate opinion to Decision no. 1106 of 2 September 2010, published in the Official Gazette of 
Romania, Part I, no. 672 of 4 October 2010. 
94 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 549 of 3 August 2011. 
95 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 691 of 22 September 2014. 
96 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 905 of 20 December 2011. 
97 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 428 of 28 June 2012. 
98 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 123 of 19 February 2014. 
99 Further, see Decision no. 64 of 24 February 2015, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 286 of 28 
April 2015. 
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to “definitely avoid the involvement of the Constitutional Court in any possible political 
disputes between public authorities”100. 

The constitutional text stated that only legal disputes (per a contrario and not the 
exclusively political ones) may be subject to such control. In addition, only disputes of a 
constitutional nature and not any type of disputes can be settled by the Court. By Decision 
no. 53/2005101, the Constitutional Court ruled that a legal dispute of a constitutional nature 
between public authorities “includes acts or real actions by which one or more authorities 
take on powers, attributions and competencies which, under the Constitution, belong to 
other public authorities, or the omission of certain public authorities consisting in the 
contestation of the jurisdiction or in the refusal to perform certain acts that fall within their 
obligations. [...]” The Court found that “the opinions, the valuable judgments or the 
assertions of the holder of a term of office for the public office, relating to other public 
authorities, are not legal disputes between public authorities, by themselves. The opinions 
and proposals, even critical, on how a certain public authority or structure acts or should act 
do not result in institutional blockages if they are not followed by actions or inactions 
susceptible to prevent the achievement of the constitutional powers of those public 
authorities. Such opinions or proposals remain within the limits to freely express political 
opinions, with the restrictions provided for by Article 30 para. (6) and (7) of the 
Constitution”. By Decision no. 97/2008102, the Court held: “a legal dispute of a constitutional 
nature occurs between two or more authorities and aims either at the content or the scope 
of their attributions arising from the Constitution, which means that they are disputes of 
competence, either positive or negative, and may create institutional blockages”. By 
decision no. 270/2008103, the Court rules that Article 146 letter e) of the Constitution 
“establishes the competence of the Court in the settlement of any legal dispute of a 
constitutional nature occurred between public authorities and not only disputes of 
competence occurred between them”. They are constitutional landmarks which currently 
establish the competence of the Constitutional Court in the settlement of legal disputes of a 
constitutional nature occurred between public authorities.  

♦ The review of the resolutions of the plenum of the Chamber of Deputies, of 
the plenum of the Senate and of the plenum of the joint Chambers of Parliament. 
Self-restraint 

This new power of the Constitutional Court, enshrined in Law no. 177/2010, was the 
subject of fierce controversies. Among other things, it was claimed that this change 
“decreases the role of a constitutional tribunal at a too low level, on the scale of value”, and 
that “the acceptance of the Court’s review on certain parliamentary resolutions of a 
normative nature means to accept that it may decide, instead of Parliament, on certain 
appointments for terms of office and for public offices, so that Parliament could be 
                                                           
100 I. Deleanu, Institutions and constitutional procedures in the Romanian and comparative law, C.H. Beck Publishing 
House, Bucharest, 2006, p. 865. 
101 Published in the Official Gazette of Romania no. 144 of 17 February 2005. 
102 Published in the Official Gazette of Romania no. 169 of 5 March 2008. 
103 Published in the Official Gazette of Romania no. 290 of 15 April 2008. 
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substituted”, concluding that “this change (supplement) should be regarded as a serious 
political and parliamentary error”104. The position expressed by the Constitutional Court in 
this regard was that granting its power to exercise such constitutional review represents a 
diversification and strengthening of the competence of the Constitutional Court, the sole 
authority of constitutional jurisdiction in Romania, and a gain in the efforts to achieve a 
democratic State governed by the rule of law105. But, further, the Court has the task to 
prove whether and to what extent this new power represents a means to ensure the 
supremacy of the Constitution, namely to achieve its constitutional role.  

To avoid any interpretations relating to the possible interference with the exclusive 
competence of Parliament, the Constitutional Court proceeded to thoroughly present its 
competence in carrying out the above-mentioned power. Thus, even if the legal text 
enshrining this power [by applying Article 146 letter l) of the Constitution] does not create a 
differentiation, the Court has established the following rules for the admissibility of referrals 
concerning the constitutional review of such resolutions of Parliament (other than the 
Regulations of Parliament and irrespective of their normative or individual nature106):  

• the concerned resolutions shall be adopted after the Court was endowed with this 
new power107;  

• the concerned resolutions shall affect the value, rules and constitutional principles or, 
as the case may be, the organisation and operation of authorities and bodies of 
constitutional level108;  

• the norm of reference should be of constitutional level, so the Court can analyze 
whether there is any contradiction between the resolutions mentioned in Article 27 of Law 
no. 47/1992, on the one hand, and the procedural and substantive requirements 
established by the provisions of the Constitution, on the other hand. Therefore, the 
challenges must have a clear constitutional relevance, not a legal or regular one. 
Consequently, all resolutions of the plenum of the Chamber of Deputies, of the plenum of 

                                                           
104 I. Muraru, A. Muraru, A century of constitutional review in Romania, in the Romanian Review of Public Law  
no. 2/2012, pp. 171-186. 
105 Decision no. 727 of 9 July 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 477 of 12 July 2012. 
106 ”The text of Article 27 of Law no. 47/1992 does not create any differentiation between the resolutions that be 
subject to review carried out by the Constitutional Court in terms of the area in which they were adopted or in terms 
of the normative or individual nature, which means that all these resolutions are likely to be subject to constitutional 
review – ubi les non distinguit nec nos distingere debemus. Consequently, the referrals of unconstitutionality 
concerning such resolutions are de plano admissible” (Decision no. 307 of 28 March 2012, published in the Official 
Gazette of Romania, Part I, no. 293 of 4 May 2012). 
107 Decision no. 53 of 25 January 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 90 of 3 February 
2011; Decision no. 54 of 25 January 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 90 of 3 February 
2011; Decision no. 307 of 28 March 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 293 of 4 May 2012; 
Decision no. 783 of 26 September 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 684 of 3 October 
2012.  
108 Decision no. 53 of 25 January 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 90 of 3 February 
2011; Decision no. 54 of 25 January 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 90 of 3 February 
2011; Decision no. 307 of 28 March 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 293 of 4 May 2012; 
Decision no. 783 of 26 September 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 684 of 3 October 
2012. 
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the Senate and of the plenum of the two joint Chambers of Parliament may be subject to 
constitutional review, whether provisions of the Constitution are invoked in support of the 
challenge of unconstitutionality. These provisions shall be effectively invoked rather than 
formally109;  

• as concerns the resolutions which, by their object, aim at the organizations and 
operation of authorities and bodies of constitutional level, the norm of reference, within the 
exercise of the constitutional review, can be both a provision of constitutional and of infra-
constitutional level, taking into account the provisions of Article 1 para. (5) of the 
Constitution. The area of utmost importance where these resolutions occur gives the Court 
such guidance – authorities and bodies of constitutional level – so as the constitutional 
protection conferred upon fundamental authorities or bodies of the State must be one 
accordingly. Consequently, the resolutions of the plenum of the Chamber of Deputies, of 
the plenum of the Senate and of the plenum of the two joint Chambers of Parliament 
aiming at the organization and operation of authorities and bodies of constitutional level 
may be subject to constitutional review, even if the infringed alleged normative act has an 
infra-constitutional value. The Court also noted that “the acceptance of the contrary, with 
the consequent of the exclusion from the exercise of constitutional review of the 
Resolutions of Parliament of Romania given in breach of the express provisions of the law, 
would result in placing the supreme representative body of the Romanian people – 
Parliament –, above the law, and in the acceptance of the idea that precisely the 
constitutional authority to adopt laws can violate them without being sanctioned in any 
way. Or, in a rule of law, no one is above the law”110. 

 
Novelty and adaptation. The acceptance of EU law and the case-law of the European 

Court of Justice111 
The accession of Romania to the European Union represented a major challenge for the 

constitutional review in Romania, as in other countries which followed the same process. 
Following the references of the Constitutional Court’s adaptation and of the identification of 
a “way” relating to EU law and creating a dialogue with the European Court of Justice, the 
main phases can be summarized as follows: 

♦ basic statuaries on the relations between national and Community law, as well as 
on the obligations of the public authorities in relation to the accession to the European 
Union in the period prior to accession; a speech favourable to accession/integration 

Such basic statuaries started with Decision no. 148/2003 on the constitutionality of the 
proposal for the revision of the Romanian Constitution112, through which the Court ruled on 

                                                           
109 Decision no. 307 of 28 March 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 293 of 4 May 2012; 
Decision no. 783 of 26 September 2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 684 of 3 October 
2012. 
110 Decision no. 251 of 30 April 2014, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 376 of 21 May 2014. 
111 Further, see T. Toader, M. Safta, The Dialogue between the Constitutional Court of Romania and the European Court 
of Human Rights, in ”Dreptul” no. 9/2013, pp. 93-124, available at http://web.ebscohost.com. 
112 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 317 of 12 May 2003. 
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for the purpose that the provisions on the accession to Euro-Atlantic structures without the 
infringement of the limits of the revisions, by reference to the concepts of sovereignty and 
independence. It is important to mention that, with the enshrining of the rule on the priority 
enforcement of Community law in relation to the opposite provisions in the national laws 
established by the proposal for the revision of the Constitution, the Court noted that 
“Member States of the European Union agreed to place the Community acquis – Treaties 
establishing the European Union and the regulations derived from them – on an 
intermediate position between the Constitution and the other laws when it comes to binding 
European laws”113. The Court implicitly understood the same hierarchy of rules, without 
developing on that occasion the issue of the relations between European law and the 
Constitution. Moreover, such development was not required in the context, but it continued 
after the revision, being also an element of continuity and development. Such coordinates, 
as outlined, underline the further jurisprudential development, in comparison with that of 
other European constitutional courts during the analyzed period (Poland, Czechs, Lithuania, 
Estonia, Latvia), being able to identify, as a general characteristic, a speech favorable to EU 
integration, focused on the idea of judicial harmonization114.  

♦ underlining the need for the harmonization of the national legislation with the 
European one; the use of certain interpretative instruments aiming at the guarantee of the 
consistency of the harmonization process; the case-law of the European Court of Justice  

In many decisions pronounced after 2007, the Constitutional Court found that the main 
or delegate legislature accomplished the harmonization of the national legislation with the 
European provisions in various areas115. In some cases, the recitals of the pronounced 
decisions include the development of argumentation as to underline the obligation and the 
importance of the harmonization process, justifying the adoption of certain laws116. In the 
period after accession, it is found that the Constitutional Court of Romania increasingly 
invoked the case-law of the ECJ117, an approach which was also common to other 

                                                           
113 Ibidem. 
114 A. Albi, Eu Enlargement and the Constitutions of the Central and Eastern Europe, Cambridge University Press, 
2005, p. 52, see also Decision no. 298 of 29 March 2006, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 372 
of 28 April 2006. 
115 Decision no. 1033 of 9 October 2008, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 757 of 10 November 
2008; Decision no. 631 of 12 May 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 536 of 29 July 2011; 
Decision no. 432 of 15 April 2010, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 361 of 2 June 2010; 
Decision no. 666 of 17 May 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 502 of 14 July 2011; 
Decision no. 688 of 31 May 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 537 of 29 July 2011; 
Decision no. 1289 of 4 October 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 830 of 23 November 
2011; Decision no. 447 of 7 April 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 485 of 8 July 2011; 
Decision no. 1591 of 13 December 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 80 of 1 February 
2012. 
116 Decision no. 802 of 19 May 2009, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 428 of 23 June 2009; 
Decision no. 1070 of 8 September 2009, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 703 of 20 October 
2009. 
117 Decision no. 1344 of 13 October 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 32 of 16 January 
2012; Decision no. 1237 of 6 October 2010, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 785 of 24 
November 2010. 
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Constitutional Courts before accession118, in order to guide the action of the legislature, to 
explain or found its approach. We refer to what the doctrine called “interpretative tools”, 
being at the disposal of the Constitutional Courts and used in order to establish the 
compliance with a consistent and coherent interpretation of national legislation with EU 
law119. 

♦ delimitation of powers; Constitutional loyalty in the interpretation and application 
of European Union law 

 After a short period of differentiated case-law120, the Constitutional Court of Romania 
decided on the issue regarding the relations of competence among national courts, 
constitutional courts and the ECJ, in the matter of priority interpretation and application of 
EU law, implicitly ruling on the obligations of national courts in this context.   

Thus, in an established case-law, the Constitutional Court noted121 that it does not have 
the power “to examine whether a provision of national law complies with the text of the 
Treaty establishing the European Community (now the Treaty on the Functioning of the 
European Union) in terms of Article 148 of the Constitution. Such power, namely to establish 
whether there is a contrariety between national law and the EC Treaty, belongs to the court 
of law, which, in order to reach a fair and lawful conclusion, ex officio or upon request of the 
party, may submit a preliminary question in the meaning of Article 234122 of the Treaty 
establishing the European Community before the Court of Justice of the European 
Communities. If the Constitutional Court would be deemed competent to adjudicate on the 
conformity of national legislation with the European legislation, we would face a possible 
legal dispute between the two courts, which, at this level, is unacceptable”. Similarly, the 
Court also held that123 “the attribution of priority application of the binding Community 
rules binding in relation to the provisions of the national legislation belongs to the court 
of law. It is a matter of the enforcement of law, not of constitutionality”124, and that 
“within the relations between the Community and the national law (except the 
Constitution), we can only refer to priority application of the former in relation to the latter 
and such matter falls within the competence of the courts”. Thus, the constitutional 

                                                           
118 D. Piqani, Constitutional Courts in Central and Eastern Europe and their Attitude towards European Integration, 
EJLS, vol. I, nr. 2, available at http://www.ejls.eu/2/28 UK.pdf.. 
119 Ibidem, p. 8. 
120 Decision no. 59 of 17 January 2007, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 98 of 8 February 
2007; Decision no. 558/2007 published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 464 of 10 July 2007; Decision 
no. 1031/2007, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 10 of 7 January 2008. 
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122 Article 267 TFUE. 
123 Decision no. 137 of 25 February 2010, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 182 of 22 March 
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review125 is a review of internal rules in compliance with the Constitution. If national rules 
transpose a European rule, it may be needed to raise a preliminary question before the ECJ 
and the reporting to the interpretation given by it in order to conduct the constitutional 
review. 

Having developed the above-mentioned recitals in a series of decisions – by which 
constitutional review was exercised on a certain regulation on which the ECJ had formulated 
an answer to a preliminary question raised by a Romanian court – the Court ruled on the 
relations of power among the ECJ, national courts and the Constitutional Court, referring to 
the mechanism of preliminary questions126. By the same decisions, the Court, stating that “it 
is neither positive legislature nor a court with jurisdiction to interpret and apply EU law in 
disputes involving subjective right of citizens”, allows that it can use a rule of European law 
within the constitutional review as a rule interposed to that of reference, subject to meeting 
certain conditions: “this rule must be sufficiently clear, precise and unambiguous in itself or 
its meaning must have been clearly, precisely and unequivocally established by the European 
Court of Justice [...], the rule must be circumscribed to a certain level of constitutional 
relevance, so that its legal content might support the possible infringement by the national 
law of the Constitution – the only direct reference standard in its constitutional review. In 
such a case the approach of the Constitutional Court is distinct from the simple application 
and interpretation of law, jurisdiction belonging to courts and administrative authorities, or 
from any issues of legislative policy promoted by Parliament or the Government, as 
appropriate”. Court explicitly stated that “in the light of cumulative set of conditionality, it is 
up to the Constitutional Court to apply or not in its constitutional review the judgments of 
the European Court of Justice or to formulate itself of preliminary questions to establish the 
content of the European rule”. By the above-mentioned decisions, it is found that the 
constitutional judge of Romania promotes a pluralistic conception and mutual respect 
between the courts belonging to legal orders which are parties in a proceeding of 
interference127.  

♦ supremacy of the Constitution, national Constitutional Identity 
Continuing those ruled since 2003 with the constitutional review of the initiative for the 

revision of the Constitution, the Constitutional Court reasserted the principle of supremacy 
of the Constitution over all national legal orders when it ruled on adjudicated on another 
initiative for the revisions of the Basic Law in 2014. The Court held on that occasion that by 
establishing that the European Union law applies without any circumstantiation within the 
national legal order, that fact of making no distinction between the Constitution and the 
other domestic laws equals to placing the Basic Law in the background compared to the 

                                                           
125 Power provided for in Article 146 letter b) of the Constitution has a special status. 
126 Decision no. 668 of 18 May 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 487 of 8 July 2011; 
Decision no. 1088 of 14 July 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 668 of 20 September 2011; 
Decision no. 921 of 7 July 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 673 of 21 September 2011; 
Decision no. 903 of 30 June 2011, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 673 of 21 September 2011. 
127 Further, see T. Toader, M. Safta, The Dialogue..., cited paper. 
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legal order of the European Union. Consequently, the Court found that the proposed 
amendment is unconstitutional in relation to the provisions of Article 152 para. (2) of the 
Constitution concerning the limits of the revision of the Constitution128.  

Likewise, referring to the double conditionality stated in its established case-law 
concerning the use of a rule of European law within the constitutional review as a rule 
interposed to that of reference, the Court, having noted in a case that the invoked European 
Union acts have constitutional relevance, circumscribed its analysis to the concept of 
national constitutional identity, as it results from the expressly stated reason: “without 
violating national constitutional identity”129. 

 
Protection of the status of the Constitutional Court, in order to protect the rights and 
freedoms of citizens. Active role 
♦ Sanctions for non-compliance with the decisions of the Constitutional Court  
Consistently, the Constitutional Court stated, explained and underlined the effects of its 

acts. The critical attitude in relation to the non-observance of these decisions, expressed 
before 2003, especially when the courts were concerned, is expressed after 2003 and in 
relation to the executive/legislative authorities which, more or less directly, tried to 
circumvent those ruled by the Court. Thus, for example, the Court challenged the solution 
chosen by the Government to issue, even the day preceding the one established by the 
Constitutional Court to rule on the constitutionality of a law for approval of an emergency 
ordinance, a new emergency ordinance repealing the emergency ordinance approved by 
Parliament by law, but which full reiterates the content thereof, stating within the decision 
pronounced on that occasion that the concerned solution “questions the constitutional 
behaviour of legislative nature of the Executive in relation to Parliament and last but least in 
relation to the Constitutional Court”130. Similarly, within the a priori review, having 
ascertained the unconstitutionality of a law that preserved a legislative solution declared 
unconstitutional, the Court held that “the adoption by the legislature of rules contrary to 
those ruled in a decision of the Constitutional Court, which aims at preserving the legislative 
solutions affected by flaws of unconstitutionality, violates the Basic Law”131. As concerns the 
relations with the courts, an example in this regard is based on the decision by which the 
Court found the existence of a legal dispute of constitutional nature between the President 
of Romania, on the one hand, and the judiciary, represented by the High Court of Cassation 
and Justice, on the other hand, a dispute arose as a results of disregard by the High Court of 
Cassation and Justice of the Constitutional Court Decision [by which it was found the 
unconstitutionality of a law providing in a mandatory manner the promotion in rank of 
colonels and commanders, thus obliging the President of Romania to award those ranks, 
without giving him the possibility to assess whether to award or not such ranks], and it 
                                                           
128 Decision no. 80 of 16 February 2014, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 246 of 7 April 2014. 
129 Decision no. 64 of 24 February 2015, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 286 of 28 April 2015. 
130 Decision no. 1257 of 7 October 2009, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 758 of 6 November 
2009. 
131 Decision no. 1018 of 19 July 2010, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 511 of 22 July 2010. 
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stated that, according to Article 94 letter b) of the Constitution, the granting of the rank of 
general is an exclusive power of the President of Romania132. Thus, the non-observance of 
the Constitutional Court decisions by courts was indirectly sanctioned. Likewise, having 
ascertained the existence of a legal dispute of constitutional nature between the judiciary, 
on the one hand, and Parliament of Romania and the Government of Romania, on the other 
hand [given that, by two appeals in the interest of the law, the High Court of Cassation and 
Justice did not limit to just clarifying the meaning of certain legal rules or their scope of 
application, but, by invoking vices of legislative technique or flaws of unconstitutionality, it 
reinstated rules which applicability had ceased being repealed by normative acts of the 
legislative authority, a legal action which could only be achieved by the legislative authority], 
the Constitutional Court held that the High Court of Cassation and Justice has no 
constitutional power to carry out the constitutional review of legal provisions133. Perhaps 
the most vigorous intervention was achieved by Decision no. 206 of 29 April 2013134, by 
which the Constitutional Court found as follows: “The exception of unconstitutionality 
raised in this case, upon examination of Article 4145 para. (4) of the Code of Criminal 
Procedure, on an interpretation of legal provisions in the appeal in the interest of the law 
that led, as mentioned above, to the invalidation of a decision of the Constitutional Court. 
Because, in relation to the constitutional text of Article 126 para. (3) the phrase 
“interpretation on points of law”, laid down in Article 4145 para. (4) of the Code of Criminal 
Procedure can only regard the uniform interpretation and application of legal provisions by 
the courts, and the interpretation given to this phrase by the High Court of Cassation and 
Justice through Decision no. 8/2010 is unconstitutional, contravening the constitutional 
provisions of Article 1 para. (3) and (5) that enshrine the principle of legal certainty, those of 
Article 1 para. (4) on the principle of separation of powers – legislative, executive and 
judicial – in the framework of constitutional democracy, those of Article 126 para. (3) on the 
role of the High Court of Cassation and Justice, those of Article 142 para. (1) that “The 
Constitutional Court shall be the guarantor for the supremacy of the Constitution” and those 
of Article 147 para. (1) and (4) on the effects of the decisions of the Constitutional Court. 
Proceeding to such interpretation, the High Court of Cassation and Justice posed in court for 
judicial review of Decision no. 62/2007 pronounced by the Constitutional Court. Since this 
legal precedent seriously affects legal certainty and the role of the Constitutional Court, the 
Court found it necessary to penalise any interpretation of the provisions of Article 4145 
para. (4) of the Code of Criminal Procedure, governing the mandatory nature of 
interpretations on points of law by the High Court of Cassation and Justice by means of the 
appeal in the interest of the law, in that it would give this court the possibility, in this way, 
under an infra-constitutional rule, to give mandatory interpretations that are contrary to the 
Constitution and to the decisions of the Constitutional Court”. 

                                                           
132 Decision no. 1222 of 12 November 2008, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 864 of 22 
December 2008. 
133 Decision no. 838 of 27 May 2009, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 461 of 3 July 2009. 
134 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 350 of 13 June 2013. 
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♦ The ascertainment of the unconstitutionality of the legal provisions which limited 
the powers of the Constitutional Court 

Disputes arising around the enhancement of the powers of the Court, being conferred 
the power of constitutional review in relation to the resolutions of Parliament, were 
followed by the adoption of the Law amending Article 27 para. (1) of Law no. 47/1992 on 
the Organization and Operation of the Constitutional Court, which removed the power of 
the Court. Being referred to, within the a priori review, the Court upheld the objection of 
unconstitutionality135 and found that the legislative solution excluding from constitutional 
review the resolutions of Parliament affecting constitutional principles and values is 
unconstitutional. On that occasion, the Court held that the legislative amendment for the 
purpose of the removal of the power of the Constitutional Court to adjudicate on the 
constitutionality of the resolutions of the plenum of the Chamber of Deputies, of the 
resolutions of the plenum of the Senate and of the resolutions of the plenum of the two 
joint Chambers of Parliament, without distinction, only diminishes the competence of the 
Constitutional Court, the fundamental authority of the State, and thus infringes the 
principles of the rule of law, leading to difficulties in the achievement of a proper state 
policy to strengthen and develop a democratic state where the observance of the 
Constitution, its supremacy and laws shall be binding. The Court underlined that the rule of 
law, democratic and social, should not remain a fundamental principle, with purely 
theoretical valence and no practical results, but a reality, properly accepted, both by public 
authorities and citizens. Or, the exclusion from the constitutional review of all resolutions of 
the plenum of the Chamber of Deputies, of the resolutions of the plenum of the Senate and 
of the resolutions of the plenum of the two joint Chambers of Parliament, is not based on 
the rule of law, but potentially on possible recitals which, by their essence, include 
subjectivity, interpretation and arbitrage, and the constitutional court is based on the rule of 
law, not on possibility. Therefore, this power cannot mean an “excessive” burden to the 
Constitutional Court, but it inextricably integrates, once it was legitimately granted, into a 
legal mechanism likely to contribute to the achievement of the principle of separation of 
powers in a democratic and social State, governed by the rule of law. To appreciate and to 
decide on the work of the Constitutional Court, especially in the light of quantitative 
standards, represent the inaccurate perception of its work and, furthermore, the ignorance 
of the essence of its fundamental role. 

On the occasion of the initiative for the revision of the Constitution in 2014, it was 
proposed an implicit removal of the powers of the Constitutional Court which are currently 
enshrined only by the organic law. By Decision no. 80 of 16 February 2014136, the Court 
ascertained the unconstitutionality of the concerned provisions. Thus, adjudicating on point 
120 of the Sole Article of the legislative proposal for the revision of the Constitution, 
repealing the provisions of Article 146 letter l) of the Constitution – according to which the 
Constitutional Court “fulfills other prerogatives stipulated by the organic law [...]”, the Court 
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136 Published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 246 of 7 April 2014. 
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noted that, according to explanatory statement, this repealing follows a recommendation 
that the Constitutional Court has made by Decision no. 799 of 17 June 2011 on the draft law 
for the revisions of the Constitution. The recommendation was justified by the circumstance 
according to which, under the constitutional text proposed for being repealed, “the powers 
of the Constitutional Court can be multiplied whenever the interests of the political forces 
require the amendment or supplement of the law on the organization of the Court”. The 
Court also stated that, “by discarding the constitutional provision, the independence of the 
constitutional court is ensured and the will of the original constitutional power concerning 
the Court’s powers exhaustively referred to only in the Constitution is observed”. However, 
pointing out that, that in the recitals of the same decision, the Court held the need to 
supplement the provisions of Article 146 letters a) and c) of the Constitution in the sense of 
enshrining in the Constitution the standards referred to in Article 23 para. (1) and Article 27 
para. (1) of Law no. 47/1992, texts that regulate the powers of the Constitutional Court to 
review the law for the revision of the Constitution adopted by Parliament and, respectively, 
to review the constitutionality of the resolutions of the plenum of the Chamber of Deputies, 
of the resolutions of the plenum of the Senate and of the resolutions of the plenum of the 
two joint Chambers of Parliament, the Court underlined that its recommendation did not 
concern a simple repeal of Article 146 letter l) of the Constitution, “because, in the absence 
of a contingent amendment of points a) and c) of the same Article, this repeal violates the 
provisions of Article 152 of the Constitution – The limits on matters of revision”. 

As concerns the power on the constitutional review of the law for the revision of the 
Constitution adopted by Parliament, the Court found that “it is compelling that the revision 
law adopted by Parliament, before being subject to a referendum under Article 151 para. (3) 
of the Basic Law, be examined by the Constitutional Court in order to establish, on the one 
hand, whether or not the decision of the Court on the draft law or on the proposal for the 
revision of the Constitution has been complied with and, on the other hand, whether or not 
the amendments and supplements to the draft law or to the revision proposal undergoing 
parliamentary debate and adoption are in compliance with the constitutional principles and 
provisions related to revision. In the absence of such a review mechanism, there is the risk 
to circumvent the generally binding effect of the decision of the Constitutional Court issued 
on the initiative for the revision of the Constitution and to deprive of efficiency the 
constitutional review performed, consequences that are incompatible with the principles of 
the rule of law and the role of the Constitutional Court”. Strengthening the stated 
reasoning, the Court held, in the same Decision no. 80/2014 that, therefore, the legislature 
has designed this power of the Constitutional Court as being inextricably related to the one 
concerning the constitutional review of initiatives for the revision of the Constitution, 
recitals likely to substantiate a joint regulation and the adequate supplement of Article 146 
letter a) of the Constitution as follows: “a) to adjudicate on the constitutionality of laws, 
before promulgation, upon referral by the President of Romania, the President of 
Parliament, the Government, the High Court of Cassation and Justice, the Advocate of the 
People, of at least 50 Deputies or at least 25 Senators, as well as ex officio, on initiatives to 
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revise the Constitution and the laws for the revision of the Constitution, prior to their 
approval through referendum”. 

As concerns the power of the Constitutional Court to review the resolutions of the 
plenum of the Chamber of Deputies, of the resolutions of the plenum of the Senate and of 
the resolutions of the plenum of the two joint Chambers of Parliament, this represents, 
according to the same Decision no. 80/2014 “the requirements of the rule of law and a 
guarantee for the fundamental rights and freedoms”. On this occasion, the Court also held 
that, in this regard, the Venice Commission has noted that “with its Rules of Procedure and 
other general rules, Parliament however adopts normative acts, which are a yardstick for 
Parliament as a whole and its members individually. Judicial review of the application of 
such laws is an essential component of the rule of law. The absence of judicial review means 
that the majority in Parliament becomes the judge of its own acts. If only the majority can 
decide on the observance of parliamentary rules, the minority has nowhere to turn for help 
if these rules are violated. Even if the acts concerned are individual ones, this affects not 
only the rights of the parliamentary minority but, as a consequence, also the right to vote of 
the citizens who have elected the parliamentary minority”. Therefore, “judicial review of 
individual acts of Parliament is therefore not only a rule of law issue but, as the right to vote 
is affected, even a question of human rights”137.  

The conclusion of Decision no. 80/2014 is that the constitutionalisation of the two 
powers currently regulated at infra-constitutional level is required by the repeal of Article 
146 letter l) of the Constitution. Their removal through a simple repeal of the constitutional 
text under which they were regulated is likely to violate access to constitutional justice for 
the safeguarding of constitutional values, rules and principles, i.e. the removal of a 
guarantee for such values, rules and principles that also include the scope of fundamental 
rights and freedoms. For the above-mentioned recitals, the Court, unanimously, ascertained 
the unconstitutionality of the repeal of Article 146 letter l) of the Constitution, as this is in 
breach of the limits for the revision referred to by Article 152 para. (2) of the Constitution, 
insofar as it is not accompanied by the duly constitutionalisation of the Constitutional 
Court’s powers. 

 
International cooperation 
The Constitutional Court of Romania was concerned with the development of bilateral 

relations with the constitutional courts of European countries in particular and with other 
similar courts/courts of law. Likewise, the Constitutional Court of Romania hosted 
conferences with a broad national and international participation. 

Thus, as examples, in 2007, the Constitutional Court held the works of the Association 
of Constitutional Courts using the French Language. In 2009, in Bucharest, it was held the 
                                                           
137 Opinion on the compatibility with Constitutional principles and the Rule of Law of actions taken by the 
Government and Parliament of Romania in respect of other State institutions and on the Government emergency 
ordinance on amendment to the Law no. 47/1992 on the Organisation and Operation of the Constitutional Court and 
on the Government emergency ordinance amending and supplementing Law no. 3/2000 on the organisation of a 
referendum of Romania, adopted by the Venice Commission at its 93rd Plenary Session, 14-15 December 2012. 
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works of the Preparatory Meeting of the Circle of Presidents of the Conference of European 
Constitutional Courts and in 2011 the Court held the XV Congress of the Conference. 
Delegations of all the European Constitutional Courts, as well as representatives of other 
constitutional courts and similar bodies attended the Congress, with the theme: 
“Constitutional justice. Functions and relations with other public authorities”, as observers, 
among which the Commission for Democracy through Law (the Venice Commission), the 
Association of Asian Constitutional Court, the Association of Constitutional Courts using the 
French Language (ACCPUF), The Ibero-American Conference on Constitutional Justice, the 
Conference of the Constitutional Courts using the Portuguese Language, the Union of Arab 
Constitutional Courts and Councils, representatives of public authorities and personalities of 
scientific and cultural life in Romania. In 2012, it was organized a conference entitled: 
Constitutional Review – Tradition and Perspectives, an event dedicated to the 20th 
Anniversary of the Constitutional Court of Romania and celebration of the 100th years since 
the affirmation of constitutional review of laws in Romania. The meeting was attended by 
delegations of constitutional courts, namely of the Supreme Courts of Albania, Austria, 
Azerbaijan, Bulgaria, Cyprus, the People’s Republic of China, Korea, Croatia, Georgia, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Republic of Macedonia, the Republic of Moldova, 
Montenegro, Norway, Poland, Russian Federation, Serbia, Thailand, Turkey, Ukraine and 
Hungary, the President of the Commission for Democracy through Law (the Venice 
Commission) and special guests from universities and foundations that carry out 
cooperation programs in the field of constitutional justice. In 2013, with the support of the 
German Foundation for International Legal Cooperation (IRZ), the Constitutional Court 
hosted the International Conference on “The constitutional jurisdiction 20 years after the 
fall of the Communist Curtain”. The Conference was attended by judges of constitutional 
courts in the countries of Central and South-Eastern Europe, Member States of European 
Union, representatives of the Romanian authorities of the State, as well as important 
personalities of academic and civil society. In 2015, the 14th meeting of the Joint Council on 
Constitutional Justice was held in Bucharest by the Constitutional Court of Romania in 
cooperation with the European Commission for Democracy through Law of the Council of 
Europe (the Venice Commission). 

Since 2003, the Constitutional Court joined the World Conference on Constitutional 
Justice138. The Statute of the World Conference on Constitutional Justice was adopted on 23 
May 2011 in Bucharest, at the XV Congress of the Conference of the European 
Constitutional Courts, held by the Constitutional Court of Romania. 

It continuous cooperation underlined concerns and debates common for the 
constitutional judges, irrespective of the type of the court that performs the constitutional 
review and of its geographical area, as well as the integration of the Constitutional Court of 
Romania in what we may globally call the community of the constitutional courts. 

                                                           
138 See the Statue of the World Conference on Constitutional Justice and its presentation, available on the website 
www.venice.coe.int. 
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   IV. Conclusions 

It has been almost half a century since the adoption of the Constitution and thereby 
the establishment of the Constitutional Court and the constitutional review. At this 
moment, we believe that we can refer to the creation of a tradition in this latter regard, a 
tradition of constitutional review in Romania inspired from the European model. 

The experience of these years – and not by accident we referred to the contributions 
brought by the judges of the Constitutional Court through their studies, especially in the first 
years of existence of this Court – reveals the difficulties faced and overcome in the 
establishment and development of the constitutional review and, implicitly, of 
constitutionalism in Romania. A process of continuous and rapid acceptance, adaptation of 
the experiences the of other courts of constitutional review, the European Court of Human 
Rights and the European Court of Justice, but also of innovation and appeal to the national 
constitutional identity. 

With an established case-law on the protection of the fundamental rights and 
freedoms, also confirmed within the dialogue with the European Court of Human Rights, 
with strengthened relations with other constitutional courts in Europe and worldwide, the 
Constitutional Court of Romania has also gained the authority to accomplish its role of 
guarantor for the supremacy of the Basic law. Of course that even the constitutional review 
is in continuous development and change at European and global level, as a consequence of 
the interaction of national constitutional courts and the international and supranational 
courts, under a continuous pressure both at national (Parliaments, Governments, courts) 
and international level139. Future developments in the constitutional review will develop 
this phase of constitutionalism which, in Romania, the constitutional review has acquired 
and proven. 

At the end of this study, which intended to be a “radiography” of the development of 
constitutionalism in Romania, in terms of the development and strengthening of the 
constitutional review, not only by the decisions pronounced by the Constitutional Court, but 
also by the creation of a doctrine of constitutional law, we mention as follows: 

  ♦ the Constitutional Court is the first and main interpreter of the Basic Law and, by 
the binding interpretation, it ensures its own development and of the constitutional law 

When examining whether an infra-constitutional rule is in compliance with the 
Constitution, the Constitutional Court and the courts of constitutional jurisdiction 
necessarily perform the official interpretation of the Constitution, meaning that it 
explains and develops the constitutional principles and rules, and thus it remains a 
“living law”. As revealed in connection with the experience of other Constitutional 
Courts, the emergence of the constitutional review and its development also results in the 
release of this conception regarding the fundamental laws, seen as “living laws”140. The 
meaning of these concepts or principles established by the Constitutional Court “is socially 

                                                           
139 M. Tushnet, cited paper, p. 69. 
140 T. Birmontiene, cited paper, p. 163. 
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accepted and results in the state of constitutionality of the society”, as well as in the removal 
of any possible divergence of interpretation between the other recipients of the 
constitutional rules, so as to provide also the constitutional base of lawmaking activity, 
namely of enforcement of the law, guiding the development of the whole legal system141. 
Of course that we cannot talk about the Constitution of Romania as concerns the terms of 
“work in progress” inspired from the Anglo-Saxon model142, but certainly the interpretation 
of constitutional texts and concepts represents a complex process with multiple influences 
and that means the adaptation to new situations that have not been provided by the 
framer. 

Thus, the Court and generally the courts of constitutional jurisdiction also “broaden” the 
scope of constitutional law. It was noted in this regard that it is now difficult to answer to the 
question “what legal reports/ relations are not covered by the constitutional law”, as at any 
time a matter concerning the ordinary law can become an issue of constitutionality143. 
Likewise, not even the political issue can be seen anymore outside the constitutional review. 
The political activity, seen as the daily activity of the democracy, takes place within the limits 
of the Constitution, so that politics and constitutional law are complementary. It has been 
said in this regard that politics ends where constitutional law begins and that it violates the 
Basic Law when it exceeds its limits. The constitutional review must take account of these 
limits and, from this perspective, we also refer to the self-restraint of constitutional 
justice144. 

♦ any attempt to restrict the powers of the Constitutional Court would be likely to 
question the limits of revision 

Each power of the Constitutional Court has revealed in time its role and significance. It 
is true that certain powers of the Constitutional Court have not been referred to yet for 
their exercise [the constitutional review on the international treaties – Article 146 letter b) 
of the Constitution, which has proven its significance and usefulness in other states145]. Even 
in the case of the most challenged of the current powers of the Court it was revealed their 
need for the rule of law; international bodies of reference which we mentioned in the 
contents of this study ruled in this regard. Regardless of the opinions that may be expressed 
and of the circumstantiation that can be achieved at a certain moment concerning the 
competence of the Constitutional Court in the fulfillment of these prerogatives, we believe 
that both their potential removal and reestablishment should be carefully considered under 
Article 152 of the Constitution – “The limits of the revision” –, taking also into account the 
recitals of the above-mentioned Decision no. 80/2014. 

                                                           
141 XIV Congress of the Conference of the European Constitutional Courts – Problems of legislative omission in 
constitutional jurisdiction, Vilnius, 2009 – General report published by the Constitutional Court of the Republic of 
Lithuania, p. 51. 
142 A. Antoine, Le Royaume-Uni: La mutation constitutionnelle permanente, in Les mutations constitutionnelle, 
Collection Colloque, vol. 20, Société de Législation Comparée, Paris, 2013, p. 139. 
143 T. Birmontiene, cited paper, p. 167. 
144 R. Arnold, Constitutional justice as a pillar of rule of law in European constitutionalism, in Classical and modern 
trends in constitutional review, Feneya Publishing House, Sofia, 2012, p. 187. 
145 See the Constitutional Court of Poland, the Constitutional Court of Germany.  
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It is true that it cannot mean a “blockage”/immobility, in the sense of the impossibility of 
the amendment of the constitutional rules that regulate the organization, operation or powers 
of the Constitutional Court. However, what we should consider, each time, in the impact on 
the protection/guarantee of the fundamental rights and freedoms, meaning that the 
proposed amendment/amendments should be in the sense of the development of standards 
in that matter, not their decrease. It should also be noted that, over time, 
proposals/suggestions have been made even by the judges of this Court and even by the Court 
itself, on the reorganization of the court or on the enhancement of its powers. Thus, for 
example, Vasile Geonea stated that “the number of judges should be increased from nine to 
twelve, the two Chambers of Parliament and the President should appoint four judges; [...] the 
judges should be specialized in, as follows: two in constitutional law, two in civil law, two in 
criminal law, two in commercial law, one in administrative law, one in civil procedure, one in 
private international law, one in financial law”. Iulia Antoanella Motoc, former judge of the 
Constitutional Court proposed that to the competence of the Constitutional Court should be 
also extended on the settlement of the individual complaints brought against judgments 
pronounced in breach of the Constitution or of the Convention146. It has been stated that the 
competence of the Constitutional Court must be seen as an “internal jurisdiction”, so that the 
applications brought before the ECHR shall also be conditioned by the completion of such 
internal procedural remedy. This idea has also been proposed by the Venice Commission, 
based on a study on individual access to constitutional justice, which covered various forms of 
such access in more than 50 countries. As underlined by the representative of the Venice 
Commission147, one result of this study was that the free access to a constitutional court, not 
only against normative acts, but also against certain individual acts, such as in Spain and in 
Germany, allows an effective protection of human rights at national level. Where such access 
is available, citizens do not need to present their cases before the European Court of Human 
Rights as they are settled within their own country. The same representative stated that in this 
respect there is a clear trend of introducing individual access to constitutional justice in 
Europe. 

Based on the powers conferred upon the Constitutional Court of Romania to also settle 
legal disputes of a constitutional nature, disputes that may arise between the three powers of 
the State – legislative, executive and judiciary, as well as on the elements of comparative law, 
Tudorel Toader, judge of the Constitutional Court, proposed that the judiciary power should 
also be involved in the process of appointing the constitutional judges; thus, “a judge should 
be appointed by the legislature, one by the executive and the third one by the judiciary”148. 

                                                           
146 I.A. Motoc, The Constitutional Court of Romania and the European Court of Human Rights – evolution of a dialogue, 
in the volume “Constitutional Court of Romania – 20 years of existence and 100 years of constitutional review”, 
Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2013, pp. 30-41. 
147 G. Buquicchio, Individual access to individual justice – the cornerstone of an effective protection of human rights by 
the Constitutional Court, in “The Constitutional Court of Romania – 20 years of existence and 100 years of 
constitutional review”, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2013, pp. 14-16. 
148 T. Toader, Controversies on the appointment of constitutional judges, Editorial, in “Curierul Judiciar” no. 4/2011. 
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♦ the competence of the Constitutional Court in the fulfillment of its powers have 
been developed and reinterpreted in line with the international developments 

Nowadays, the Constitutional Courts shall perform more than simply ascertain the 
compliance of the challenged legal provisions with the Constitution. Through the acts which 
they pronounce, the constitutional courts establish principles and rules, define the powers of 
public authorities, provide guidance and solutions on the interpretation of the Constitution, of 
infra-constitutional law, so as to be in compliance with the provisions of the Basic Law149, and 
even “correct” legislative omissions, according to constitutional rules. In turn, these solutions, 
with a high degree of complexity, affect all regulatory system, as well as the enforcement of 
legal provisions within the general phenomenon of constitutionalisation of law. Referring to 
the Constitutional Court of Romania, the above-mentioned development150 has been noted, 
as well as the importance of the recitals of the decisions, also binding together with their 
operative part151, being underlined the role as a creator that attracted the observation of its 
role as a “positive and particular co-legislature”, made for example by Professor Ion Deleanu, 
former judge of the Constitutional Court152. Thus, such development can also be observed in 
relation to the work of other courts of constitutional jurisdiction and which departs them from 
the traditional role of “negative legislature”153.  

♦ further, the “success” of the constitutional review falls within self-restraint and 
quality of the acts of the Constitutional Court  

However, the development and strengthening of the competence of the Constitutional 
Court does not also mean discretionary conduct and the Constitutional Court shall act 
within the limits of its constitutional competence as a condition of its existence in the rule of 
law. Especially in relation to the political issue, the Court must express a self-restraint 
attitude, with clear separations starting from the work of each of its members and the 
avoidance of any influence of this kind. Similarly, the developments in the sense of being 
conferred the role of “co-legislature” must be maintained within such limits to which we 
referred. The Court cannot substitute the legislature, as the delivery of interpretative 
decisions must not lead to a substitution of courts. Moreover, a whole “catalogue” of the 
cases of constitutional inadmissibility154 constitutes a guarantee of “self-restraint” of the 
Constitutional Court in the fulfillment of its constitutional role. 

                                                           
149 For example, the Constitutional Courts of Austria, Estonia, Lithuania, Romania, Hungary. 
150 M. Safta, Developments in the constitutional review. Constitutional Court between the status of negative legislator 
and the status of positive co-legislator, in the Review of the International Conference “Perspectives of business law in 
the third millennium”, vol. I, nr. 1/2012, pp. 1-21.  
151 T. Toader, M. Safta, The Dialogue…, cited paper, pp. 93-121. 
152 I. Deleanu, The Dialogue of Judges, in “Revista română de jurisprudenţă” no. 1/2012, p. 36; see also I. Deleanu, 
S. Deleanu, Case-law and jurisprudential upturn, Essay, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2013, p. 71.  
153 For a comparative law analysis, see M. Troper, D. Chagnollaud, Traite international de droit constitutionnel. Tome 
3. Suprematie de la Constitution, Dalloz, Paris, 2012, p. 150 and next. 
154 T. Toader, M. Safta, Causes of inadmissibility within constitutional jurisdiction, forthcoming in ”Dreptul”. 
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Likewise, the quality of the acts of the Court, the consistency, the clarity of the grounds 
and their proportion represent a factor in imposing its authority. Referring to its own case-
law, its continuity and consistency fall in the same line and represent a requirement 
imposed by the principle of legal certainty. But of course the power of precedent should not 
be generalized, as the jurisprudential upturn shall be thoroughly argued in order to clearly 
understand the recitals for which the Court departs from its own case-law.  

♦ Constitutional Court: domestic and international transparency and dialogue 
The transparency of the activity of the Court, including the adequate expression in 

relations with the media, is one of the ways in which it is close to the litigants. A special and 
particular instrument is The Constitutional Court Bulletin, whose publication was resumed in 
2009 after almost 5 years of cessation. This should provide the relevant acts pronounced by 
the Court, but also create, at the same time, a platform of debates for their understanding 
and for the constitutional review in general.  

Finally, a key to the development of constitutionalism is the strengthening of the 
dialogue of the constitutional judges, domestically and internationally, whose meanings 
regarding the development and strengthening of the democracy, of the rule of law, have 
been underlined in numerous arguments, by former and present judges of the 
constitutional courts. It was stated, among other things, that “the dialogue between the 
ordinary and the constitutional judge not only ensures the consistency of the constitutional 
legal orders, but also the constitutionalisation of certain legal regulations which are the 
object of their jurisdictional valuation. This dialogue is often the means of communication 
between national judge and that of the European Convention. The sporadic tensions 
between the ordinary and the constitutional judges merely confirm the existence of their 
relationship and its mutual benefit”155. As for the international dialogue, it has been stated 
that156 even if it is not very visible, as long as some reasoning are appropriated by the 
constitutional courts without any express reference to the case-law of other courts, it grows 
in importance. The criteria according to which such reasoning become common 
substantiations of the recitals of the constitutional courts are the strength of the arguments 
and the reputation of the court which state them. Another criterion concerns the European 
Union membership, underlining thus a “union constitutional law” of the Member States. 
The comparative law is seen from this perspective as a “fifth method of interpretation”, 
without being clear if it can be withheld any binding nature or it is held only as part of the 
European judicial culture. As regards the structural tensions between the formation of a 
European unit and the preservation of the constitutional principles, the harmonization lies 
in the Europeanization of constitutional law; the keywords the rights of citizens and the 
principle of democracy, which must guide the courts of constitutional jurisdiction in the 

                                                           
155 For example, I. Deleanu, The Dialogue between the constitutional and the ordinary judge, in “Pandectele române” 
no. 12/2013, pp. 19-39. 
156 C. Grabenwarter, General report and Outline of Main Issues – The Co-operation of Constitutional Courts in Europe – 
Current Situations and Perspectives, available at https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-kongress. 
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identification of strategies and the avoidance of disputes157. The amplification of the 
dialogue between constitutional courts at global level and the strengthening of the 
connections between them in the ways shown above, results in a phenomenon of 
emergence to common constitutional values, but also an extension of institutionalization of 
the constitutional review, reconsiderations regarding the competence and powers of the 
constitutional courts, reconsiderations and improvements of the acts of the constitutional 
courts, both in terms of its wording and its arguments on which it is based, having as 
consequence the strengthening of democracy, of the principles of the rule of law, of the 
protection of the fundamental rights and freedoms, but also of the strengthening the 
position and role of constitutional courts which are called upon to protect such values 
enshrined in the constitutions of the States158. 

 
 

                                                           
157 Ibidem. 
158 T. Toader, M. Safta, The Dialogue..., cited paper, pp. 124-140. 
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Consacrarea modelului de control de constituţionalitate.  
Repere de ordin istoric 

 
Curtea Constituţională a Republicii Moldova, ca organ separat, abilitat cu controlul 

constituţional, este o instituţie relativ tânără, întrucât, până la proclamarea suveranităţii şi 
independenţei Republicii Moldova, nimic similar nu a existat. Schimbarea sistemului 
politic şi economic a determinat necesitatea creării unui cadru juridic de evoluţie spre un 
stat de drept şi democratic, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, construind din 
temelie instituții statale total diferite de cele existente în fosta provincie sovietică. La 
elaborarea proiectului Constituţiei Republicii Moldova, comisiile parlamentare şi comisia 
constituțională au preluat ideile exprimate de către reprezentanţii doctrinei autohtone 
privind necesitatea creării unei autorităţi de control constituţional independente. Astfel, 
la 23 februarie 1995 a fost creată Curtea Constituţională, prima şi unica autoritate de 
jurisdicţie constituţională în istoria Republicii Moldova.  

Curtea Constituțională a fost concepută de legiuitorul constituant după modelul 
kelsenian, ca o autoritate specializată de justiție constituțională, separată de sistemul 
judecătoresc de drept comun. Curtea este independentă faţă de puterea legislativă, 
executivă şi judecătorească, asigurând realizarea principiului separaţiei puterilor în stat, 
precum şi responsabilitatea statului faţă de cetăţean şi a cetăţeanului faţă de stat.  

Statutul şi atribuțiile Curții Constituționale sunt stabilite nemijlocit în Constituție. 
Astfel, Titlul V din Constituţie a conferit Curţii Constituţionale statutul de autoritate unică 
de jurisdicţie constituţională pe teritoriul Republicii Moldova, fiind independentă de orice 
altă autoritate publică şi supunându-se doar Constituţiei, fiind şi garantul supremaţiei 
Constituţiei (art. 134). La fel, Legea Supremă reglementează expres atribuţiile Curții (art. 135), 
structura acesteia (art. 136), statutul judecătorilor constituţionali (art. 137, art. 138 şi 
art. 139), precum şi valoarea juridică a actelor Curţii Constituţionale (art. 140). Regle-
mentările privind statutul şi activitatea organului de contencios constituțional au fost 
ulterior dezvoltate prin Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea 
Constituţionala şi Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995.  

Curtea Constituțională activează în baza principiilor independenței, colegialității, 
legalității şi publicității, dispune de autonomie financiară şi de buget propriu, distinct în 

http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=11&id=275&t=/Prezentare-generala/Premise-istorice/Declaratia-suveranitatii/
http://constcourt.md/pageview.php?l=ro&idc=11&id=276&t=/Prezentare-generala/Premise-istorice/Declaratia-de-independenta-a-Republicii-Moldova/
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bugetul de stat. Legea stabileşte un şir de garanții pentru ca judecătorii să-şi poată 
îndeplini atribuțiile, principalele fiind independența, inamovibilitatea şi imunitatea. Curtea 
este compusă din şase judecători, numiți de către ramurile puterii din stat pentru un 
mandat de 6 ani, cu dreptul de a pretinde la încă un mandat. Doi judecători sunt numiți de 
Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.  

Până la o hotărâre recentă a Curții, alin. (4) al art. 23 din Legea nr. 317-XIII din 13 
decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională prevedea că: „Curtea Constituţională 
este în drept să se convoace în plen numai după ce au fost numiţi cel puţin 4 judecători 
din partea tuturor autorităţilor competente”. În Hotărârea nr. 6 din 16 mai 2013, Curtea a 
statuat că „[…] fără a contesta dreptul celor trei puteri (legislativă, executivă şi 
judecătorească) de a numi judecătorii Curţii, […] instituirea condiţiei numirii judecătorilor 
de către toate autorităţile pentru convocarea plenului, în situaţia în care în cadrul Curţii 
există cvorumul decizional prevăzut de lege, prejudiciază funcţionalitatea Curţii şi încalcă 
principiul independenţei acesteia şi a judecătorilor săi [art. 134 alin. (2), art. 135 şi art. 137 
din Constituţie]. În consecinţă, prevederile alin. (4) al art. 23 din Legea cu privire la Curtea 
Constituţională sunt neconstituţionale”1. 

Spre deosebire de instanțele judecătoreşti de drept comun, Curtea Constituțională a 
Republicii Moldova este o autoritate publică politico-jurisdicţională, care examinează în 
exclusivitate probleme de drept. Funcţia primară a Curţii Constituţionale (dar nu şi unica) 
este controlul constituţionalităţii actelor normative adoptate de Parlament, de 
Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, precum şi tratatele internaționale. În 
calitatea sa de „legiuitor negativ”, Curtea Constituţională exercită o activitate de supra-
veghere, menită să atenţioneze autorităţile publice, ale căror acte sunt supuse controlului 
şi să oprească acţiunea actului normativ ce contravine Constituţiei. Hotărârile Curții sunt 
definitive şi executorii, atrăgând nulitatea actului normativ sau dispoziţiilor acestuia 
declarate neconstituţionale. 

 
 

Dezvoltări jurisprudenţiale în privinţa controlului  
de constituţionalitate/competenţei instanţei de contencios constituţional 

 
Cu referire la stabilirea propriei competențe, Curtea Constituţională a statuat că „[...] în 

virtutea competenţelor stabilite de Legea fundamentală în scopul îndeplinirii rolului de garant 
al supremaţiei Constituţiei, este singura în măsură ca, pe cale jurisprudenţială, să 
stabilească cadrul în care îşi exercită atribuţia de control al constituţionalităţii actelor 
atribuite în competenţa sa prin articolul 135 din Constituţie, aşa cum de altfel a procedat 

                                                           
1 Hotărârea nr. 6 din 16 mai 2013 privind controlul constituţionalităţii alin. (4) al art. 23 din Legea nr. 317-XIII din 
13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (Sesizarea 17a/2013), publicată în M. Of. nr. 119-121/12 din 
31 mai 2013. 
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până în prezent, urmând a examina obiectul sesizărilor cu care este învestită şi a le 
soluţiona în consecinţă prin raportare la valorile şi principiile constituţionale afectate”2. 

Jurisprudența Curții referitor la determinarea propriei competențe a evoluat atât sub 
aspect rationae materiae, cât şi sub aspect rationae temporis.  

Sub aspect rationae materiae, merită a fi remarcată evoluția jurisprudenței Curții în 
privința controlului actelor cu caracter individual. Curtea Constituţională, având dreptul 
exclusiv, consacrat de art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, de exercitare a controlului 
constituţionalităţii tuturor hotărârilor Parlamentului, decretelor Preşedintelui Republicii 
Moldova şi hotărârilor Guvernului, şi-a format propria jurisprudenţă cu privire la actele cu 
caracter individual, pe care a revizuit-o pe parcurs, raportând-o la situaţia social-politică, 
economică, cadrul normativ şi jurisprudenţa CEDO. Punctul de cotitură l-a constituit 
Hotărârea nr. 10 din 16 aprilie 2010 pentru revizuirea Hotărârii Curţii Constituţionale 
nr. 16 din 28 mai 1998 „Cu privire la interpretarea art. 20 din Constituţia Republicii 
Moldova” în redactarea Hotărârii nr. 39 din 9 iulie 20013, prin care Curtea şi-a revizuit 
abordarea inițială, potrivit căreia actele administrative cu caracter individual nu erau 
supuse controlului de constituționalitate. În Hotărârea nr. 10 din 16 aprilie 2010, Curtea a 
statuat că „actele administrative cu caracter individual, emise de Parlament, Preşedintele 
Republicii Moldova şi Guvern în exerciţiul atribuţiilor prevăzute expres de normele 
constituţionale sau legislative, ce ţin de alegerea, numirea şi destituirea din funcţiile 
publice a persoanelor oficiale exponente ale unui interes public deosebit, fac obiect al 
controlului constituţionalităţii la sesizarea subiecţilor abilitaţi cu acest drept sub aspectul 
formei şi procedurii de adoptare”.  

În aceeaşi ordine de idei, într-o altă hotărâre4, Curtea a menţionat că judecătorii 
Curţii Constituţionale, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, Procurorul General, membrii 
CEC şi alte persoane oficiale de stat, exponente ale unui interes public deosebit, numite 
pe durata unui mandat, nu pot fi supuse aceluiaşi tratament precum persoanele politice. 
Ele trebuie să beneficieze de anumite garanţii din partea statului în vederea exercitării 
efective a mandatului atribuit.  

Ulterior, în corespundere cu noua abordare, Curtea Constituțională a controlat 
constituționalitatea actelor referitor la revocarea din funcții a unui şir de demnitari: 
cazurile Muruianu (Preşedintele Curții Supreme de Justiție), Urechean (Preşedintele Curții 
de Conturi), Gurin (Procurorul General), Parlicov (Directorul general al Consiliului de 
Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică), sub aspectul 
competenţei autorităţii de a adopta actul respectiv şi al procedurii de adoptare. 

                                                           
2 Hotărârea nr. 9 din 14 februarie 2014 pentru interpretarea art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituţia Republicii 
Moldova (Sesizarea nr. 52b/2013), publicată în M. Of. nr. 78-79/9 din 1 aprilie 2014. 
3 Publicată în M. Of. nr. 58-60/9 din 23 aprilie 2010. 
4 Hotărârea nr. 29 din 21 decembrie 2010 pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 95 din 21 mai 2010 „Pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative”, publicată în M. Of. 1-4/1 din 7 ianuarie 2011. 
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În dezvoltarea acestei noi abordări, într-o hotărâre recentă5, Curtea a precizat că 
„examinarea procedurii de adoptare a actului supus controlului constituţionalităţii implică 
atât verificarea respectării procedurii de emitere/adoptare a actului, precum şi verificarea 
respectării exigenţelor legale necesare pentru numirea în/destituirea din funcţie a persoa-
nelor oficiale. 

 În jurisprudența Curții se atestă şi evoluții în ceea ce priveşte competența ei rationae 
temporis. De notat că, până la o cauză recentă, Curtea efectua doar controlul a posteriori, 
fiind acceptate spre examinare actele susceptibile de control constituţional numai după 
intrarea lor în vigoare. Această abordare se baza pe o interpretare limitativă a noțiunii de 
„lege” în sensul art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituție. În Hotărârea nr. 9 din 14 februarie 
20146, Curtea şi-a schimbat abordarea. Astfel, Curtea a reţinut că interpretarea evolutivă 
a competenţelor Curţii Constituţionale este aceea de a permite sporirea şi extinderea 
mecanismelor instanţei de contencios constituţional. De aceea, a interpreta restrictiv 
norma fundamentală menţionată în sensul de a limita, a elimina sau a reduce atribuţiile 
Curţii Constituţionale ar rezulta deturnarea sa de la scopul perfecţionării democraţiei 
constituţionale, urmărit de însuşi legiuitorul constituant. În consecință, Curtea a reţinut că 
exercitarea controlului constituţionalităţii unei legi, în sensul art. 135 alin. (1) lit. a) din 
Constituţie, poate interveni atât înainte de promulgare, cât şi după intrarea în vigoare prin 
îndeplinirea procedurilor cerute de lege. Controlul constituţionalităţii legilor înainte de 
promulgare se integrează, în mod indisolubil, unui mecanism juridic de natură să 
contribuie la protecţia preventivă efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului.  

 
 

Receptarea dreptului internaţional/Uniunii Europene  
prin jurisprudenţa constituţională 

 
Constituirea şi consolidarea Republicii Moldova ca stat independent şi democratic, cu 

statut de subiect de drept internaţional, pune problema interacțiunii dreptului intern şi a 
celui internațional. Obligația respectării angajamentelor internaţionale de către Republica 
Moldova este consfințită de art. 8 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia Republica 
Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este 
parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale 
dreptului internaţional. Totodată, art. 8 alin. (2) din Constituţie dispune că „intrarea în 
vigoare a unui tratat internaţional conţinând dispoziţii contrare Constituţiei va trebui 
precedată de o revizuire a acesteia”. 

                                                           
5 Hotărârea nr. 22 din 16 iulie 2015 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 140 din 3 iulie 
2015 privind numirea în funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (Sesizarea nr. 31a/2015), 
publicată în M. Of. nr. 241-246/23 din 28 august 2015.  
6 Publicată în M. Of. nr. 78-79/9 din 1 aprilie 2014. 
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Un statut aparte au dobândit tratatele internaționale în materia drepturilor omului, 
fiind plasate în ierarhia actelor normative pe aceeaşi treaptă cu Constituția şi având 
preeminenţă asupra prevederilor interne, în caz de divergență (art. 4 din Constituție).  

Curtea Constituțională în jurisprudența sa a invocat cu regularitate astfel de acte 
internaționale cum sunt Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția europeană 
pentru drepturile omului şi libertățile fundamentale, Pactul cu privire la drepturile civile şi 
politice şi Pactul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia asupra 
eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei; Convenţia privind discriminarea 
în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei; Convenţia privind lupta 
împotriva discriminării în domeniul învăţământului; Protocolul opţional la Convenţia 
împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; 
Convenţia împotriva corupţiei. Prevederile actelor menționate au fost reținute mai cu 
seamă în cazurile în care obiectul litigiului constituțional a vizat: principiul egalității şi 
interzicerea discriminării; accesul liber la justiție; libertatea persoanei; principiul 
prezumției nevinovăției; dreptul la viața intimă, familială şi privată; libertatea de întrunire 
şi asociere; dreptul la studii7.  

În Republica Moldova, organul de jurisdicţie constituţională este abilitat să intervină 
în procesul de receptare a dreptului internațional în ordinea juridică internă, asigurând 
concordanța dintre prevederile tratatelor internaţionale şi cele ale Constituției. Această 
prerogativă este consfințită în art. 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, care dispune că 
instanţa constituţională exercită, la sesizare, controlul constituţionalităţii tratatelor 
internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

Merită a fi remarcate dezvoltările jurisprudențiale în ceea ce priveşte momentul în 
care Curtea Constituțională intervine în procesul de control al compatibilităţii între 
angajamentele internaţionale şi ordinea juridică internă. În jurisprudența şi în doctrina din 
Republica Moldova nu a existat o abordare uniformă în acest domeniu. Astfel, opinia 
dominantă în doctrină s-a bazat pe conceptul potrivit căruia controlul constituţionalităţii 
tratatelor internaţionale, ca şi al altor acte supuse controlului, poate fi efectuat doar a 
posteriori, după intrarea lor în vigoare8. 

Cât priveşte jurisprudența, problema în cauză a fost abordată în Decizia nr. 5 din 24 
septembrie 20029. În speţă, Curtea Constituţională a sistat procesul pentru controlul 
constituţionalităţii unor prevederi ale Tratatului între Republica Moldova şi Ucraina cu 
privire la frontiera de stat şi a Protocolului adiţional la Tratat pentru motivul că, la 
momentul examinării sesizării, tratatul intrase deja în vigoare. Invocând principiul 
dreptului internaţional privind îndeplinirea de către stat a angajamentelor internaţionale, 
Curtea a relevat în decizia sa că „exercitarea controlului constituţionalităţii acestui tratat 

                                                           
7 Raport al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova la cel de-al XVI-lea Congres al Conferinţei Curţilor 
Constituţionale Europene (Viena, mai 2014), pp. 3-5. 
8 V. Zaporojan, Ratificarea tratatelor internaţionale în Republica Moldova: aspecte constituţionale, în „Justiţia 
constituţională în Republica Moldova”, 2011, nr. 1, p. 14; Constituţia Republicii Moldova: comentariu, Chişinău, Arc, 
2012, p. 57. 
9 Publicată în M. Of. al Republicii Moldova nr. 137-138/25 din 10 octombrie 2002. 
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ar contrazice principiul internaţional privind executarea tratatelor cu bună-credinţă, ceea 
ce ar aduce prejudicii credibilităţii Republicii Moldova ca partener în raporturile instituite 
prin tratatele internaţionale şi ar întârzia sau chiar ar frâna dezvoltarea relaţiilor 
interstatale şi interguvernamentale ale ţării”. Curtea Constituţională a subliniat că, „odată 
intrat în vigoare, tratatul cade sub incidenţa principiului de drept internaţional «pacta 
sunt servanda», devenind executoriu”.  

Această abordare a dus la o situaţie de impas, deoarece, pe de o parte, potrivit 
concepției dominante, Curtea era competentă să examineze tratatul internațional doar 
după intrarea lui în vigoare, iar, pe de altă parte, Curtea a recunoscut că, odată intrat în 
vigoare, tratatul devine executoriu, astfel încât controlul constituţionalităţii nu mai putea 
fi exercitat.  

Se cuvine de notat că instanţa constituţională, în jurisprudenţa sa, nu s-a menţinut 
consecvent de poziţia controlului tratatelor exclusiv a posteriori, examinând într-o speță 
constituționalitatea unui tratat care, la moment, era semnat, dar încă nu era ratificat de 
Parlament10.  

Problematica vizată a fost abordată şi într-o cauză recentă11, în care Curtea a dat o 
soluție nouă. Prerogativa organului de jurisdicție constituțională privind realizarea contro-
lului constituționalității tratatelor internaționale este realizată, conform constatării Curții 
Constituționale, între momentul exprimării consimțământului de către Republica Moldova 
de a fi legată prin tratat pe plan internațional (prin semnare, schimbul instrumentelor care 
constituie un tratat, ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la acesta ori prin oricare alt 
mijloc convenit de confirmare formală a consimţământului) şi momentul punerii în vigoare a 
tratatului prin îndeplinirea procedurilor cerute de lege. Astfel, în cazul în care Curtea Constitu-
ţională va declara neconstituţional un tratat internaţional la care Republica Moldova a devenit 
parte, autorităţile publice naţionale, în corespundere cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea 
nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, 
nu vor îndeplini procedurile legale pentru punerea tratatului în vigoare.  

Problematica interacţiunii Constituţiei şi a dreptului internaţional a fost abordată şi în 
Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 24 din 9 octombrie 2014 pentru controlul constitu-
ţionalităţii Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea 
Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe 
de altă parte, şi a Legii nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere12. În 
special, Curtea a tratat problema corelaţiei între două principii constituţionale, respectiv 
principiul suveranităţii şi principiul respectării dreptului internaţional.  

În raţionamentele sale, Curtea s-a bazat pe teza potrivit căreia dreptul statului de a-şi 
asuma angajamente internaționale este un element al suveranității statului. Suveranitatea 

                                                           
10 Hotărârea nr. 22 din 2 octombrie 2007 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Statutul Curţii 
Penale Internaţionale, publicată în M. Of. nr. 161-164/19 din 12 octombrie 2007. 
11 Decizia Curţii Constituţionale nr. 17 din 7 noiembrie 2013 de respingere a sesizării nr. 35a/2013 pentru controlul 
constituţionalităţii unor acte referitoare la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 
cooperarea în domeniul militar, publicată în M. Of. nr. 312-314 din 31 decembrie 2013. 
12 Publicată în M. Of. nr. 333-338 din 7 noiembrie 2014. 
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constituțională a Republicii Moldova se manifestă pe plan extern prin stabilirea unor 
raporturi de colaborare cu alte state şi entități internaționale. În principal, aceste raporturi 
se stabilesc în baza unor tratate internaționale, acestea din urmă fiind privite ca mijloc de 
coordonare a acordurilor de voinţă a diferitelor state, ce reiese din exercitarea suveranităţii. 

În respectiva ordine de idei, Curtea a subliniat că delegarea anumitor competențe 
instituțiilor internaționale prin încheierea unor tratate nu antrenează renunțarea la 
suveranitate. Aceste tratate reprezintă convenții prin care deținătorul de suveranitate 
deleagă anumite competenţe spre o altă autoritate. Transferul unor competenţe ale 
statului, transfer care decurge din libera voinţă a statului suveran şi care permite exercitarea 
competenţelor în continuare cu participarea statului suveran, într-o manieră convenită 
dinainte şi susceptibilă de control, nu este o slăbire conceptuală a suveranităţii statului, dar 
poate, a contrario, să conducă la consolidarea sa în cadrul acţiunilor comune integrate. 

În ceea ce priveşte compatibilitatea Acordului de Asociere cu Constituţia Republicii 
Moldova, examinând prevederile acordului, Curtea a constatat că acesta promovează 
asocierea politică şi integrarea economică între Republica Moldova şi Uniunea Europeană pe 
baza unor valori comune, precum respectarea şi promovarea principiilor suveranității şi inte-
grității teritoriale, a inviolabilității frontierelor şi a independenței Republicii Moldova, 
democrația, supremația legii şi respectarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale.  

La fel, Curtea a considerat necesar să menționeze că orientarea Republicii Moldova 
spre spaţiul valoric democratic european este inseparabilă de alte angajamente inter-
naționale, care decurg din calitatea de membru al organizațiilor internaționale. Respectarea 
obligațiilor internaționale asumate prin propria voință este o tradiție juridică şi un principiu 
constituțional, ca parte inseparabilă a unui stat de drept. 

 
 

Receptarea jurisprudenţei CEDO în cadrul controlului  
de constituţionalitate 

 
Cu toate că dreptul constituţional naţional nu conţine reglementări exprese prin care ar 

impune aplicarea în jurisprudenţa constituţională naţională a jurisprudenţei Curţii Europene 
a Drepturilor Omului, întrucât aceasta din urmă face corp comun cu prevederile Convenţiei 
europene, necesitatea luării în considerare a acesteia decurge din prevederile art. 4 alin. (2) 
din Constituţie, potrivit cărora dispozițiile constituționale privind drepturile şi libertățile 
omului se interpretează şi se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.  

În jurisprudenţa Curţii Constituţionale, cele mai numeroase sunt deciziile prin care au 
fost date soluții având ca bază, pe lângă normele constituţionale, atât dispoziţiile 
Convenţiei, cât şi jurisprudenţa Curţii Europene, în asemenea domenii precum încălcarea 
dreptului de proprietate, a principiilor egalităţii şi nediscriminării, a dreptului la apărare, a 
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accesului liber la justiţie, a procesului echitabil soluţionat într-un termen rezonabil, a 
libertăţii de întrunire şi asociere13.  

Este de menționat că la realizarea controlului constituţionalităţii unor prevederi legale 
care vizează drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei instanţa de jurisdicţie 
constituţională a Republicii Moldova, prin hotărârile emise, confirmă principiul de 
aplicabilitate directă a Convenţiei Europene şi a jurisprudenţei Înaltei Curți şi contribuie 
esențial la procesul de integrare efectivă a prevederilor Convenţiei Europene în ansamblul 
reglementărilor interne în materia drepturilor omului. Inter alia, în Hotărârea nr. 19 din 18 
decembrie 2012, Curtea Constituţională a evidenţiat: „[…] deşi soluţionarea litigiilor 
concrete între persoane concrete este atribuția exclusivă a instanţelor judecătoreşti, 
acestea fiind şi singurele în măsură să cuantifice in concreto efectele aplicării normei la 
situaţia de fapt dedusă instanţei, prin raportarea normelor contestate atât la dispoziţiile 
constituţionale, cât şi la prevederile Convenţiei Europene, Curtea Constituţională statuează 
asupra calităţii normei juridice de a respecta in abstracto dispoziţiile Constituţiei şi ale 
Convenţiei Europene, ţinând cont, în acelaşi timp, de efectele potenţiale sau de riscurile pe 
care le comportă aceasta în raport cu destinatarii normei”14.  

Evoluţia continuă a jurisprudenței Curții Europene a determinat Curtea Constituțională, 
în unele situații, să-şi reconsidere propria jurisprudență. Un exemplu elocvent îl constituie 
Hotărârea nr. 10 din 16 aprilie 2010, precitată. Unul dintre argumentele pentru revizuirea 
hotărârii anterioare a Curții Constituționale a servit modificarea jurisprudenţei Curții 
Europene expuse în cauza Pellegrin c. Franţei prin hotărârea asupra cauzei Vilho Eskelinen 
ş.a. c. Finlandei, examinată direct de Marea Cameră. Curtea Constituțională, în hotărârea sa, 
a expus următoarele motive: „[…] revizuirea Hotărârii nr. 16 din 28 mai 1998 este dictată 
atât de Constituţie, cât şi de noua jurisprudenţă a CtEDO şi necesitatea Republicii Moldova 
de a corespunde «testului Eskelinen». În sensul acestei interpretări, în Republica Moldova, 
dreptul intern şi cel internaţional reprezintă un tot întreg, o structură unitară. Aşadar, în 
categoria actelor normative se includ şi normele internaţionale la care Republica Moldova 
este parte. Având în vedere că prin interpretarea prevederilor Convenţiei Europene 
jurisprudenţa CtEDO face parte din dreptul accesoriu la tratatul internaţional (soft law), ea 
devine parte a dreptului intern. De aici, modificarea jurisprudenţei CtEDO echivalează cu 
modificarea actelor normative, fapt care permite Curţii Constituţionale, în baza art. 72 din 
Codul jurisdicţiei constituţionale, să-şi reconsidere propria jurisprudenţă”. 

 
 

Dialogul cu alte instanţe de jurisdicţie constituţională 

În doctrină s-a afirmat pe bună dreptate că „[…] amplificarea dialogului între curțile 
constituționale şi consolidarea legăturilor între acestea […] determină un fenomen de 
emergență către valori constituționale comune, dar şi extinderea instituționalizării 
                                                           
13 Raport al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova la cel de-al XVI-lea Congres al Conferinţei Curţilor 
Constituţionale Europene (Viena, mai 2014), p. 6. 
14 Publicată în M. Of. nr. 18-21 din 25 ianuarie 2013. 
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controlului de constituționalitate, reconsiderări în ceea ce priveşte atribuțiile curților 
constituționale, reconsiderări şi perfecționări ale actelor curții constituționale […]”15. 

Dialogul judiciar transnațional al autorității de jurisdicție constituțională se desfă-
şoară pe diferite căi: prin utilizarea precedentelor altor instanțe de contencios consti-
tuțional; prin schimbul de experiență în domeniul justiției constituționale în cadrul 
conferințelor, simpozioanelor şi altor întruniri; în cadrul raporturilor bilaterale cu alte curți 
constituționale; în cadrul organismelor internaționale specializate. 

Este raţional ca o instanţă constituţională dintr-un stat să investigheze jurisprudenţa 
constituţională a altor state, care deja s-au confruntat cu probleme similare, şi, ţinând 
cont de circumstanţele cauzei, de similitudinea instituțiilor juridice care constituie obiect 
al controlului constituționalității, să analizeze şi, eventual, să aplice argumentele expuse în 
decizia instanţei respective. De aceea, la examinarea cauzelor aflate pe rol se studiază cu 
atenție legislaţia relevantă şi jurisprudenţa constituţională a altor state, se cercetează şi se 
analizează soluţiile date de instanţele constituţionale străine asupra subiectelor similare 
celor pe care le examinează Curtea. Argumentele enunţate în deciziile instanţelor 
constituţionale străine sunt citate în hotărârile Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 
în sprijinul raţionamentelor proprii pentru a consolida poziţia Curţii sau a ilustra impor-
tanţa problemei examinate16.  

Justiţia constituţională se dezvoltă şi prin intermediul schimburilor de informaţie 
realizate în cadrul conferinţelor internaţionale, reuniunilor, meselor rotunde şi între-
vederilor de lucru ale judecătorilor şi colaboratorilor Curţii Constituţionale, care au loc cu 
regularitate. 

Pentru intensificarea şi consolidarea relațiilor de colaborare în domeniul justiției 
constituționale şi ținând cont de complexitatea şi dinamismul acesteia într-un stat de 
drept, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a semnat protocoale şi memoran-
dumuri de colaborare cu Curtea Constituţională a României (11 decembrie 2001), 
Curtea Constituţională a Ucrainei (5 iunie 2002), Curtea Constituţională a Federaţiei 
Ruse (1 noiembrie 2005), Curtea Constituţională a Republicii Azerbaidjan (14 iulie 2010), 
Curtea Constituţională a Georgiei (22 septembrie 2012). În ceea ce priveşte raporturile 
multilaterale, ținem să menționăm că Curtea Constituţională a Republicii Moldova 
menţine şi consolidează relaţii de cooperare cu instituţii similare la nivel european şi 
mondial în calitate de membru cu drepturi depline a următoarelor structuri inter-
naţionale: Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia 
de la Veneţia), Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba franceză 
(ACCPUF), Conferinţa Curţilor Constituţionale Europene (CCCE) şi Conferinţa Mondială a 
Justiţiei Constituţionale (CMJC)17. 

                                                           
15 T. Toader, M. Safta, Dialogul judecătorilor constituţionali, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 138.  
16 Raport al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova la cel de-al XVI-lea Congres al Conferinţei Curţilor 
Constituţionale Europene (Viena, mai 2014), p. 15. 
17 Ibidem, p. 18. 
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Instanţa de contencios constituţional în raporturile  
cu autorităţile publice 

 
În doctrină s-a arătat că, întrucât Curtea Constituţională este chemată să asigure 

respectarea normelor constituţionale de către fiecare dintre cele trei puteri, ea are o 
poziţie de arbitru faţă de acestea18. În Republica Moldova, Curtea Constituţională nu este 
expres abilitată cu dreptul de a soluţiona litigii juridice de natură constituţională dintre 
autorităţile publice, cum este cazul României, dar, având prerogativa constituțională 
exclusivă de a asigura realizarea principiului separaţiei puterilor în stat, examinează actele 
normative contestate şi sub acest aspect. Într-o serie de cauze, instanța de jurisdicție 
constituțională a constatat că autorităţile publice exponente ale puterii de stat îşi arogă 
atribuţii sau competenţe care, potrivit Constituţiei, nu le aparţin sau depăşesc limitele 
acestora ori, dimpotrivă, omit să îndeplinească anumite acte care intră în obligațiile lor. 

Cât priveşte depăşirea de către unele autorități a limitelor competențelor lor 
constituționale, o cauză elocventă în acest sens a fost cea care vizează atribuțiile 
Guvernului demisionar19. În speță, Curtea a reținut că, în conformitate cu prevederile 
constituționale, un Guvern demisionar continuă să administreze treburile publice în 
aşteptarea unui nou Guvern, care să fie plenipotenţiar. Administrarea treburilor publice se 
referă la deciziile zilnice, curente ale Guvernului, care sunt necesare funcţionării 
neîntrerupte a serviciului public. Acordarea unor atribuţii excesive unui Guvern demi-
sionar constituie un pericol evident pentru exerciţiul democraţiei. De aceea, marja de 
manevră a Guvernului demisionar este limitată în privinţa numirii funcţionarilor, iniţierii 
de noi reforme şi a altor acţiuni importante, care rămân suspendate odată cu lipsirea 
Guvernului de mandatul deplin. 

Referitor la omisiunile admise de unele autorități în procesul de exercitare a 
atribuțiilor conferite de Constituție, Curtea a statuat, inter alia, într-o cauză ce se referă la 
procesul bugetar20. În speță, Curtea a reținut prevederile Legii Supreme, care consacră 
obligativitatea existenţei acceptului prealabil al Guvernului în privința amendamentelor 
sau propunerilor legislative care implică majorarea sau reducerea cheltuielilor, veniturilor 
sau împrumuturilor drept o condiție imperativă de la care legislativul nu poate deroga în 
procesul aprobării bugetului public național, a cărei nerespectare constituie o încălcare a 
procedurii stabilite de Constituţie, în materie de legiferare în domeniul bugetar. Guvernul 
nu poate renunţa la un drept/o obligaţie constituţională, inclusiv de a-şi exprima acceptul 
sau refuzul în privinţa unor propuneri legislative sau amendamente cu impact bugetar. 

                                                           
18 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 285. 
19 Hotărârea nr. 7 din 18 mai 2013 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 64-XII din 31 
mai 1990 cu privire la Guvern, în redactarea Legilor nr. 107 şi nr. 110 din 3 mai 2013 şi a Decretelor Preşedintelui 
Republicii Moldova nr. 634-VII şi nr. 635-VII din 16 mai 2013 şi a Hotărârii Guvernului nr. 364 din 16 mai 2013, 
publicată în M. Of. nr. 173-176/23 din 9 august 2013. 
20 Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2014 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale referitoare la 
taxele locale, publicată în M. Of. nr. 80-85/10 din 4 aprilie 2014. 
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După cum s-a remarcat pe bună dreptate, exercitarea atribuției de soluționare a 
conflictelor între autorități presupune implicarea în zone deseori delicate, de conflicte 
greu de arbitrat, de orgolii greu de satisfăcut21. Judecătorii constituţionali trebuie să 
manifeste o incontestabilă independenţă şi imparţialitate, prudenţă şi tact, precum şi o 
bogată imaginaţie în spirit constituţional22.  

În perioada recentă, Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a confruntat cu 
unele încercări de intervenții ale legiuitorului în statutul autorității de jurisdicție consti-
tuțională de natură să afecteze independența acesteia, intervenții dictate de anumite 
interese politice de moment. Astfel, Curtea a declarat ca fiind neconstituționale amen-
damentele la legile organice ce reglementează organul de jurisdicție constituțională, care 
prevedeau ridicarea mandatelor judecătorilor Curţii Constituţionale de către Parlament pe 
motivul „pierderii încrederii”. Curtea a calificat această tentativă drept o imixtiune 
nepermisă în activitatea Curţii Constituţionale, altfel spus, o încălcare a principiului 
independenţei acesteia, fiind contrară principiilor inamovibilităţii şi independenţei 
judecătorilor săi. Atât Constituţia, cât şi Legea cu privire la Curtea Constituţională regle-
mentează importante principii şi garanţii ale independenţei şi neutralităţii judecătorilor 
Curţii Constituţionale, de natură să permită acestora exercitarea obiectivă a judecăţii, 
Curtea însăşi fiind, potrivit art. 134 alin. (2) din Constituţie, „independentă faţă de orice 
altă autoritate publică” şi supunându-se numai Constituţiei. Instituţia Curţii Constitu-
ţionale are sarcina de a verifica activitatea Parlamentului. Supunerea judecătorilor Curţii 
la necesitatea „încrederii” din partea Parlamentului vine în contradicţie evidentă cu scopul 
în sine al unei Curţi Constituţionale. Prin urmare, este inadmisibilă responsabilitatea 
judecătorilor Curţii Constituţionale în faţa Parlamentului, a cărui activitate o con-
trolează23. 

 
 

Efectivitatea justiţiei constituţionale. Modalităţi de realizare 

Opozabilitatea erga omnes a hotărârilor Curţii Constituţionale implică obligaţia 
constituţională a tuturor autorităţilor de a aplica întocmai deciziile Curţii la situaţiile 
concrete în care normele declarate neconstituţionale au incidenţă. Constituția şi legile 
organice ce reglementează jurisdicția constituțională conțin prevederi menite să asigure 
efectivitatea deciziilor Curții Constituționale. Astfel, potrivit legii, Guvernul, în termen de 
cel mult 3 luni de la data publicării hotărârii Curţii Constituţionale, prezintă Parlamentului 
proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea sau abrogarea actului normativ 
sau a unor părţi ale acestuia declarate neconstituţionale. Proiectul de lege respectiv va fi 
examinat de Parlament în mod prioritar. La fel, normă legală stipulează că Preşedintele 
                                                           
21 Justiţia constituţională: funcţii și raporturi cu celelalte autorităţi publice. Raport naţional pentru cel de-al XV-lea 
Congres al Conferinţei Curţilor Constituţionale Europene, prezentat de Curtea Constituţională a României, disponibil 
pe //http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xv/ROMANIA%20ro.pdf. 
22 M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, Revizuirea Constituţiei României, Ed. Rosetti, 2003, p. 86. 
23 Hotărârea nr. 18 din 2 iunie 2014, publicată în M. Of. nr. 256-260 din 29 august 2014. 
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Republicii Moldova sau Guvernul, în termen de cel mult 2 luni de la data publicării 
hotărârii Curţii Constituţionale, modifică şi completează sau abrogă actul sau unele părţi ale 
acestuia declarate neconstituţionale şi, după caz,  emite sau adoptă un act nou. 

Dacă la examinarea cauzei Curtea Constituţională constată existenţa unor lacune în 
legislaţie, ce se datorează nerealizării unor prevederi ale Constituţiei, ea atrage atenţia 
organelor respective, printr-o adresă, asupra lichidării acestor lacune. Adresele Curţii 
Constituţionale urmează să fie examinate de instanţa vizată, care, în termen de cel mult 3 
luni, informează Curtea Constituţională despre rezultatele examinării.  

În pofida acestor reglementări, Curtea atestă lipsa unei reacții prompte în limita 
termenului prevăzut le lege, fapt ce determină o tergiversare în executarea mai multor 
hotărâri, iar neexaminarea adreselor creează situaţii care condiționează menţinerea lacu-
nelor în legislaţie şi afectează calitatea implementării legilor. Absenţa reacţiei legislatorului 
la hotărârea Curţii, întârzierile în soluţionarea acestor probleme sau eliminarea parţială a 
lacunelor sunt considerate ca anomalii ale ordinii de drept, existenţa acestora fiind 
inadmisibilă şi intolerabilă24. 

Legiuitorul are obligaţia de a elimina lacunele semnalate. „Vidul” neconstituţional 
apărut într-un domeniu sau problemă de drept, tolerarea unei legi sau act normativ 
imperfect indică asupra faptului că Parlamentul, care reprezintă instituţia politică abilitată 
prin Constituţie cu atribuţia de legiferare, nu-şi onorează deplin misiunea constituţională 
care i-a fost conferită. Obligaţia legiuitorului de a elimina lacunele juridice decurge din 
principiile statului de drept şi principiul separaţiei puterilor25.  

Executarea hotărârii Curții Constituționale trebuie să comporte un dublu efect juridic. 
În primul rând, aceasta trebuie să reprezinte o garanție pentru protecția dreptului obiectiv 
al fiecăruia şi, în al doilea rând, să devină izvor de drept pentru legiuitor şi executiv, jucând 
rolul unui diriguitor în domeniul dezvoltării dreptului. Doar împreună aceste aspecte pot 
garanta supremația Constituției prin asigurarea constituționalității actelor normative26. 

 
 

Perspective ale justiţiei constituţionale din Republica Moldova 

În Europa s-au conturat două modele de organizare a jurisdicției constituționale, sub 
aspectul accesului cetățenilor la justiția constituțională. Primul, pentru care a optat şi 
legiuitorul constituant din Republica Moldova, consacră accesul indirect al cetăţenilor la 
Curtea Constituţională pentru sesizarea actelor normative care le încalcă drepturile, prin 
intermediul instanţelor de drept comun şi al autorităţilor publice, care au dobândit calitatea 
de subiecţi cu drept de sesizare a Curţii Constituţionale. Al doilea model admite accesul 

                                                           
24 Raportul privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2013, Ed. Arc, Chișinău, 2014, p. 140. 
25 Raport general de la al XIV-lea Congres al Conferinţei Curţilor constituţionale europene pe problemele inacţiunii 
legislative în jurisprudenţa constituţională (iulie 2008), disponibil pe http://www.venice.coe.int/files/Bulletin/ 
SpecBull-legislative-omission-f.pdf. 
26 Raportul privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2014, disponibil pe http://www.constcourt.md/ 
public/files/ file/Actele%20Curtii/acte_2015/Raport__CC__2014.ro.pdf. 
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direct al cetățenilor la instanța de justiție constituțională, pe calea recursului individual, care 
se înfățişează în diferite țări sub variate forme şi proceduri.  

Subiectul privind oportunitatea introducerii recursului constituțional individual, în 
contextul perspectivelor justiției constituționale din Republica Moldova, este astăzi 
dezbătut, probabil, cel mai amplu în mediul doctrinarilor şi experților27.  

Cei care pledează pentru schimbarea paradigmei de organizare a jurisdicției 
constituționale prin instituirea accesului direct al cetățenilor la Curtea Constituțională au în 
vedere carențele sistemului existent. Într-adevăr, potrivit reglementărilor în vigoare, 
persoana, în demersul său de contestare a actului normativ care îi lezează drepturile, este 
dependentă de voinţa subiectului cu drept de sesizare sau, în cazul excepției de 
neconstituționalitate, de voința instanței de judecată. Astfel, în lumina prevederilor art. 135 
alin. (1) lit. g) din Constituție, art. 7 alin. (3) C. pr. pen. şi art. 12/1 C. pr. civ., neconstitu-
ționalitatea unei legi poate fi invocată prin intermediul Curții Supreme de Justiție în 
momentul înfăptuirii actului de justiție în fața instanței de judecată de drept comun de către 
persoana care are calitatea de participant la proces. Deşi legea oferă, în aparență, 
posibilitatea justițiabililor de a sesiza Curtea Constituțională, în realitate, decizia de a sesiza 
sau nu instanța de contencios constituțional aparține, mai întâi, instanței de fond care, în 
esență, se pronunță asupra admisibilității cererii, iar apoi Curții Supreme de Justiție, care, de 
fapt, ia decizia de a sesiza sau nu Curtea Constituțională. Această stare de lucruri face ca 
instituția excepției de neconstituționalitate să piardă din eficacitate. De aici şi numărul redus 
al cauzelor de soluționare a excepțiilor de neconstituționalitate în jurisprudența instanței de 
contencios constituțional (în comparație, de exemplu, cu România, unde majoritatea 
cauzelor examinate de instanța de contencios constituțional au ca obiect excepțiile de 
neconstituționalitate). Astfel, din 36 de hotărâri ale Curții Constituționale a Republicii 
Moldova, date în anul 2013, doar 3 au avut ca obiect soluționarea excepțiilor de 
neconstituționalitate. 

În lumina celor expuse, se impune imperios necesitatea amendamentelor, atât în 
Constituție, cât şi în legile organice, în vederea eficientizării instituției excepției de neconsti-
tuționalitate (a se vedea infra). La fel, este necesar de a face să fie cunoscută mai bine 
această instituție în mediul juriştilor, atât al judecătorilor, cât şi al avocaților (prin inter-
mediul publicațiilor, sistemului de instruire continuă, conferințelor, seminarelor etc.), în 
vederea asigurării unei aplicări mai ample a acestei instituții în activitatea jurisdicțională.  

În condițiile în care instituția în cauză va funcționa eficient, începând cu faza judecării 
cauzei în fond, considerăm că pentru Republica Moldova accesul la Curtea Constituțională 
pe calea excepției de neconstituționalitate va reprezenta un mijloc eficient de apărare a 
drepturilor constituționale ale persoanelor şi, în acelaşi timp, o modalitate eficientă de 
control al constituționalității actelor normative care privesc drepturile şi libertățile 
fundamentale.  

                                                           
27 V. Zaporojan, Plângerea constituţională şi excepţia de neconstituţionalitate în aspect comparativ, în „Justiţia 
Constituţională în Republica Moldova”, 2008, nr. 1, p. 25; D. Pulbere, Unele raţionamente privind accesul cetăţenilor 
la Curtea Constituţională prin intermediul subiecţilor cu drept de sesizare şi necesitatea implementării plângerii 
constituţionale, în „Justiţia Constituţională”, 2011, nr. 3, p. 13.  
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Concluzii 

Dacă legitimitatea unei instituții rezidă în încrederea colectivă în valoarea ei socială28, 
în pofida criticilor aduse la adresa unor decizii ale Curții Constituționale (lucru firesc într-o 
societate democratică), autoritatea de justiție constituțională, pe parcursul existenței 
sale, a câştigat această încredere colectivă, reprezentând un adevărat pilon de susţinere a 
statului şi a democraţiei, veghind la asigurarea supremaţiei Constituţiei, fiind cel mai sigur 
instrument de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Totodată, 
Curtea Constituţională contribuie la buna funcţionare a autorităţilor publice prin asigurarea 
realizării principiului constituţional de separaţie, echilibru, colaborare şi control reciproc al 
puterilor statului. La fel, prin exercitarea controlului de constituționalitate, Curtea joacă 
un rol primordial în procesul de legiferare, contribuind la îmbunătățirea calității legii şi la 
eliminarea carențelor existente.  

Având în vedere evoluţiile recente din viaţa politică şi socială a țării noastre, precum 
şi condițiile în care Curtea Constituţională şi-a îndeplinit sarcina de a găsi soluţii 
constituţionale eficiente pentru problemele aduse în fața ei, considerăm că este imperios 
necesar ca autoritatea de jurisdicție constituțională fie supusă unor ajustări constitu-
ţionale şi legislative, prin care rolul său să fie mai bine marcat, atribuțiile să fie mai bine 
definite, pentru ca instituţia dată să-şi poată exercita activitatea în condiții care ar exclude 
influențe şi imixtiuni nepermise, iar competenţele judecătorilor constituţionali, imparția-
litatea, obiectivitatea, dar şi capacitățile profesionale ale acestora nu ar fi puse niciodată 
la îndoială.  

După cum s-a remarcat pe bună dreptate, „problemele cu care Curtea Constitu-
țională a Moldovei s-a confruntat, respectiv instituirea prin lege a posibilităţii revocării 
judecătorilor Curţii Constituţionale pentru «pierderea încrederii» Parlamentului şi limi-
tarea competențelor autorităţii de jurisdicţie constituţională, demonstrează necesitatea 
unei consolidări instituționale, care se poate realiza inclusiv printr-o precizare clară, 
respectiv sporire a atribuțiilor acestei Curți”29. 

Sintetizând recomandările făcute de experți30, opiniile doctrinarilor, precum şi 
concluziile care se impun în baza analizei dezvoltărilor jurisprudențiale ale Curții şi a 
problemelor identificate în activitatea jurisdicțională, ținem să scoatem în evidență o serie 
de propuneri de lege ferenda.  

1. Considerăm necesară reglementarea prin lege a procedurii de numire a 
judecătorilor constituționali în baza unor criterii unice, echitabile, obiective şi transpa-
rente de selectare a candidaților, pentru ca imparțialitatea, neutralitatea, dar şi 

                                                           
28 D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris, 2006, p. 83. 
29 Analiza componenţei, a criteriilor de selecţie și a activităţii judecătorilor Curţii Constituţionale din Republica 
Moldova. Opinia expertului T. Toader, membru al Comisiei de la Veneţia, Judecător al Curţii Constituţionale din 
România în cadrul Studiului „Consolidarea rolului Curţii Constituţionale a Republicii Moldova”, prezentat la 
Chișinău, 17 iulie 2015. 
30 În acest sens, a se vedea Studiul „Consolidarea rolului Curţii Constituţionale a Republicii Moldova”, realizat 
de V. Catană, M. Granat, T. Tanchev, T. Toader, prezentat la Chișinău, 17 iulie 2015.  
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capacitățile profesionale ale acestora să nu poată fi puse la îndoială, precum şi pentru a 
elimina partizanatul politic la numirea judecătorilor constituționali.  

2. Pledăm pentru modificarea termenului mandatului de judecător constituțional, 
astfel încât acesta să fie ales pentru un singur mandat cu o durată de 9 ani, cu reînnoirea 
membrilor Curții din 3 în 3 ani, în mod proporțional cu numărul de judecători desemnați 
de fiecare autoritate. 

3. În ceea ce priveşte compoziția numerică a Curții, ținând cont de necesitatea de a 
asigura eficiența activității Curții, în special de a evita blocajul în luarea deciziilor, 
considerăm că este util de stabilit un număr impar de judecători, de exemplu, 7.  

4. Având în vedere soluțiile jurisprudențiale recente, considerăm necesară consa-
crarea expressis verbis în textul Constituției şi al legilor infraconstituționale a atribuției 
Curții Constituționale de control al constituționalității legilor înainte de intrarea acestora 
în vigoare. 

5. Având în vedere problemele întâlnite în practica soluționării litigiilor ce au ca 
obiect asigurarea compatibilității angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova cu 
Constituția, considerăm necesară reglementarea în textul Constituției şi al legilor infracon-
stituționale a etapei la care instanța de jurisdicție constituțională poate exercita această 
atribuție.  

6. Pledăm pentru consacrarea în Constituție şi legile organice a obligativității avizării 
legilor constituționale de către Curtea Constituțională nu numai înainte, ci şi după 
adoptarea lor în Parlament31.  

7. În ceea ce priveşte excepția de neconstituționalitate, se propune de operat 
modificarea normei constituționale şi a normelor infraconstituționale, astfel încât excep-
ția să poată fi ridicată în fața Curții Constituționale direct de către instanța de fond, 
admisibilitatea ei urmând să fie decisă de către Curtea Constituțională, iar pledoaria în 
susținerea excepției să fie susținută de partea care a invocat-o. 

8. Având în vedere faptul că în fața Curții sunt examinate probleme de drept, şi nu 
litigii cu privire la drepturi individuale, procedura trebuie să fie scrisă, părțile fiind invitate 
să pledeze doar atunci când va considera Curtea că este necesar. 

                                                           
31 La 5 iulie 2000, Parlamentul de legislatura a XIV-a a adoptat o altă lege de amendare a Constituţiei decât cea 
avizată de Curtea Constituţională, prin care, inter alia, s-a modificat mecanismul de alegere a Președintelui ţării, fapt 
ce a generat în repetate rânduri situaţii de criză. Regulă propusă ar contribui la evitarea în viitor a unor asemenea 
situaţii. 
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Consecration of constitutional review model. Historical background 

The Constitutional Court of the Republic of Moldova, as a separate body, vested with 
the constitutional review, is a relatively young institution, as there was nothing similar 
until the proclamation of the sovereignty and independence of the Republic of Moldova. 
Changing the political and economic system has resulted in the need to create a legal 
framework for development towards a democratic, sovereign, independent, unitary and 
indivisible state, governed by the rule of law, establishing completely new institutions 
which are totally different from those in the former Soviet province. For the draft 
Constitution of the Republic of Moldova, the parliamentary and constitutional committees 
undertook the ideas expressed by the representatives of indigenous doctrine on the need 
for establishing an independent authority which carries out the constitutional review. 
Thus, on 23 February 1995 the Constitutional Court was established, the first and sole 
authority of constitutional jurisdiction in the Republic of Moldova. 

The Constitutional Court was designed by the framer, following the kelsenian model, 
as an authority of constitutional justice, separate from the ordinary court system. The 
Court is independent from the legislative, executive and judiciary authority, ensuring the 
principle of separation of powers, as well as the responsibility of the state for the citizen 
and of the citizen for the state. 

The status and powers of the Constitutional Court are directly established in the 
Constitution. Thus, Title V of the Constitution conferred upon the Constitutional Court the 
status of sole authority of constitutional jurisdiction in the Republic of Moldova, 
independent of any other public authority and obeying only the Constitution, being the 
guarantor for the supremacy of the Constitution (Article 134). Similarly, the Supreme Law 
expressly regulates its powers (Article 135), its structure (Article 136), the status of 
constitutional judges (Articles 137, 138 and 139) and the legal value of acts of the 
Constitutional Court (Article 140). The regulations on the status and activity of the 
Constitutional Court were subsequently developed by Law no. 317-XIII of 13 December 
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1994 on the Constitutional Court and the Constitutional Jurisdiction Code no. 502-XIII of 
16 June 1995. 

The Constitutional Court operates in compliance with the principles of independence, 
collegiality, legality and publicity, has financial autonomy and its own budget, separate 
within the state budget. The law establishes a series of safeguards so as judges shall carry 
out their powers, the main ones being the independence, immovability and immunity. 
The Court is composed of six judges, appointed by the branches of power in the state for 
a six-year term of office, with the right to claim a second term of office. Two judges are 
appointed by Parliament, two by the Government and two by the Superior Council of 
Magistracy. 

Until a recent ruling of the Court, Article 23 para. (4) of Law no. 317-XIII of 13 
December 1994 on the Constitutional Court stated that “the Constitutional Court shall 
have the right to meet in plenary session only when at least 4 of the judges have been 
appointed by all competent authorities”. In Ruling no. 6 of 16 May 2013, the Court rules 
that “[...] without challenging the right of the three authorities (legislative, executive and 
judiciary) to appoint the judges of the Court, [...] the condition established for the appointment 
of judges by all authorities in order to convene the plenum, if the decision-making quorum 
required by law exists within the Court, impairs the functionality of the Court and infringes the 
principle of independence of the Court and of its judges [Articles 134 para. (2), 135 and 
137 of the Constitution]. Consequently, the provisions of Article 23 para. (4) of the Law on 
the Constitutional Court are unconstitutional1.  

Unlike the common law courts, the Constitutional Court of the Republic of Moldova is 
a political and jurisdictional public authority which exclusively examines law issues. The 
main role of the Constitutional Court (but not the sole one) is the constitutional review of 
the normative acts adopted by Parliament, by the President of the Republic of Moldova 
and by the Government, as well as of international treaties. As a “negative legislature”, 
the Constitutional Court exercises a supervisory activity designed to inform public 
authorities whose acts are subject to review and to stop the action of the normative act 
which does not comply with the Constitution. The decisions of the Court are final and 
binding, imposing the legal invalidity of the normative act or of its provisions which were 
declared unconstitutional. 

 

 
Jurisprudential developments on the constitutional review/competence  

of the Constitutional Court 
 
As concerns the establishment of its own competence, the Constitutional Court rules 

that “[...] by virtue of powers established by the Basic Law in order to fulfil the role of 
guarantor for the supremacy of the Constitution, the Court is the only one vested to 

                                                           
1 Decision no. 6 of 16 May 2013 on the constitutional review of Article 23 para. (4) of Law no. 317-XIII of 13 
December 1994 on the Constitutional Court (Referral 17a/2013), Official Gazette 119-121/12 of 31 May 2013. 
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judicially establish the framework for the exercise of its power of constitutional review on 
the acts attributed to its competence under Article 135 of the Constitution, as indeed it 
has acted so far. The Court shall examine the object of the challenges brought before it 
and accordingly settle them in relation to the constitutional values and principles 
concerned”2.  

The case-law of the Court on the establishment of its own competence has been 
developed both in terms of rationae materiae and rationae temporis aspect. 

Under rationae materiae aspect, it is worth mentioning the development of the case-
law of the Court regarding the review of individual acts. The Constitutional Court, Having 
the exclusive right, enshrined in Article 135 para. (1) letter a) of the Constitution, for the 
exercise of the constitutional review on all resolutions of Parliament, on the decrees of 
the President of the Republic of Moldova and on the resolutions of the Government, the 
Court has established its own case-law on the individual acts, which it gradually 
revised it, in relation to the socio-political and economic situation, to the regulatory 
framework and to the case-law of the ECHR. The turning point was the Decision no. 10 
of 16 April 2010 for the revision of the Constitutional Court’s Decision no. 16 of 28 May 
1998, “The interpretation of Article 20 of the Constitution”, in the wording of the Decision 
no. 39 of 9 July 20013, by which the Court revised its initial approach, according to which 
the individual administrative acts were not subject to constitutional review. By Decision 
no. 10 of 16 April 2010, the Court held that “individual administrative acts issued by 
Parliament, the President of the Republic of Moldova and the Government in the exercise 
of powers expressly provided by constitutional or legislative rules on the election, 
appointment and dismissal from public offices of officials, representatives of particular 
public interest, are subject to constitutional review on the referral of the authorities 
competent to exercise this right under the aspect of form and procedure for adoption”. 

In the same vein, by another decision4, the Court mentioned that the Constitutional 
Court judges, the judges of the Supreme Court, the General Prosecutor, the members of 
the CEC and other State officials, representatives of a particular public interest, appointed 
for one term of office, cannot be subject to the same treatment as the politicians. They 
must have certain guarantees from the state in order to actually exercise its term of 
office. 

Subsequently, in line with the new approach, the Constitutional Court review the 
constitutionality of acts on the revocation from the term of office of a number of 
dignitaries: cases Muruianu (the President of the Supreme Court of Justice), Urechean 
(the President of the Court of Auditors), Gurin (the General Prosecutor), Parlicov (the 

                                                           
2 Decision no. 9 of 14 February 2014 for the interpretation of Article 135 para. (1) letter a) of the Constitution of 
the Republic of Moldova (Referral no. 52b/2013), Official Gazette 78-79/9, 1 April 2014. 
3 Official Gazette no. 58-60/9 of 23 April 2010. 
4 Decision no. 29 of 21 December 2010 for the constitutional review of Law no. 95 of 21 May 2010 “Amending 
and supplementing certain legislative acts”, Official Gazette 1-4/1, 7 January 2011. 
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General Director of the Board of the National Agency for Energy Regulation) in terms of 
the competence of authority to adopt the act concerned and the adoption procedure.  

For the development of this new approach, by a recent decision5, the Court stated 
that “the examination of the procedure for the adoption of the act subject to 
constitutional control includes both verifying the compliance with the procedure for 
issuing/adopting the act and verifying the compliance with legal requirements necessary 
for the appointment/dismissal of the officials”. 

 Developments regarding its rationae temporis competence is also observed in the case-
law of the Court. It should be noted that, until a recent case, the Court performed only the a 
posteriori review and the acts susceptible for constitutional review were accepted for 
review only after their entry into force. This approach was based on a limitative 
interpretation of the concept of “law” within the meaning of Article 135 para. (1) letter a) 
of the Constitution. By Decision no. 9 of 14 February 20146, the Court has changed its 
approach. Thus, the Court held that the evolutionary interpretation of the powers of the 
Constitutional Court is that to enable the increase and extension of mechanisms of the 
constitutional court. Therefore, to restrictively interpret the mentioned fundamental rule 
in order to limit, remove or reduce the powers of the Constitutional Court would result in 
its diversion from the purpose of improving the constitutional democracy, pursued by the 
framer itself. Consequently, the Court held that the exercise of constitutional review on a 
law, according to Article 135 para. (1) letter a) of the Constitution may intervene both 
before promulgation and after entry into force by fulfilling the procedures required by 
law. The constitutional review of laws before promulgation inextricably integrates a legal 
mechanism likely to contribute to the effective preventive protection of fundamental 
human rights and freedoms. 

 
 

Acceptance of international law/European Union  
by constitutional case-law 

 
The establishment and strengthening of the Republic of Moldova as an independent 

and democratic state, with the status of international subject of law question the 
interaction of domestic and international law. The obligation to comply with the 
international agreements by the Republic of Moldova is enshrined in Article 8 para. (1) of 
the Constitution, according to which the Republic of Moldova undertakes to comply with 
the Charter of the United Nations Organization and the treaties to which it is a party, to 
establish its relations with other states on the universally recognized principles and rules 

                                                           
5 Decision no. 22 of 16 July 2015 on the constitutional review of the Resolution of Parliament no. 140 of 3 July 
2015 on the appointment of the Advocate of the People for children’s rights (Referral no. 31a/2015), Official 
Gazette no. 241-246/23 of 28 August 2015.  
6 Official Gazette no. 78-79/9 of 1 April 2014. 
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of international law. At the same time, Article 8 para. (2) of the Constitution provides that 
“the entry into force of an international treaty containing provisions contrary to the 
Constitution shall be preceded by review”. 

The international human rights treaties acquired a special status as they were placed 
in the hierarchy of normative acts on the same level with the Constitution and having 
precedence over the domestic law in case of dispute (Article 4 of the Constitution). 

In its case-law, the Constitutional Court has regularly invoked such international acts 
such as the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on 
Civil and Political Rights and the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; the 
Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; the 
Convention against Discrimination in Education; Optional Protocol to the Convention 
against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Convention against corruption. 
The provisions of the acts mentioned were held especially in cases where the object of 
the constitutional dispute was related to: the principle of equality and non-discrimination; 
free access to justice; personal liberty; the principle of presumption of innocence; the 
right to personal, family and private life; freedom of assembly and association; the right to 
education7.  

In the Republic of Moldova, the Constitutional Court has the power to intervene in 
the process of acceptance of international law into domestic legal order, ensuring 
consistency between the provisions of international treaties and those of the 
Constitution. This prerogative is enshrined in Article 135 para. (1) letter a) of the 
Constitution, which provides that the Constitutional Court shall rule, upon referral, the 
constitutional review of international treaties to which the Republic of Moldova is a party. 

It is worth mentioning the jurisprudential developments concerning the moment 
when the Constitutional Court intervenes in the process of constitutional review on the 
compatibility between international agreements and domestic legal order. There was no 
uniform approach in this area in the case-law and doctrine of the Republic of Moldova. 
Thus, the dominant view in the doctrine was based on the concept that the constitutional 
review of international treaties, as well as of other acts subject to review, can be carried 
out only a posteriori, after their entry into force8. 
  

                                                           
7 Report of the Constitutional Court of the Republic of Moldova at the XVIl Congress of the Conference of the 
European Constitutional Courts (Vienna, May 2014), pp. 3-5. 
8 V. Zaporojan, Ratification of the international treaties in the Republic of Moldova: constitutional aspects, in 
“Constitutional Justice in the Republic of Moldova”, 2011, no. 1, p. 14; The Constitution of the Republic of Moldova: 
commentary, Chişinău, Arc, 2012, p. 57. 



Aurel BĂIEŞU 

278 
R E V I S T A  D E  D R E P T  C O N S T I T U Ţ I O N A L  

As concerns the case-law, such issue has been addressed in Decision no. 5 of 24 
September 20029. In this case, the Constitutional Court suspended the process of constitutional 
review on certain provisions of the Treaty between the Republic of Moldova and Ukraine 
regarding the state border and of the Addendum Protocol to the Treaty on the ground 
that, at the moment of examination of the referral, the treaty had already entered in 
force. Invoking the principle of international law regarding the fulfilment of international 
agreements by the state, the Court noted in its decision that “the exercise of the 
constitutional review of this treaty would be contrary to the international principles on 
the execution of treaties in good faith, which would harm the credibility of the Republic of 
Moldova as a partner in the relations established by international treaties and delay or 
even cease the development of such interstate and intergovernmental relations of the 
country”. The Constitutional Court underlined that “once in force, the treaty falls under 
international law principle of pacta sunt servanda, becoming enforceable”.  

This approach has resulted in a crisis situation because, on the one hand, according 
to the dominant conception, the Court had the competence to examine the international 
treaty only after its entry into force and, on the other hand, the Court recognized that, 
once entered into force, the treaty becomes enforceable, so that the constitutional 
review could not be exercised. 

It should be noted that, in its case-law, the Constitutional Court did not maintain the 
consistent position of the exclusively a posteriori review of the treaties, as it examined in 
a case the constitutionality of a treaty which, at the time, was signed but it had not yet 
been ratified by Parliament10.  

The issue concerned was also discussed in a recent case11 when the Court gave a new 
solution. The competence of the Constitutional Court on the fulfilment of the constitutional 
review of international treaties is carried out, according to the Constitutional Court, 
between the expression of consent by the Republic of Moldova to be connected 
internationally by the treaty (by signature, the exchange of instruments constituting a 
treaty, ratification, acceptance, approval or accession to it, or by any other means 
agreed of formal confirmation of consent) and the entry into force of the treaty through 
the fulfilment of procedures required by law. Thus, when the Constitutional Court 
ascertains the unconstitutionality of an international treaty to which the Republic of 
Moldova became a part, the national public authorities will not fulfil the legal 
procedures for the entry into force of the treaty, in compliance with the provisions of 

                                                           
9 Official Gazette of the Republic of Moldova no. 137-138/25 of 10 October 2002. 
10 Decision no. 22 of 2 October 2007 for the constitutional review of certain provisions of the Statute of the 
International Criminal Courts, Official Gazette no. 161-164/19 of 12 October 2007. 
11 The Constitutional Court’s Decision no. 17 of 07 November 2013 rejecting the referral no. 35a /2013 for the 
constitutional review of certain acts on the Agreement between the Government of the Republic of Moldova and 
the Government of Romania on the cooperation in the military field, Official Gazette no. 312-314 of 31 December 
2013. 
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Article 22 para. (2) of Law no. 595-XIV of 24 September 1999 on international treaties 
of the Republic of Moldova.  

The issue regarding the interaction of the Constitution with the international law has 
been also addressed in the Constitutional Court’s Decision no. 24 of 9 October 2014 on 
the constitutional review of the Association Agreement between the Republic of Moldova, 
on the one hand, and the European Union and the European Atomic Energy Community 
and its Member States, on the other hand, and of Law no. 112 of 2 July 2014 on the 
ratification of the Association Agreement12. In particular, the Court addressed the issue of 
correlation between two constitutional principles that are the principle of sovereignty and 
for the compliance with the international law. 

The Court based its reasoning on the argument that the right of the state to 
undertake the international agreements is an element of state sovereignty. The 
constitutional sovereignty of the Republic of Moldova is manifested externally by 
establishing cooperation relations with other states and international entities. Mainly, 
such relations are established on the basis of international treaties, the latter being 
regarded as a coordination means of the agreements of various countries, which results 
from the exercise of sovereignty.  

In that context, the Court underlined that the delegation of certain powers to international 
authorities by concluding treaties does not entail the renunciation to sovereignty. Such treaties 
are agreements by which the holder of sovereignty shall delegate certain powers to 
another authority. The transfer of powers of the state, transfer arising from the free will 
of the sovereign state and allowing the further exercise of powers with the participation 
of the sovereign state, in a manner agreed in advance and subject to control, is not a 
conceptual weakening of sovereignty, but, a contrario, it can result in its strengthening 
within the integrated joint actions. 

As regards the compatibility of the Association Agreement with the Constitution of 
the Republic of Moldova, having examined the provision of the agreement, the Court 
found that it promotes political association and economic integration between the 
Republic of Moldova and the European Union based on common values such as the 
observance and promotion of the principles of sovereignty and territorial integrity, of the 
inviolability of borders and of the independence of the Republic of Moldova, the 
democracy, the rule of law and the compliance with the fundamental human rights and 
freedoms.  

Similarly, the Court considered it necessary to mention that the orientation of the Republic 
of Moldova towards the European space of democratic value is inseparable from other 
international agreements stemming from the membership of international organizations. The 

                                                           
12 Official Gazette no. 333-338 of 7 November 2014. 
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compliance with the international obligations assumed by their own will is a legal tradition and a 
constitutional principle, as an inseparable part of the rule of law. 

 
 

Acceptance of the case-law of the ECHR  
within the constitutional review 

 
Although the national constitutional law contains no express regulations which would 

require the application of the case-law of the European Court of Human Rights in the 
national constitutional case-law, since the former is integrated in the provisions of the 
European Convention, the need to take it into consideration arises from the provisions of 
Article 4 para. (2) of the Constitution, according to which the constitutional provisions on 
human rights and freedoms are interpreted and applied in accordance with the Universal 
Declaration of Human Rights, with the covenants and other treaties to which the Republic 
of Moldova is a party.  

In the case-law of the Constitutional Court, the decisions which were given solutions 
based both on the provisions of the Convention and on the case-law of the European 
Court, besides the constitutional rules, are the most numerous, in areas such as the 
infringement of the right to property, the principles of equality and non-discrimination, 
the right to defence, the free access to justice, the fair trial settled within a reasonable 
time, freedom of assembly and association13.  

It is worth mentioning that for the fulfilment of the constitutionality review of certain 
legal provisions concerning the fundamental rights and freedoms of the individual, the 
Constitutional Court of the Republic of Moldova, by the decisions pronounced, confirms 
the principle of direct applicability of the European Convention and of the case-law of the 
High Court and essentially contributes to the effective integration of the European 
Convention throughout the internal regulations on human rights. Inter alia, by Decision 
no. 19 of 18 December 2012, the Constitutional Court underlined: “[...] although the 
settlement of real disputes between real individuals is the exclusive power of the courts, 
and they are solely able to quantify in concreto the effects of the application of the rule to 
the actual situation taken to court, by reporting the impugned rules both to the 
constitutional provisions and to the provisions of the European Convention, the 
Constitutional Court rules on the quality of legal rules to observe in abstracto the 
provisions of the Constitution and of the European Convention, taking into account, at the 
same time, the potential effects or the risks posed by it in relation to the addressees of 
the rule”14.  

                                                           
13 Report of the Constitutional Court of the Republic of Moldova at the XV Congress of the Conference of the 
European Constitutional Courts (Vienna, May 2014), p. 6. 
14 Official Gazette no. 18-21 of 25 January 2013. 
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The continuous development of European Court determined the Constitutional 
Court, in certain situations, to reconsider its own case-law. A relevant example is Decision 
no. 10 of 16 April 2010 cited above. One argument for the revision of the the previous 
decision of the Constitutional Court determined the amendment of the case-law of the 
European Court exposed in the Case Pellegrin vs. France by judgment on the case Vilho 
Eskelinen and Others vs. Finland, directly examined by the Grand Chamber. In its decision, 
the Constitutional Court stated the following reasons: [...] the revision of the Decision no. 16 
of 28 May 1998 is dictated both by the Constitution and by the law of the case-law of the 
ECHR and the new need of the Republic of Moldova to meet the “Eskelinen test”. As 
concerns such interpretation, the domestic and international law represents a whole, a 
unitary structure in the Republic of Moldova. Therefore, the category of normative acts 
also includes the international rules to which the Republic of Moldova is a party. Since the 
case-law of the ECHR is part of the accessory right to the international treaty (soft law) by 
the interpretation of the European Convention, it becomes part of the domestic law. 
Thus, the amendment to the case-law of the ECHR is tantamount to the amendments to 
normative acts, allowing the Constitutional Court, under Article 72 of the Code of 
Constitutional Jurisdiction, to reconsider its own case-law”. 

 
 

The dialogue with other constitutional courts  

The doctrine stated rightly that “[...] the enhancing of the dialogue between the 
constitutional courts and the strengthening of their relations [...] result in a phenomenon 
of emergence towards the common constitutional values, but also an extension of 
institutionalization of the constitutional review, reconsiderations regarding the powers of 
the constitutional courts, reconsiderations and improvements of the acts of the constitutional 
court [...]”15. 

The transnational judicial dialogue of the constitutional court is conducted in 
different ways: by using the precedents of other constitutional courts; by the exchanging 
experience in the constitutional justice field within conferences, symposiums and other 
meetings; within bilateral relations with other constitutional courts; within specialized 
international bodies. 

It is reasonable that a constitutional court of a State shall investigate the 
constitutional case-law of other countries, which already have faced similar issues, and, 
taking into account the circumstances of the case, the similarity of legal institutions which 
are the object of the constitutional review, analyze and possibly apply such exposed 
arguments in the decision of the court concerned. Therefore, for the examination of the 

                                                           
15 T. Toader, M. Safta, The Dialogue of the constitutional judges, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 
2015, p. 138.  
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pending cases, it should be carefully studied the relevant legislation and constitutional 
case-law of other states, it should be investigated and analyzed the solutions given by the 
foreign constitutional courts on issues similar to those which the Court examines. The 
arguments mentioned in the decisions of the foreign constitutional courts are quoted in 
the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Moldova in order to support 
its reasoning to strengthen the position of the Court or to illustrate the importance of the 
issue examined16.  

The constitutional justice is also developed through the information exchanges made 
at international conferences, meetings, roundtables and working meetings of judges and 
employees of the Constitutional Court, which take place on a regular basis. 

In order to increase and strengthen the cooperation relations in the field of 
constitutional justice and given its complexity and dynamism in a state of law, the 
Constitutional Court of the Republic of Moldova signed protocols and memoranda of 
cooperation with the Constitutional Court of Romania (11 December 2001), the 
Constitutional Court of Ukraine (5 June 2002), the Constitutional Court of the Russian 
Federation (1 November 2005), the Constitutional Court of the Azerbaijan Republic (14 July 
2010), the Constitutional Court of Georgia (22 September 2012). As regards the multilateral 
relations, we should mention that the Constitutional Court of the Republic of Moldova 
maintains and strengthens the cooperative relations with similar institutions at European 
and global level as a full member of the following international bodies: the European 
Commission for Democracy through Law of the Council of Europe (Venice Commission), 
the Association of Constitutional Courts using the French Language (ACCPUF), the 
Conference of European Constitutional Courts (CCCE) and the World Conference on 
Constitutional Justice (CMJC)17. 

 
 

Constitutional Court in relation to public authorities  

The doctrine noted that, since the Constitutional Court is called upon to ensure the 
compliance with the constitutional rules by each of the three powers, it has a position of 
arbitrator in relation to them18. In the Republic of Moldova, the Constitutional Court is not 
expressly empowered to settle legal disputes of a constitutional nature between public 
authorities, such as Romania, but, having the exclusive constitutional power to ensure the 
implementation of the principle of separation of powers, the Court also examines the 
impugned normative acts in this regard. In a number of cases, the Constitutional Court 
has found that public authorities, representatives of the state power, assumes duties and 

                                                           
16 Report of the Constitutional Court of the Republic of Moldova at the XVII Congress of the Conference of the 
European Constitutional Courts (Viena, May 2014), p. 15. 
17 Ibidem, p. 18. 
18 I. Deleanu, Constitutional law and political institutions, vol. I, Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 
1996, p. 285. 
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powers which, under the Constitution, do not belong to it or exceed them or, on the 
contrary, they fail to meet certain acts falling under their obligations.  

As concerns the exceeding of the limits of their constitutional powers by certain 
authority, an eloquent case in this regard was the one on the powers of the resigning 
Government19. In this case, the Court held that, in accordance with the provisions of the 
Constitution, a resigning Government continues to manage the public affairs while waiting 
for a new Plenipotentiary Government. The management of public affairs refers to the 
current daily decisions of the Government that are needed for the uninterrupted 
operation of the public service. Conferring certain excessive powers upon a resigning 
Government constitutes a possible danger for the exercise of democracy. Therefore, the 
margin of the manoeuvre for the resigning Government is limited on the appointment of 
officials, on the implementation of new reforms and other important actions that remain 
suspended as the Government does not have a full term of office. 

The Court held, inter alia, in a case on the budget process, concerning the omissions 
admitted by certain authorities in the exercise of the powers conferred by the 
Constitution20. In the present case, the Court held the provisions of the Basic Law, 
establishing the obligation of the prior consent of the Government regarding the 
amendments or legislative proposals which involve the increase or decrease of expenses, 
income or loans, as an essential condition on which the legislature cannot derogate in the 
process for the approval of the national public budget, a non-compliance which 
constitutes a violation of the procedure set forth in the Constitution, regarding lawmaking 
process in budgetary matters. The Government can neither waive a right/a constitutional 
obligation nor express acceptance or refusal concerning certain legislative proposals or 
amendments with budgetary impact.  

As noted rightly, the exercise of its power to settle disputes between authorities 
often requires the involvement in delicate areas, disputes difficult to be judged, egos 
difficult to be met21. Constitutional judges should express an unquestionable 
independence and impartiality, prudence and tact, as well as a rich constitutional 
imagination22.  

Recently, the Constitutional Court of the Republic of Moldova has faced some trials 
of interventions of the legislature in the status of the constitutional court likely to affect 
its independence, interventions dictated by certain political interests. Thus, the Court 

                                                           
19 Decision no. 7 of 18 May 2013 on the constitutional review of certain provisions of Law no. 64-XII of 31 May 
1990 on the Government, for the drafting of Laws no. 107 and 110 of 3 May 2013 and of the Decrees of the 
President of the Republic of Moldova no. 634-VII and 635-VII of 16 May 2013 and of the Resolution of the 
Government no. 364 of 16 May 2013, Official Gazette no. 173-176/23 of 9 August 2013. 
20 Decision no. 2 of 28 January 2014 for the constitutional review of certain fiscal provisions relating to local 
taxes, Official Gazette no. 80-85/10 of 4 April 2014. 
21 Constitutional justice: powers and relations with other public authorities. The national report for the XVl 
Congres of the Conference of the European Constitutional Courts, submitted by the Constitutional Court of 
Romania, available at //http://www.confeuconstco.org/reports/rep-xv/ROMANIA%20ro.pdf. 
22 M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, The revision of the Constitution of Romania, Rosetti Publishing House, 
Bucharest, 2003, p. 86. 
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ascertained the unconstitutionality of the amendments to the organic law governing the 
constitutional court, which provided the cessation of terms of office of the judges of the 
Constitutional Court by Parliament on grounds of “loss of confidence”. The Court 
described such attempt as impermissible interference in the work of the Constitutional 
Court, i.e. a violation of the principle of independence, contrary to the principles of 
immovability and independence of its judges. Both the Constitution and the Law on the 
Constitutional Court regulate important principles and guarantees of independence and 
neutrality of the judges of the Constitutional Court likely to enable them the objective 
exercise of the judgment, as, under Article 134 para. (2) of the Constitution, the Court 
itself is “independent in relation to any other public authority” and obeys only the 
Constitution. The Constitutional Court has the power to verify the work of Parliament. The 
judges of the Court shall obey the need of “confidence” of Parliament which is clearly 
contrary to the purpose itself of a Constitutional Court. Therefore, the responsibility of 
the judges of the Constitutional Court shall be inadmissible before Parliament, whose 
activity is verified by the Court23. 

 
 

The effectiveness of the constitutional justice.  
Methods of implementation 

 
The effects of erga omnes of the decisions of the Constitutional Court include the 

constitutional obligation of all authorities to implement faithfully all decisions on the 
actual situations where the rules declared unconstitutional are covered. The Constitution 
and the organic laws regulating the constitutional competence contain provisions aimed 
at ensuring the effectiveness of the decisions of the Constitutional Court. Thus, according 
to the law, the Government shall submit to Parliament, within 3 months as of the date of 
publication of the decision of the Constitutional Court, a draft law amending and 
supplementing the normative act or parts of it declared unconstitutional. The draft law 
shall be considered by Parliament as a priority. Similarly, the legal rule stipulates that the 
President of the Republic of Moldova or the Government shall amend and supplement or 
repeal, no later than two months as of the date of publication of the decision of the 
Constitutional Court, the act or certain parts of it declared unconstitutional and, if 
necessary, it shall issue or adopt a new act. 

If, during the examination of the case, the Constitutional Court finds certain 
shortcomings in legislation, due to the non-compliance with certain provisions of the 
Constitution, it attracts the attention of the bodies concerned, through a letter, on such 
shortcomings. The letters addressed to the Constitutional Court are to be examined by 

                                                           
23 Decision no. 18 of 2 June 2014, Official Gazette no. 256-260 of 29 August 2014. 
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the court concerned, which, within 3 months, informs the Constitutional Court about the 
results of the examination. 

Despite these regulations, the Court confirms the lack of an immediate reaction 
within the time provided by the law, which causes a delay in the execution of several 
decisions and the failure to examine the letters creates situations that maintains the lacks 
in legislation and affects the quality of implementation of laws. The absence of the 
legislature’s reaction to the decision of the Court, the delays in the settlement of such 
problems or the partial elimination of such lacks are regarded as anomalies of the legal 
system and their existence is considered inadmissible and intolerable24. 

The legislature must eliminate the reported shortcomings. The unconstitutional 
“void” occurred in an area or an issue of law, the tolerance of a law or of a defective 
normative act indicates that Parliament, as a political institution empowered by the 
Constitution with the power of lawmaking, does not fully accomplish its constitutional 
mission conferred upon it. The obligation of the legislature to eliminate the legal 
shortcomings arises from the principles of the rule of law and the principle of separation 
of powers25.  

The decision of the Constitutional Court must include a dual legal effect. Firstly, it 
should be a guarantee for the protection of the objective right of each individual and, 
secondly, it should become a source of law for the legislature and executive, playing a 
guiding role in the development of law. Only together such aspects can ensure the 
supremacy of the Constitution by ensuring the constitutionality of normative acts26. 

 
 

Prospects of constitutional justice in the Republic of Moldova 

In Europe, two models for the organization of constitutional jurisdiction were pointed 
out in terms of citizens’ access to constitutional justice. The first, also chosen by the 
framer in the Republic of Moldova, enshrines the indirect access of citizens to the 
Constitutional Court for the referral of the normative acts that violate their rights, through 
ordinary courts and public authorities, being entitled to referral to the Constitutional 
Court. The second model accepts the direct public access to constitutional court, by way 
of individual appeal, which appears in various countries under various forms and 
procedures. 

                                                           
24 The report on the exercise of the constitutional justice in 2013, Chișinău, Arc Publishing House, Republic of 
Moldova, 2014, p. 140. 
25 General report of the XIV Congress of the Conference of the European Constitutional Courts on the issues 
relating to the legislative inaction in the constitutional justice (July 2008), available at http://www.venice. 
coe.int/files/Bulletin/SpecBull-legislative-omission-f.pdf. 
26 Report on the exercise of the constitutional justice in 2014, available at http://www.constcourt.md/ 
public/files/file/Actele%20Curtii/acte_2015/Raport__CC__2014.ro.pdf. 

http://www.venice/
http://www.constcourt.md/
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The issue regarding the opportunity to introduce the individual constitutional appeal 
within the perspectives of constitutional justice in the Republic of Moldova is debated 
today, probably the most by doctrinaires and experts27.  

Those who advocate for changing the paradigm of organization of the constitutional 
jurisdiction by establishing the citizens’ direct public access to the Constitutional Court 
invoke the deficiencies of the existing system. Indeed, according to the regulations in 
force, the person, in his/her approach to challenge the normative act which violates 
his/her rights, is dependent on the will of the subject entitled to referral or, in case of the 
exception of unconstitutionality, of the court’s will. Thus, in light of the provisions of 
Article 135 para. (1) letter g) of the Constitution, Article 7 para. (3) of the Code of Criminal 
Procedure and of Article 12/1 of the Code of Civil Procedure, the unconstitutionality of a 
law may be invoked by the Supreme Court of Justice at the time of the dispense of justice 
before the court of common law by a person who is a party to the trial. Although the law 
apparently provides litigants the possibility to refer or not to the Constitutional Court, in 
reality, the decision to refer or not to the constitutional court belongs, firstly, to the court 
which, in essence, adjudicates on the admissibility of the application, and then to the 
Supreme Court of Justice, which, in fact, takes the decision to refer or not to the 
Constitutional Court. This situation makes the concept of exception of unconstitutionality 
to lose its effectiveness. This is the root for the low number of settlements of the 
exceptions of unconstitutionality in the case-law of the constitutional court (for example, 
in comparison with Romania, where most of the cases examined by the constitutional 
court concern the exceptions of unconstitutionality). Thus, from 36 decisions of the 
Constitutional Court of the Republic of Moldova, rendered en in 2013, only 3 were 
concerned the settlement of the exceptions of unconstitutionality. 

In light of the above, it is imperative required the need for amendments, both to the 
Constitution and to organic laws, in order to improve the concept of the exception of 
unconstitutionality (see infra). Similarly, it is necessary to make this concept better known 
by legal advisers, both judges and lawyers (via publications, continuing education system, 
conferences, seminars etc.) in order to ensure a more extensive implementation of this 
concept in the judicial activity. 

Since the concept concerned will work effectively beginning with the stage of trial on 
the merits, we consider that, in the Republic of Moldova, the access to the Constitutional 
Court regarding the exception of unconstitutionality will be an effective means of 
protection for the constitutional rights of individuals and, at the same, an effective 
method of constitutional review for the normative acts relating to the fundamental rights 
and freedoms. 

                                                           
27 V. Zaporojan, The constitutional application and the exception of unconstitutionality in comparative aspect, in 
“Constitutional Justice in the Republic of Moldova”, 2008, no. 1, p. 25; D. Pulbere, Certain reasonings on the 
citizens’ access to the Constitutional Court by the subjects of law with right to referral and the need for the 
implementation of the constitutional application, in “Constitutional Justice”, 2011, no. 3, p. 13.  
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Conclusions 

If the legitimacy of an institution lies in the collective confidence in its social value28, 
despite the criticism to certain decisions of the Constitutional Court (which is natural in a 
democratic society), the constitutional court, throughout its existence, gained such 
collective confidence, representing a true pillar for the support of the state and 
democracy, and it sees to ensure the supremacy of the Constitution, being the safest 
instrument to protect the fundamental rights and freedoms of citizens. However, the 
Constitutional Court contributes to the proper functioning of public authorities by 
ensuring the fulfilment of constitutional principle of separation, balance, cooperation and 
mutual review of state powers. Similarly, by exercising the constitutional review, the 
Court plays a vital role in the lawmaking process and contributes to the improvement of 
the law and to the removal of the existing deficiencies. 

Given the recent developments in the political and social life of our country, as well 
as the conditions in which the Constitutional Court fulfilled its power to find effective 
constitutional solutions for the issues brought before it, we consider it imperative that the 
constitutional court be subject to certain constitutional and legislative adjustments that 
should better delimit its role, its powers should be better defined, so as the institution 
could operate under conditions that would exclude influences and interferences which 
are not allowed, and the powers of the constitutional judges, the impartiality, the 
objectivity, but also their professional abilities would never be questioned.  

As noted rightly, “the problems which the Constitutional Court of the Republic of 
Moldova has faced, namely the establishment by law of the possibility to dismiss judges of 
the Constitutional Court for the “loss of confidence” of Parliament and the limitation of 
the powers of the constitutional court, underline the need for an institutional 
strengthening, which can be achieved including by a clear indication or enhance of the 
powers of this Court”29. 

Summarizing the recommendations made by experts30, the views of the doctrinaires 
and the conclusions required, based on the analysis of the jurisprudential development of 
the Court and the issues identified in the judicial activity, we would like to emphasize a 
series of proposals for de lege ferenda.  

1. We consider necessary to regulate by law the procedure for the appointment of 
the constitutional judges on the basis of uniform, fair, objective and transparent criteria, 
for the selection of candidates, so as the impartiality, neutrality, and their professional 

                                                           
28 D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien, Paris, 2006, p. 83. 
29 The analysis of the component, of the selection criteria and of the work of the judges of the Constitutional 
Court of the Republic of Moldova. The view of T. Toader, expert, member of the Venice Commission, Judge of the 
Constitutional Court of Romania within the Study ”Strengthening the role of the Constitutional Court of the 
Republic of Moldova”, submitted in Chișinău, 17 July 2015. 
30 In this regard, see Study „Strengthening the role of the Constitutional Court of the Republic of Moldova”, 
conducted by V. Catană, M. Granat, T. Tanchev and T. Toader, submitted at Chișinău, 17 July 2015.  
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abilities shall not be questioned and also in order to eliminate the political bias in the 
appointment of the constitutional judges. 

2. We advocate for changing the term of office of the constitutional judge so as to be 
elected for a single term of office of nine years, with the renewal of the members of the 
Court every three years, in proportion to the number of judges appointed by each 
authority. 

3. Regarding the numerical composition of the Court, taking into account the need to 
ensure the effectiveness of the Court, especially to avoid the blockage in the decision-making 
process, we consider it useful to set an odd number of judges, for example, seven. 

4. Given the recent jurisprudential solutions, we consider necessary to enshrine the 
expressis verbis in the Constitution and in the infra-constitutional laws of the 
Constitutional Court’s power of constitutional review of laws before their entry into force. 

5. Given the problems faced in the settlement of the disputes which aim at ensuring 
the compliance of the international agreements of the Republic of Moldova with the 
Constitution, we consider necessary to regulate, in the Constitution and in the infra-
constitutional laws, the phase when the constitutional court can exercise such power. 

6. We advocate for enshrining in the Constitution and in the organic laws the 
mandatory approval of constitutional laws by the Constitutional Court, before and also 
after their adoption in Parliament31.  

7. Regarding the exception of unconstitutionality, it is proposed to make 
amendments to the constitutional and infra-constitutional rules, so that the exception to 
be raised before the Constitutional Court directly by the court of first instance; its 
admissibility shall be decided by the Constitutional Court and the advocacy of the 
exception to be supported by the party who invokes it. 

8. Given that the Court shall examine issues of law and not disputes on individual 
rights, the procedure must be written and the parties shall be invited to plead only when 
the Court considers it necessary. 

                                                           
31 On 5 July 2000, XIV Legislative Parliament adopted a new law for the revision of the Constitution, other than 
that aproved by the Constitutional Court, by which, inter alia, the mechanism for the election of the President of 
the state was amended, resulting several times in crisis situation. 
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Din examinarea reglementărilor în materie se constată că această modalitate de votare 
se referă, în esenţă, la transmiterea votului prin poştă, fie direct la autoritatea electorală 
corespunzătoare din circumscripţia electorală a alegătorului din ţara de origine, fie la 
ambasada sau consulatul ţării care are jurisdicţie asupra alegătorului. De regulă, buletinul de 
vot este transmis alegătorului prin poştă, împreună cu un plic interior şi unul exterior. 
Buletinul de vot completat este introdus în plicul interior, care este apoi introdus în plicul 
exterior şi trimis prin poştă. De regulă, serviciul poştal este gratuit. Principalul avantaj al 
votului prin corespondenţă îl constituie facilitarea exercitării dreptului de vot pentru 
cetăţenii care locuiesc în străinătate.  

În cele ce urmează, vom prezenta câteva repere legislative şi jurisprudenţiale 
referitoare la votul prin corespondenţă, pornind de la cadrul general dat de normele 
constituţionale care consacră drepturile politice şi particularizând cu exemple din 
jurisprudenţa unor curţi constituţionale care au fost chemate să se pronunţe asupra 
constituţionalităţii reglementărilor referitoare la această modalitate de exercitare a 
dreptului de vot. 

 
I. Constituţia României 

Articolul 36. Dreptul de vot  
(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor 

inclusiv.  
(2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele 

condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. 
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Articolul 37. Dreptul de a fi ales  
(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute 

în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit 
articolului 40 alineatul (3).  

(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 
de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, 
vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a 
fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României”. 

Articolul 38. Dreptul de a fi ales în Parlamentul European  
În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au dreptul de a 

alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European. 
Din examinarea sistematică a Constituţiei se deduc următoarele trăsături ale votului în 

România:  
- universalitatea – se referă la faptul că beneficiază de acest drept toţi cetăţenii români, 

cu circumstanţierile prevăzute de legiuitorul constituant, respectiv cu excluderea minorilor 
(în considerarea faptului că participarea la viaţa politică a statului impune un anume grad de 
maturitate şi responsabilitate), a alienaţilor şi debililor mintal (în considerarea faptului că, 
neavând posibilitatea unui discernământ al acţiunilor lor, nu pot vota), a celor care au suferit 
condamnări inclusiv la pedeapsa complementară a pierderii drepturilor electorale;  

- egalitatea – este reflectată atât în numărul de voturi de care dispune fiecare cetăţean, 
cât şi în ponderea fiecărui vot în desemnarea reprezentanţilor naţiunii: astfel, fiecare 
cetăţean are dreptul la un singur vot, iar acest vot are aceeaşi pondere cu a tuturor 
celorlalte voturi în desemnarea aceleiaşi autorităţi a statului, indiferent de persoana celui 
care a exercitat dreptul la vot;  

- caracterul direct – se referă la faptul că cetăţenii aleg direct şi personal, fără niciun 
intermediar sau delegat, reprezentanţii lor în Parlament;  

- caracterul secret – se referă la faptul că votul cetăţenilor nu este public, ceea ce 
constituie una dintre cele mai puternice garanţii ale corectitudinii votului;  

- caracterul liber exprimat – se referă la faptul că exprimarea voinţei cetăţenilor în 
alegeri nu trebuie viciată în niciun fel, precum şi la faptul că votul nu este obligatoriu. 

 
 

II. Primul Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului  

 Articolul 3. Dreptul la alegeri libere 
Înaltele Părţi Contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri 

libere cu vot secret, în condiţiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la 
alegerea corpului legislativ.  

III. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
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Articolul 39. Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European  
(1) Orice cetăţean al Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor 

pentru Parlamentul European, în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi 
condiţii ca şi resortisanţii acestui stat.  

(2) Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret. 
 
 

IV. Documentele Comisiei de la Veneţia  

1. Valoare juridică 
 
Curtea Constituţională a României a statuat că actele Comisiei de la Veneţia nu au 

caracter obligatoriu, dar „recomandările sale constituie coordonate ale unui scrutin 
democratic, în raport de care statele – care se caracterizează ca aparţinând acestui tip de 
regim – îşi pot manifesta opţiunea liberă în materie electorală, cu respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului, în general, şi a dreptului de a fi ales şi de a alege, în special” (s.n.). 
Curtea a mai arătat că, „de altfel, Codul bunelor practici în materie electorală este reţinut ca 
document internaţional relevant şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (de 
exemplu, Hotărârea pronunţată în Cauza Petkov şi alţii împotriva Bulgariei din 11 iunie 2009 
sau Hotărârea pronunţată în Cauza Grosaru împotriva României din 2 martie 2010)”1. 

 

2. Acte de referinţă 
 
Principalul document de referinţă în materie, invocat adesea şi de Curtea Constitu-

ţională în jurisprudenţa sa, îl constituie Codul bunelor practici în materie electorală – Linii 
directoare şi raport explicativ, adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept 
în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 octombrie 2002)2, act care: 

a) evidenţiază principiile care constituie baza patrimoniului electoral european, şi 
anume „sufragiul universal, egal, liber exprimat, secret şi direct”, explicitând fiecare dintre 
aceste trăsături; 

b) accentuează stabilitatea unor reguli ale dreptului electoral, „în special cele care 
reglementează sistemul electoral propriu-zis, componenţa comisiilor electorale şi 
constituirea teritorială a circumscripţiilor”. Se statuează în acest sens că „ar fi necesar a se 
evita, nu atât modificarea sistemelor de scrutin – ele pot fi întotdeauna îmbunătăţite –, ci 
modificarea lor frecventă sau cu puţin timp (cel puţin un an) înainte de alegeri. Chiar în 
absenţa unei intenţii de manipulare, modificările vor fi dictate de interesele iminente ale 
partidului politic” (s.n.). Subliniind aceleaşi principii, Raportul asupra calendarului şi 
inventarului criteriilor politice de evaluare a alegerilor adoptat de Consiliul pentru alegeri 
democratice cu ocazia celei de-a 34-a Reuniuni (Veneţia, 14 octombrie 2010) reţine, 

                                                           
1 Decizia nr. 682/2012, publicată în M. Of. nr. 473 din 11 iulie 2012. 
2 www.venice.coe.int. 
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totodată, că „orice reformă care vizează legislaţia electorală care urmează să se aplice 
unor alegeri trebuie să aibă loc suficient de devreme pentru a putea fi cu adevărat 
aplicabilă”. Cu toate acestea, în anumite situaţii, „pot fi acceptate excepţii de la regula de un 
an, de exemplu, dacă este necesar să fie remediate pe cale legislativă probleme neprevăzute 
sau pentru a rectifica legislaţia electorală, acolo unde aceasta ar aduce atingere drepturilor 
recunoscute la nivel internaţional”. Punctual, cu privire la modalităţile de vot, abordate din 
perspectiva principiilor patrimoniului electoral european, Liniile directoare stabilesc mai 
întâi, la pct. 3.2. ii), principiul potrivit căruia „alegătorii trebuie să beneficieze întotdeauna de 
posibilitatea de a vota într-o secţie de votare. Alte modalităţi de votare sunt acceptate 
numai în următoarele condiţii (...)”, acestea fiind prevăzute distinct pentru votarea prin 
corespondenţă, votul electronic,votarea prin procură, utilizarea urnelor de votare. 

 Astfel, „votarea prin corespondenţă poate fi permisă numai în cazul în care activitatea 
serviciilor poştale este sigură şi fiabilă, dreptul de a vota prin corespondenţă poate fi acordat 
persoanelor internate în spital, deţinuţilor, persoanelor cu mobilitate redusă sau persoanelor 
cu drept de vot care domiciliază în străinătate; frauda sau intimidarea nu trebuie să fie 
permise” (s.n.) [pct. 3.2. iii)].  

Dezvoltând aceste principii în Raportul explicativ, la pct. 3.2.2.1., se reţine că: „Deseori 
votarea prin corespondenţă şi prin procură este permisă în ţările occidentale, dar 
modalităţile desfăşurării acestor două forme variază considerabil de la un stat la altul. De 
exemplu, votarea prin corespondenţă poate fi folosită mult într-o ţară şi interzisă în alta 
pentru a evita pericolul unor eventuale falsificări electorale. Acest fel de votare poate fi 
permis numai în cazul când serviciile poştale sunt protejate de orice manipulări intenţionate 
şi sigure, în sensul că funcţionează eficient (…). Cu toate acestea, respectând anumite măsuri 
de precauţie, votarea prin corespondenţă poate fi folosită pentru a oferi pacienţilor internaţi 
în spital, deţinuţilor, persoanelor cu mobilitate redusă sau persoanelor cu drept de vot care 
domiciliază în străinătate posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot, în măsura în care riscul 
de falsificare sau de intimidare este eliminat. Votarea prin corespondenţă trebuie 
desfăşurată conform unei proceduri speciale, cu câteva zile înainte de alegeri” (s.n.). 

 
 

V. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 

Nefiind reglementată această modalitate de vot în România, nu există o jurisprudenţă a 
Curţii Constituţionale care să se refere la votul prin corespondenţă.  

Considerentele deciziilor Curţii Constituţionale a României au devenit însă din ce în ce 
mai persuasive în evidenţierea unor obligaţii ale legiuitorului în materie electorală 
determinate de constatarea numeroaselor modificări ale legislaţiei în materie şi a defi-
cienţelor sistemului electoral sesizate cu prilejul alegerilor parlamentare din anul 2008 şi al 
celor prezidenţiale din 2009. În această jurisprudenţă (deopotrivă de reţinut şi respectat cu 
privire la orice modalitate de exercitare a votului), Curtea Constituţională a subliniat 
necesitatea reexaminării întregii legislaţii electorale, evidenţiind aspectele care trebuie 
supuse reexaminării şi principiile pe care legiuitorul trebuie să le aibă în vedere în acest sens 
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şi, totodată, a subliniat necesitatea stabilităţii legii în materie electorală, expresie a 
principiului securităţii juridice3.  

Astfel, prin Decizia nr. 61 din 14 ianuarie 20104, Curtea a reţinut următoarele: „În activi-
tatea sa, Curtea Constituţională a soluţionat mai multe cauze privind constituţionalitatea 
unor dispoziţii ale Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, 
constatând că actuala reglementare a sistemului electoral românesc prezintă o serie de 
imperfecţiuni şi, ca atare, se impune o reconsiderare a acesteia din perspectiva alegerilor 
parlamentare din anul 2012, care să asigure, sub toate aspectele, organizarea şi desfă-
şurarea unor alegeri democratice în România. În această privinţă, Curtea consideră că 
trebuie, în primul rând, să se pornească de la realităţile economice, politice şi sociale ale 
ţării, de la rolul partidelor politice în procesul electoral, de la necesitatea raţionalizării 
Parlamentului şi, în final, să fie reglementat un tip de scrutin corespunzător concluziilor 
desprinse şi care să aibă corespondent în tipurile de scrutin care se regăsesc în majoritatea 
statelor europene”. 

 Curtea a reţinut, totodată, că „Legea nr. 35/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare, reglementează un mecanism electoral care nu are nicio legătură cu elementele de 
conţinut ale tipului de scrutin majoritar uninominal, organizat cu un singur tur şi care este 
practicat în alte state. Este de reţinut că niciun sistem electoral în care este reglementat un 
tip de scrutin majoritar uninominal cu un singur tur de scrutin nu prevede vreun prag 
electoral, în timp ce Legea nr. 35/2008 prevede două tipuri de praguri electorale alternative. 
Rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie 2008 au arătat că mecanismul utilizat 
pentru atribuirea mandatelor a avut drept consecinţă rezultate neconforme celor specifice 
unui tip de scrutin majoritar uninominal, rezultate determinate de calculele matematice 
reglementate de regulile procedurii electorale ale scrutinului uninominal prevăzut de Legea 
nr. 35/2008. Aşa se face că desemnarea unor parlamentari s-a realizat pe baza unor calcule, 
fără ca o asemenea desemnare să rezulte din alegeri, în urma exprimării prin vot a opţiunilor 
politice”. 

 Prin Decizia nr. 503 din 20 aprilie 20105, Curtea a admis excepţia de neconstitu-
ţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008, întrucât îndepărta de la 
procesul electoral, în cazul alegerilor parţiale, candidatura ca independent a unei persoane, 
încălcând astfel prevederile art. 37 din Constituţie – „Dreptul de a fi ales”. 

Prin Decizia nr. 51 din 25 ianuarie 20126, Curtea a admis obiecţia de neconstitu-
ţionalitate a Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale şi a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
                                                           
3 T. Toader, M. Safta, Dialogul judecătorilor constituţionali, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015,  pp. 148-151. 
4 Publicată în M. Of. nr. 76 din 3 februarie 2010. 
5 Publicată în M. Of. nr. 353 din 28 mai 2010. 
6 Publicată în M. Of. nr. 90 din 3 februarie 2012. 
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nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Cu acel prilej, Curtea a 
reţinut în mod critic frecventele modificări ale legislaţiei electorale, observând că „Legea 
nr. 35/2008 (…) a fost modificată la două luni de la adoptarea de către Parlament prin 
O.U.G. nr. 66/2008 (...) şi la 5 luni de la adoptare prin O.U.G. nr. 97/2008 (...). Prin această 
din urmă ordonanţă au fost aduse 92 de modificări şi completări legii, în condiţiile în care 
legea adoptată iniţial de Parlament cu respectarea art. 75 şi art. 76 alin. (1) din Constituţie 
cuprindea 76 de articole şi o anexă referitoare la circumscripţiile electorale”. Totodată, 
statuând că „dreptul la alegeri libere impune respectarea unor exigenţe, între care şi aceea a 
stabilităţii normelor juridice în domeniul electoral”, respectiv că „stabilitatea acestor norme 
constituie o expresie a principiului securităţii juridice, instituit, implicit, de art. 1 alin. (5) din 
Constituţie”, şi observând că modificarea legislativă intempestivă „poate fi de natură să 
creeze dificultăţi suplimentare autorităţilor însărcinate cu aplicarea sa, sub aspectul 
adaptării la procedura nou-instituită şi operaţiunile de ordin tehnic pe care aceasta le 
presupune”, respectiv că „această reglementare este de natură să determine dificultăţi în 
exercitarea dreptului de vot, dificultăţi care pot avea ca efect, în cele din urmă, restrângerea 
exerciţiului acestui drept”, Curtea a constatat neconstituţionalitatea legii criticate. 
Considerentele deciziei au avut în vedere şi Codul bunelor practici în materie electorală 
adoptat de către Comisia de la Veneţia, act în care se arată faptul că stabilitatea dreptului 
este un element important al credibilităţii procesului electoral, iar modificarea frecventă a 
normelor şi caracterul lor complex pot dezorienta alegătorul, respectiv că ceea ce trebuie 
evitat nu este atât modificarea sistemelor de scrutin, ci modificarea lor frecventă sau cu 
puţin timp (mai puţin de un an) înainte de alegeri. Referindu-se la considerentele 
Deciziei nr. 61/2010, Curtea a arătat din nou că „actuala reglementare a sistemului electoral 
românesc prezintă o serie de imperfecţiuni şi, ca atare, se impune o reconsiderare a acesteia 
din perspectiva alegerilor parlamentare din anul 2012, care să asigure, sub toate aspectele, 
organizarea şi desfăşurarea unor alegeri democratice în România”, subliniind „nece-
sitatea ca întreaga legislaţie electorală referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, a Preşedintelui României, alegerile pentru Parlamentul European, precum şi la 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale să fie reexaminată, urmând a fi 
concentrată într-un cod electoral, ale cărui dispoziţii comune şi speciale să asigure, în 
concordanţă cu principiile constituţionale, organizarea unui scrutin democratic, corect şi 
transparent” (Decizia nr. 51/2012). 

 Toate aceste principii şi considerente sunt reluate prin Decizia nr. 682/2012, când 
Curtea a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind modificarea 
şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor adminis-
traţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali este neconstituţională. 

VI. Repere de drept comparat  
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De exemplu, în Germania7, Legea electorală federală reglementează votul prin 
corespondenţă, înţeles ca fiind metoda de exercitare a dreptului de vot în care buletinele de 
vot sunt transmise prin poştă către alegătorii din străinătate care s-au înregistrat, iar după 
completare sunt returnate, prin poştă, în ţară. Pot vota numai alegătorii care sunt înscrişi în 
registrul electoral sau deţin o carte de alegător. Pentru exercitarea votului prin 
corespondenţă, cetăţenii trebuie să formuleze o cerere de eliberare a unei cărţi de alegător. 
Cărţile de alegător se transmit la locul de reşedinţă al alegătorului, însoţite de următoarele 
documente necesare pentru exercitarea votului prin corespondenţă: un buletin de vot, un 
plic pentru buletinul de vot, un plic pentru returnarea corespondenţei, pe care sunt 
inscripţionate adresa la care trebuie trimis buletinul de vot, autoritatea locală sau 
municipală care a emis cartea de alegător, numărul cărţii de alegător sau al districtului 
electoral; un document de informare privind votul prin corespondenţă – toate conform 
modelului oficial. Alegătorul transmite ofiţerului electoral al circumscripţiei la care este 
arondat în conformitate cu cartea de alegător pe care o deţine un plic oficial sigilat 
cuprinzând cartea de alegător semnată şi buletinul de vot care a fost introdus într-un alt plic 
sigilat. Plicul trebuie să ajungă la destinaţie până cel târziu ora 18 în ziua alegerilor. Pe cartea 
de alegător trebuie făcută menţiunea că buletinul de vot a fost marcat personal sau potrivit 
intenţiei alegătorului, menţiune ce ţine locul unui jurământ depus în faţa ofiţerului electoral 
de circumscripţie. Transmiterea se realizează prin orice serviciu de poşta agreat, anunţat 
oficial înaintea alegerilor. De asemenea, plicul cu documente poate fi înmânat şi unei 
autorităţi desemnate prin lege.  

Experienţele anilor electorali în ţări cu o mai îndelungată tradiţie în materie s-au 
reflectat în modificarea legislaţiei de referinţă, fiind deopotrivă utile ca repere. Astfel, de 
exemplu, cazul Mexicului, cele mai semnificative astfel de modificări se referă la 
simplificarea procedurii de vot, implementarea unui program de asistenţă şi eliminarea 
taxelor de expediere a corespondenţei privind votul. Ca rezultat al acestor modificări 
legislative, a crescut numărul votanţilor înregistraţi, al voturilor exprimate şi al celor valide8.  

 Sunt de menţionat şi reglementări menite să elimine dezavantajele votului prin 
corespondenţă, dezavantaje evidenţiate de criticii acestei modalităţi de exercitare a 
votului9. Un asemenea dezavantaj îl constituie riscul ca buletinul de vot să nu ajungă la 
destinaţie la timp pentru a fi luat în calcul. De exemplu, în Australia şi în mai multe state din 
Statele Unite ale Americii, buletinele de vot prin corespondenţă sunt încă valabile şi luate în 
calcul, chiar dacă sunt primite după ziua alegerilor, într-un anumit interval de timp 
specificat. Un alt dezavantaj care a fost evidenţiat este dat de incertitudinea cu privire la 

                                                           
7 Sinteză realizată pe baza studiului  Votul prin corespondenţă – Studiu de caz – Republica Federală Germană, publicat 
în „Expert electoral” nr. 4/2014, pp. 53-55. 
8 Pe larg, a se vedea Erika P. Salas Rueda, Mexico: a glance on its alternative voting models, în „Expert electoral” 
nr. 1/2015, pp. 6-23, disponibil pe http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2015/03/Expert_ 
Electoral_nr.1_din_2015.pdf. 
9 Pe larg, pentru un studiu comparativ pentru parte dintre statele menţionate,  a se vedea Henry S. Rojas,  A Comparative 
Study of the Overseas Voting Laws and Systems of Selected Countries, disponibil pe pdf.usaid.gov/ pdf_docs/Pnada596.pdf . 
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persoana care votează. De aceea, în unele state se impune ca cererea de înregistrare în 
calitate de alegător absent să fie legalizată, şi alte state solicită un martor pentru a semna 
plicul exterior, iar transmiterea plicului atestă că alegătorul a introdus buletinul de vot 
completat în plicul interior sigilat. În Canada, alegătorul este obligat să prezinte, împreună 
cu solicitarea de vot în absenţă din străinătate, o fotocopie a paşaportului sau a certificatului 
de naştere, ca dovadă a cetăţeniei canadiene. În Spania, dovada identităţii şi certificatul de 
includere în recensământul electoral trebuie să fie expediate împreună cu buletinul de vot 
prin corespondenţă.  

Legislaţia în materie a fost apreciată în mod diferit de instanţele de jurisdicţie 
constituţională. De exemplu, în Turcia, noile reglementări care au introdus votul prin 
corespondenţă au fost apreciate ca fiind incompatibile cu dispoziţiile Constituţiei. Astfel, 
Curtea a fost sesizată de principalul grup parlamentar de opoziţie să se pronunţe cu privire 
la conformitatea cu Constituţia a sintagmei „votul prin corespondenţă”, introdusă în 
legislaţia electorală. În motivarea sesizării s-a susţinut că votul prin corespondenţă face ca 
votanţii individuali să fie vulnerabili faţă de influenţa membrilor familiei şi a grupurilor 
sociale, cum ar fi comunităţile religioase sau etnice. De asemenea, grupul parlamentar a mai 
susţinut că votul prin corespondenţă este foarte expus fraudei electorale şi, ca rezultat, 
prevederile care îl reglementează contravin art. 2, art. 11, art. 67 şi art. 79 din Constituţie. 
Curtea Constituţională a reţinut că dreptul la vot este un drept constituţional care trebuie 
respectat, indiferent dacă un cetăţean trăieşte în ţara lui sau peste graniţă. Acest drept ar 
trebui totuşi să fie exercitat în conformitate cu principiile constituţionale, cum ar fi sufragiul 
liber, egal, secret, direct şi universal, precum şi numărarea publică a voturilor, principii 
prevăzute în art. 67.2 din Constituţia Turciei. Curtea a constatat neconstituţionalitatea 
sintagmei „votul prin corespondenţă”, în art. 94.A şi art. 94.B din Legea nr. 298 cu privire la 
principiile generale ale alegerilor şi registrul electoral, reţinând că votul prin corespondenţă 
reglementat de dispoziţiile contestate este departe de a garanta votul secret şi liber în 
alegeri, ceea ce contravine art. 67 din Constituţie (Decizia nr. E. 2008/33, K. 2008/133 din 
29 mai 200810). 

O analiză detaliată a acestei modalităţi de vot a fost realizată de Tribunalul 
Constituţional din Polonia, astfel că vom evidenţia în cele ce urmează considerente din 
decizia pronunţată, în care s-a statuat asupra constituţionalităţii normelor criticate. 

În faţa Tribunalului constituţional polonez au fost formulate trei categorii de critici cât 
priveşte votul prin corespondenţă, respectiv: 

- votarea în afara secţiei de votare a unei comisii electorale de circumscripţie încalcă 
principiul votului secret (...); 

- trimiterea buletinelor de vot; petenţii au reţinut că intermediarii în procesul de 
trimitere a buletinelor de vot sunt „instituţii poştale care îşi desfăşoară activitatea în 
străinătate, şi a căror eficienţă şi fiabilitate, inclusiv nivelul de protecţie a secretului 
corespondenţei şi a gradului de a fi «etanş», atunci când ne referim la persoane şi instituţii 
care pot fi interesate să denatureze rezultatele alegerilor din Polonia sau să încalce secretul 
acestora, inclusiv serviciile secrete, variază în diverse ţări (...). În aceste condiţii, autorităţile 
                                                           
10 Publicat la adresa www.codices.coe.int. 
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publice din Polonia nu sunt în măsură să garanteze că buletinele de vot vor ajunge la timp la 
alegător şi vor fi livrate acestuia, că buletinul de vot aflat într-un plic retur va fi completat de 
alegătorul însuşi, iar conţinutul său nu va fi văzut de către nicio altă persoană în timpul 
transferului de la alegător la consul, că nu se va recurge la fraudă, constând în schimbarea 
conţinutului buletinului de vot sau înlocuirea acestuia, şi că, în cele din urmă, va ajunge la 
consul la timp” (pp. 29-30 din cerere). Din aceste motive, petenţii au formulat concluzia că 
votul prin corespondenţă nu garantează exercitarea echitabilă a dreptului cetăţenilor la vot 
şi, astfel, este în contradicţie cu art. 62 alin. (1) din Constituţie; 

- în cadrul votului prin corespondenţă, buletinele de vot se completează cu cel puţin 
douăsprezece zile înainte de ziua alegerilor. Petenţii se referă la acest fenomen ca la un 
”fals” început al votării.  

Tribunalul a reţinut, în esenţă, următoarele: 
- cu privire la fundamentarea acestei modalităţi de exercitare a votului: „Votul prin 

corespondenţă permite exprimarea voturilor de către alegătorii care locuiesc în străinătate şi 
care au frecvent probleme să ajungă la comisiile electorale de circumscripţie, din cauza 
distanţei de la acele comisii la locul lor de reşedinţă sau de şedere. (...) Metoda menţionată 
privind votul este admisă în multe state europene. Reglementările legale în acest sens relevă 
numeroase diferenţe. În unele state, votul prin corespondenţă este prevăzut numai pentru 
cetăţenii care locuiesc în străinătate (de exemplu, Italia sau Olanda), iar în altele, pentru 
cetăţenii care locuiesc în propria lor ţară, dar care, din diferite motive, nu pot vota personal 
la o secţie de votare din ţara lor (de exemplu, Germania sau Marea Britanie). De asemenea, 
există ţări care au renunţat complet la posibilitatea de a vota prin corespondenţă, care 
fusese introdusă în prealabil (de exemplu, Franţa în 1975). (…)”. 

- cu privire la cadrul legal în materie: „Problematica este tratată în Capitolul 8 din 
Codul Electoral, intitulat «Votul prin corespondenţă în districtele de votare constituite în 
străinătate». Din art. 62 din Codul Electoral rezultă că metoda menţionată privind votul este 
rezervată pentru un grup restrâns de alegători, adică cei care locuiesc în străinătate şi sunt 
înscrişi pe listele de alegători pregătite de consulul care are competenţă teritorială în acest 
sens. Votul prin corespondenţă are un caracter opţional, întrucât alegătorii care aparţin 
acelui grup îşi pot exprima, de asemenea, votul personal la o secţie de votare înfiinţată în 
afara graniţelor statului polonez. Intenţia de a vota prin corespondenţă trebuie să fie 
notificată de către alegători consulului care are competenţă teritorială, până în cea de-a 
cincisprezecea zi înainte de ziua alegerilor [art. 63 alin. (1) din Codul electoral]. Imediat după 
primirea buletinelor de vot de la comisia electorală competentă, dar nu mai târziu de cea de-a 
zecea zi înainte de ziua alegerilor, consulul trimite un pachet care conţine un plic retur 
adresat, un buletin de vot sau buletine de vot, un plic pentru buletinul de vot sau pentru 
buletinele de vot, o declaraţie privind votul personal şi în secret, precum şi instrucţiuni de 
votare [art. 65 alin. (1) din Codul electoral]. Sub titlul «adnotări» înscris pe lista de alegători, 
care corespunde înregistrării ultimului nume a unui alegător care şi-a exprimat intenţia de a-şi 
exprima votul prin corespondenţă, consulul adaugă informaţii despre trimiterea pachetului 
de vot alegătorului [art. 65 alin. (4) din Codul electoral]. Alegătorii care îşi exprimă votul prin 
corespondenţă, după completarea buletinelor de vot, pun documentele în plicurile pentru 
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buletinele de vot pe care le sigilează, iar apoi pun plicurile în plicurile retur împreună cu 
declaraţiile semnate şi le trimit pe cheltuiala lor la adresa consulului competent [art. 66 alin. (1) 
din Codul electoral]. Consulul trimite plicurile retur comisiei electorale competente de 
circumscripţie, nu mai târziu de cea de-a treia zi înainte de ziua alegerilor [art. 66 alin. (2) din 
Codul electoral]. Plicurile retur trimise de consul sunt introduse în cea de-a doua urnă, care 
este constituită exclusiv în acest scop. Plicurile retur transferate Comisiei electorale de 
circumscripţie după încheierea scrutinului sunt distruse fără a fi deschise. (...)”. 

- cu privire la prima critică formulată: „În conformitate cu prima critică, votarea în 
afara unei secţii de votare încalcă principiul votului secret. Principiul menţionat implică 
faptul că nimeni altcineva, în afara alegătorilor înşişi, nu cunoaşte conţinutul deciziilor 
individuale privind votarea. Votul secret este o garanţie necesară de exprimare neîngrădită a 
preferinţelor electorale individuale. De asemenea, într-un anumit fel, acesta protejează 
alegătorii de posibilele efecte ale votului, indiferent dacă aceste efecte ar avea un caracter 
pozitiv sau negativ. Pentru alegători, votul secret este un drept, iar nu o obligaţie. (...)  

Tribunalul precizează că, în cazul votului prin corespondenţă, alegătorii sunt cei care 
devin obligaţi să garanteze secretul actului de vot. Obligaţia de a garanta secretul deciziei de 
vot exprimat este transferată de la alegător la consul, la momentul livrării buletinelor de vot 
către consul. O astfel de reglementare a procedurii de vot în afara secţiei de votare a unei 
comisii electorale de circumscripţie nu încalcă principiul votului secret, câtă vreme legiuitorul 
a indicat persoanele care sunt responsabile de punerea în aplicare a principiului menţionat în 
anumite etape ale procesului electoral şi a instituit mecanismul complex de mai sus, care 
garantează faptul că decizia de vot a alegătorului nu va fi dezvăluită terţilor”. 

- cu privire la cea de-a doua critică formulată: „O altă critică se referă la faptul că 
trimiterea buletinelor de vot prin intermediul serviciului poştal în străinătate, unde 
autorităţile poloneze nu pot efectua niciun control, nu garantează exercitarea fiabilă a 
drepturilor electorale active ale cetăţenilor, şi, astfel, aceasta este în contradicţie cu art. 62 
alin. (1) din Constituţie. În opinia petiţionarilor, din cauza posibilelor nereguli şi fraude 
electorale care pot apărea în timpul trimiterii buletinelor de vot, e posibil ca rezultatul 
votului să nu reflecte preferinţele reale ale alegătorilor. 

Din formularea criticii rezultă că – în opinia petenţilor – simplul fapt de a trimite 
buletinele de vot pe teritoriul din afara jurisdicţiei Republicii Poloniei determină neconstitu-
ţionalitatea prevederilor contestate. Petenţii presupun a priori că, în această etapă a 
procesului electoral, vor exista nereguli pe care autorităţile poloneze nu vor putea să le evite 
sau să le neutralizeze. Prin urmare, acuzaţia menţionată se referă la domeniul de aplicare a 
dreptului, iar verificarea valabilităţii acuzaţiei necesită cunoştinţe cu privire la aplicarea 
dispoziţiilor contestate (...). Neregulile descoperite în timpul exercitării procedurii votului prin 
corespondenţă ar fi de importanţă numai în cazul în care acestea au avut loc astfel încât să 
determine o denaturare permanentă a acestor dispoziţii. În cazul de faţă, petiţionarii nu au 
demonstrat posibilitatea ca neregulile electorale să poată avea un astfel de rezultat. Astfel, 
prezumţia de constituţionalitate a prevederilor contestate nu a fost infirmată”. 

- cea de-a treia critică formulată: „Ultima critică se referă la faptul că, în cadrul votului 
prin corespondenţă, alegătorii îşi exprimă votul cu cel puţin câteva zile înainte de ziua 
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alegerilor, ceea ce încalcă obligaţia de a organiza alegerile într-o singură zi [art. 98 alin. (2) şi 
(5), precum şi art. 128 alin. (2) din Constituţie]. 

În cazul votului prin corespondenţă, procedura de exprimare a voturilor se extinde 
într-adevăr în timp – începând cu momentul trimiterii buletinului de vot de către consul, 
apoi completarea acestuia de către un alegător şi returnarea acestuia consulului, până la 
momentul introducerii acestuia într-o urnă de votare (împreună cu întregul plic retur). 
Această ultimă acţiune, deşi nu se realizează direct de către alegător, ci de membrii unei 
comisii electorale de circumscripţie, poate avea loc numai în ziua alegerilor. 

Datorită acestei proceduri extinse în timp pentru votul prin corespondenţă, ar trebui să 
se ia în considerare momentul din cadrul votului prin corespondenţă când alegătorii îşi 
exprimă votul pentru alegeri. Fără îndoială, alegătorii iau decizia prin completarea 
buletinelor de vot, scriind semnul «X» în căsuţa din stânga numelui candidatului sau 
candidaţilor. Completarea unui buletin de vot în mod corespunzător garantează validitatea 
votului; cu toate acestea, nu este o condiţie necesară pentru exprimarea votului. Într-adevăr, 
votul este exprimat în momentul introducerii buletinului de vot în urna de votare, dar – 
pentru eficacitatea acţiunii – este irelevant dacă buletinul de vot a fost completat sau nu. În 
cazul în care un alegător, personal, pune buletinul de vot necompletat în urna de votare, 
acest lucru va fi, de asemenea, o formă de exprimare a votului, deşi votul va fi considerat 
invalid în timpul procedurii de numărare a voturilor, efectuată de o comisie electorală de 
circumscripţie. Pe de altă parte, în cazul în care alegătorul completează buletinul de vot, iar 
apoi – în loc să-l introducă în urna de vot – îl distruge sau îl sustrage din secţia de votare, 
acest lucru nu va fi considerat ca o exprimare a votului în cadrul alegerilor. 

Din aceste motive, Tribunalul precizează că exprimarea voturilor în cadrul alegerilor nu 
are loc la momentul completării buletinelor de vot de către alegători, ci la momentul 
introducerii acestora în urna de votare. Regula menţionată este valabilă atât pentru 
alegătorii care votează la o secţie de votare, cât şi pentru alegătorii care votează prin 
corespondenţă. În cazul ultimelor acţiuni, acţiunea de completare a buletinelor de vot 
precede acţiunea de introducere a acestora în urna de votare. Cu toate acestea, ceea ce 
determină ca votul să fie exprimat este cea de-a doua acţiune, care are loc în ziua alegerilor. 
Acest lucru înseamnă că acuzaţia privind acţiunea de votare înainte de ziua alegerilor, în 
cazul alegătorilor care votează prin corespondenţă, este neîntemeiată” (Decizia din 20 iulie 
201111, nr. ref. K 9/11*1).  

Menţionăm şi o decizie a Curţii Constituţionale Federale din Germania, care surprinde 
dinamica modificărilor legislaţiei în materie, în sensul simplificării acesteia, urmând să cităm 
parte a rezumatului acesteia.  

În cauză, autorul sesizării susţinea că modificarea legislativă care a eliminat necesitatea 
motivării exprimării votului prin corespondenţă determină o lipsă de securitate împotriva 
falsificării şi riscul sporit împotriva exprimării, fără intenţie,  de voturi invalide în buletinul de 
vot prin corespondenţă. În conformitate cu legea precedentă, o persoană putea primi 
buletinul de vot necesar pentru a-şi exprima votul prin corespondenţă doar dacă, în ziua 
alegerilor, se afla în afara circumscripţiei sale din motive importante, se mutase într-o altă 
                                                           
11 Extras, textul integral al deciziei este publicat la adresa www.codices.coe.int. 
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circumscripţie şi nu fusese încă înscris pe lista electorală a noii circumscripţii sau nu reuşise 
să ajungă la secţia de votare din motive profesionale sau din cauza unei boli, din cauza 
vârstei avansate, a unui handicap fizic sau din cauza stării sale fizice, sau se afla în 
imposibilitatea de a acţiona astfel fără dificultăţi considerabile. Cauzele solicitării de 
eliberare a unui buletin de vot trebuiau să fie motivate plauzibil. 

Curtea a reţinut că „reglementarea votului prin corespondenţă are ca scop realizarea 
celei mai mari rate de participare electorală posibilă, prin urmare, slujeşte principiului 
alegerilor generale. De aceea a decis în mod repetat că votul prin corespondenţă este 
constituţional în mod justificat.  

Atunci când s-a modificat legea privind alegerile europene, legiuitorul (...) a reacţionat 
la creşterea mobilităţii societăţii de astăzi, precum şi la interesul mai mare privind stilul de 
viaţă individual. Acestea în scopul de a obţine cea mai mare rată posibilă de participare 
electorală. Potrivit legiuitorului, obligaţia de motivare în mod plauzibil a situaţiilor care 
împiedică alegătorii să voteze în persoană a fost practic inutilă. Având în vedere dorinţa 
scăzută de a vota într-o secţie de votare, este uşor de înţeles (...) că orice încercare de a 
întări cerinţele de motivare ori de a reglementa alte cerinţe pentru accesul la votul prin 
corespondenţă ar risca provocarea unei scăderi mai mari a ratei de participare la vot. (...)  

În prezent, nu există indicii că dispoziţiile existente ale legislaţiei electorale nu oferă o 
protecţie adecvată împotriva pericolelor care pot apărea prin punerea în aplicare a votului 
prin corespondenţă; respectiv pericole privind integritatea alegerilor şi pentru a avea alegeri 
exprimate în mod secret şi liber. La momentul reformării legii privind alegerile europene, 
legiuitorul a luat în considerare cerinţele constituţionale relevante” (s.n.) (2 BvC 7/10 – 9 
iulie 201312). 

                                                           
12 Rezumat disponibil la adresa http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/ger/ger-
2013-2-015. 
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Having examined the regulations on the matter, it is found that this voting method 

essentially refers to the casting of votes by mail, either directly to the appropriate electoral 
authority of the voter’s electoral district of his/her country of origin, or to his/her country’s 
embassy or consulate that has jurisdiction over the voter. As a general rule, ballots are 
mailed to voters together with an inner and an outer envelope. The filled-in ballot paper is 
placed in the inner envelope which is then placed in the outer envelope and sent by mail. As 
a main rule, the postal service is free of charge. The main advantage of postal voting consists 
in facilitating the exercise of the right to vote for oversees voters.  

Further below, we will provide certain legislative and jurisprudential landmarks on 
postal voting, building on the general framework given by the constitutional rules which 
enshrine political rights, and particularising with examples from the case-law of certain 
constitutional courts which were called upon to adjudicate on the constitutionality of the 
regulations concerning this method for the exercise of the right to vote. 

 
 

I. The Constitution of Romania  

 Article 36. The right to vote  
 (1) Every citizen who has attained the age of 18 years up to or on the elections day has 

the right to vote. 
(2) Mentally deficient or alienated persons who are laid under a judicial interdiction or 

those disenfranchised by a final court decision may not vote. 
Article 37. The right to be elected  
 (1) Eligibility to stand in elections is granted to all citizens with voting rights who meet 

the requirements set out in Article 16 para. (3), unless they are forbidden to join a political 
party in accordance with Article 40 para. (3).  
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(2) Candidates must have turned, up to or on the elections day, at least 23 years in 
order to stand in elections for the Chamber of Deputies or the bodies of local public 
administration, at least 33 years, to stand in elections for the Senate, and at least 35 years, 
to stand in elections for the office of President of Romania”. 

Article 38. The right to be elected for the European Parliament  
Once Romania has acceded to the European Union, Romanian citizens shall have the 

right to vote and to stand in elections for the European Parliament. 
The following features of the Romanian vote have been resulted from the systematic 

examination of the Constitution:  
- universality – consists in the fact that all Romanian citizens benefit from such right, 

under the conditions provided for by the framer, namely the exclusion of minors (since the 
participation to the political life of the State requires a certain level of maturity and 
responsibility), of alienated and mentally deficient persons (given the fact that, without the 
possibility of being legally competent for their actions, they may not vote), those who were 
convicted including for the ancillary punishment of disenfranchisement;  

- equality – is reflected both in the number of votes granted to every citizen and in the 
ratio of each vote for the election of the representatives of the nation: thus, every citizen is 
entitled to one single vote, and that vote has the same ratio with all other votes for the 
election of the same State authority, regardless of the person who has exercised the right to 
vote;  

- direct nature – refers to the fact that citizens shall vote personally and directly their 
representatives in Parliament, without any intermediary or proxy;  

- secret nature – refers to the fact that the citizens’ vote shall not be public, which 
constitutes one of the strongest guarantee of the voting correctness;  

- free expression – refers to the fact that the expression of citizens’ will in elections shall 
not be vitiated in any way and that the vote shall not be binding.  

 
 

II. The First Protocol to the European Convention on Human Rights 

 Article 3. Right to free elections 
 The High Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by 

secret ballot, under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the 
people in the choice of the legislature.  

 
 

III. Charter of Fundamental Rights of the European Union 

Article 39. Right to vote and to stand as a candidate at elections to the European 
Parliament 

(1) Every citizen of the Union has the right to vote and to stand as a candidate at 
elections to the European Parliament in the Member State in which he or she resides, under 
the same conditions as nationals of that State. 
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(2) Members of the European Parliament shall be elected by direct universal suffrage in 
a free and secret ballot. 

 
 

IV. Documents of the Venice Commission 

1. Legal value 
  
The Constitutional Court of Romania ruled that the documents of the Venice 

Commission are not binding, but “its recommendations represent the coordinates of a 
democratic ballot, in relation to which states – characterized as belonging to this type of 
regime – can express their free option in electoral matters, observing fundamental human 
rights, in general, and the right to vote and to stand as a candidate in elections, in 
particular”. The Court also stated that “in fact, the Code of Good Practice in Electoral 
Matters is also kept as a relevant international document in the case-law of the 
European Court of Human Rights (for example, Judgment delivered in Case Petkov and 
Others vs. Bulgaria of 11 June 2009 or Judgment delivered in Case Grosaru vs. Romania 
of 2 March 2010)”1. 

 

2. Reference documents 
 
The main reference document in this matter, also often invoked by the Constitutional 

Court in its case-law, is the Code of Good Practice in Electoral Matters – Guidelines and 
Explanatory Report, adopted by the European Commission for Democracy through Law at 
its 52nd Plenary Session (Venice, 18-19 October 2012)2, which: 

a) emphasizes the principles underlying Europe’s electoral heritage, i.e. “universal, 
equal, free, secret and direct suffrage”, explaining each of such features  

b) underlines the stability of electoral law, “in particular the electoral system proper, 
membership of electoral commissions and the drawing of consistuency boundaries”. It is 
ruled in this regard that “it is not so much changing voting systems which is a bad thing – 
they can always be changed for the better – as changing them frequently or just before 
(within one year of) elections. Even when no manipulation is intended, changes will seem 
to be dictated by immediate party political interests”.  

Underlining the same principles, Report on the timeline and inventory of political 
criteria for assessing an election adopted by the Council for Democratic Elections at its 34th 
meeting (Venice, 14 October 2010) notes, at the same time, that “any reform of electoral 
legislation to be applied during an election should occur early enough for it to be really 
applicable to the election”. However, in certain circumstances, “exceptions to the one year 
                                                           
1 Decision no. 682/2012, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 473 of 11 July 2012. 
2 www.venice.coe.int. 
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rule could be accepted, namely where there is a need to rectify, through legislation, 
unforeseen problems or to provide redress to violations of internationally recognised rights 
where they had been built into the electoral law”.  

Regarding the voting procedures, approached in the light of the principles underlying 
the Europe’s electoral heritage, the Guidelines establish firstly, at point 3.2. ii), the principle 
according to which ”Voters should always have the possibility of voting in a polling station. 
Other means of voting are acceptable under the following conditions (...)”, as they are 
separately provided for postal voting, electronic voting, proxy voting, the use of ballot 
boxes.  

Thus, ”postal voting should be allowed only where the postal service is safe and 
reliable; the right to vote using postal votes may be confined to people who are in hospital or 
imprisoned or to persons with reduced mobility or to electors residing abroad; fraud and 
intimidation must not be possible” [pct. 3.2. iii)].  

Developing these principles in the Explanatory Report, at point 3.2.2.1, it is held that 
”Postal voting and proxy voting are permitted in countries throughout the western world, 
but the pattern varies considerably. Postal voting, for instance, may be widespread in one 
country and prohibited in another owing to the danger of fraud. It should be allowed only if 
the postal service is secure – in other words, safe from intentional interference – and reliable, 
in the sense that it functions properly. Subject to certain precautions, however, postal voting 
can be used to enable hospital patients, persons in custody, persons with restricted mobility 
and electors resident abroad to vote, in so far as there is no risk of fraud or intimidation. 
Postal voting would take place under a special procedure a few days before the election”. 

 
 

V. Case-law of the Constitutional Court of Romania 

Due to the fact that such voting procedure is not regulated in Romania, no case-law of 
the Constitutional Court relates to postal voting.  

However, the recitals of the decisions of the Constitutional Court of Romania became 
increasingly persuasive in underlying certain obligations of the legislature in electoral 
matters resulted from the ascertainment of numerous amendments to this law and of the 
shortcomings of the electoral system which were challenged during parliamentary elections 
in 2008 and presidential ones in 2009. In that case-law (both worth mentioning and 
observing any procedure of voting), the Constitutional Court underlined the need for the 
revision of the entire electoral law, emphasising the issues subject to review and the 
principles which the legislature must consider in this regard, and it also underlined the need 
for stability of electoral law, an expression of the principle of legal3.  

                                                           
3 T. Toader, M. Safta, The dialogue of constitutional judges, Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 
2015, pp. 148-151. 
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Thus, by Decision no. 61 of 14 January 20104, the Court held as follow: “In its work, the 
Constitutional Court settled more cases regarding the constitutionality of certain provisions 
of Law no. 35/2008 for the election of the Chamber of Deputies and the Senate, noting that 
the current regulation of the Romanian electoral system has certain deficiencies and, 
therefore, it requires its review, in the light of the parliamentary elections in 2012, in order to 
ensure the organization and conduct of democratic elections in Romania, in all aspects. In 
this regard, the Court considers it necessary, firstly, to begin with the economic, political and 
social facts of the country, with the role of political parties in the electoral process, with the 
need for the rationalization of Parliament and, finally, to regulate a ballot according to the 
conclusions drawn and to have a correspondent in the types of ballots used in most 
European states”. 

Likewise, the Court noted that „Law no. 35/2009, as subsequently amended and 
supplemented, regulates an electoral mechanism that has no connection with the elements 
of the uninominal majority voting, organized in one round and used in other states. It is 
worth mentioning that an electoral system that regulates a uninominal majority voting 
organized in one round provides no electoral threshold, whereas Law no. 35/2008 provides 
two alternative electoral threshold. The results of parliamentary elections in November 2008 
revealed that such mechanism used to assign the terms of office led to non-compliant results 
with those specific for a uninominal majority voting. Such results were determined by 
mathematical calculations governed by the rules of the electoral procedure of the 
uninominal ballot provided for in Law no. 35/2008. Thus, the election of certain MPs was 
based on calculations, as such appointment did not result from elections following the 
expression of political options by vote”.  

By Decision no. 503 of 20 April 20105, the Court allowed the exception of unconstitutionality of 
the provisions of Article 48(17) of Law no. 35/2008, as they eliminate from the electoral process, in 
case of partial elections, the independent candidacy of a person and thus, they violate the 
provisions of Article 37 of the Constitution – “The right to be elected”.  

By Decision no. 51 of 25 January 20126, the Court allowed the objection of 
unconstitutionality of the Law on the organization and conduct of the elections for the 
authorities of local public administration and of the elections for the Chamber of Deputies 
and the Senate in 2012, as well as for the amendment and supplement of Title I of Law 
no. 35/2008 for the election of the Chamber of Deputies and the Senate, and for 
amending and supplementing Law no. 67/2004 for the election of local public 
administration authorities, Law no. 215/2001 on local public administration, and Law 
no. 393/2004 on the Statute of local elected officials. On that occasion, the Court critically 
held the frequent amendments to electoral law and noted that “Law no. 35/2008 was 
amended within two months following the adoption by Parliament through the Government 
Emergency Ordinance no. 66/2008 (...) and five months following its adoption through the 
Government Emergency Ordinance no. 97/2008 (...). The latter ordinance brought 92 

                                                           
4 Published in the Official Gazette of Romania no. 76 of 3 February 2010. 
5 Published in the Official Gazette of Romania no. 353 of 28 May 2010. 
6 Published in the Official Gazette of Romania no. 90 of 3 February 2012. 
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amendments and supplements to the law, while the law initially adopted by Parliament in 
compliance with Articles 75 and 76 para. (1) of the Constitution included 76 articles and one 
addendum on electoral constituencies”. At the same time, ruling that “the right to free 
elections requires the observance of certain requirements, including that of stability of legal 
rules in the electoral field”, namely that “the stability of these rules is an expression of the 
principle of legal certainty, set, implicitly, by Article 1 para. (5) of the Constitution”, and 
noting that such an unexpected legislative amendment “can create additional difficulties to 
the other authorities entrusted with its enforcement, in terms of adapting to the newly 
established procedure and the technical operations it requires”, namely that “this regulation 
is likely to determine difficulties in exercising the right to vote, difficulties which can finally 
result in the restriction on the exercise of this right”, the Court ascertained the 
unconstitutionality of the impugned law. The recitals of this decision also took into 
consideration the Code of Good Practice in Electoral Matters, adopted by the Venice 
Commission. This act reveals that the stability of law is crucial to the credibility of the 
electoral process, and the frequent change of rules and their complex nature may confuse 
voters, and that it is not so much changing voting systems which is a bad thing, as changing 
them frequently or just before (within one year of) elections. Taking into consideration the 
recitals of Decision no. 61/2010, the Court stated again that “the current regulation of the 
Romanian electoral system has certain deficiencies and, therefore, it requires its review, in 
the light of the parliamentary elections in 2012, in order to ensure the organization and 
conduct of democratic elections in Romania”, underlying “the need for the revision of the 
entire electoral law on elections to the Chamber of Deputies and the Senate, the President of 
Romania, the elections for the European Parliament, as well as the elections of local public 
administration authorities, which shall be comprised in an electoral code whose specific and 
common provisions shall ensure the organization of a democratic, fair and transparent ballot 
in compliance with the constitutional principles” (Decision no. 51/2012).  

 All these principles and recitals are also stated by Decision no. 682/2012, when the 
Court allowed the objection of unconstitutionality and found that the Law amending and 
supplementing Law no. 35/2008 for elections to the Chamber of Deputies and the Senate 
and amending and supplementing Law no. 67/2004 for the election of local public 
administration authorities, Law no. 215/2001 on local public administration and Law 
no. 393/2004 on the Statute of the local officials is unconstitutional. 

 
 

VI. Landmarks of comparative law  
 
For instance, in Germany7, the federal electoral law regulates postal voting as the 

method for the exercise of the right to vote where the ballots are mailed to oversees voters 
who have applied for registration, and once the vote has been cast, they are returned, by 

                                                           
7 Summary on the basis of the study Postal voting – Case study – Federal Republic of Germany, published in Electoral 
Expert Review no. 4/2014 , pp. 53-55. 
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mail, in the country. Only the voters who are registered in the electoral roll or hold a voter 
card shall vote. In order to exercise postal voting, citizens shall submit an application to be 
issued a voter card. Voter cards shall be sent to the voter’s residence, accompanied by the 
following documents in order to cast postal voting: an electoral ballot, a postal voting 
envelope, postal-ballot return envelope, on which there are written the return address, the 
local or municipal authority which issued the voter card, the number of the voter card or of 
the electoral district; voting instructions – all according to the official model. The voter shall 
send to the electoral official of his/her constituency, according to his/her voter card, an 
official outer sealed envelope containing his/her signed voter card and the electoral ballot 
which was placed in an inner sealed envelope. The envelope must reach its recipient until 
six o’clock p.m. on the day of the elections at the latest. The voter card should be marked 
with the mention that the electoral ballot has been personally executed or according to 
the voter’s will. Such mention shall be tantamount to an oath taken before the electoral 
official of the appropriate constituency. The transmission is achieved through any postal 
service agreed, officially announced before elections. Likewise, the envelope containing the 
above-mentioned documents may also be handed to an appointed authority defined by law. 
The experiences of the past electoral years in countries with a long tradition on the matter 
have also been reflected in the amendment to the law of reference, being equally useful as 
landmarks. Thus, for instance, in Mexic, the most significant amendments concern a simpler 
voting procedure, the implementation of an assistance programme and free charges for 
sending postal envelops. As a consequence of such legislative amendments, it has been 
recorded an increase in the number of the registered voters, in the cast votes and in the 
valid applications8.  

 It is also worth mentioning regulations aimed at removing the disadvantages of postal 
voting which are underlined by the very critics of this method for the exercise of the right to 
vote9. Such a disadvantage consists in the risk that the ballot paper does not reach the 
recipient in time to be counted. For instance, in Australia and in several states of the United 
States of America, postal ballots are still valid and counted even if received within a 
specified period after election day. Another underlined disadvantage is given by the 
uncertainty regarding the person who casts the vote. Therefore, some states require that 
the application for registration as an absentee voter be notarized and some states require a 
witness to sign the outer, transmittal envelope attesting to the fact that the voter placed the 
voted ballot in the sealed inner envelope. In Canada, the voter is required to submit, 
together with the application for overseas absentee voting, a photocopy of his/her passport 
or birth certificate as proof of Canadian citizenship. In Spain, proof of identity and the 
certificate of inclusion in the electoral census must be mailed together with the postal 
ballot.  

                                                           
8 Further, see Erika P. Salas Rueda, Mexico: a glance on its alternative voting models, in Electoral Expert 
Review no. 1/2015, pp. 6-23, available on http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/ 
2015/03/Expert_Electoral _nr.1_din_2015.pdf. 
9 Further, for a comparative study for a part of the above-mentioned states, see Henry S. Rojas, A Comparative Study 
of the Overseas Voting Laws and Systems of Selected Countries, available on pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnada596.pdf. 

http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/%202015/03/Expert_
http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/%202015/03/Expert_
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The law on the matter has been differently regarded by constitutional courts. For 
instance, in Turkey, the new regulations which introduced postal voting have been 
considered as incompatible with the provisions of the Constitution. Thus, the Court has 
been referred to by the main opposition party parliamentary group to assess the 
compliance of the phrase „postal voting”, introduced in the electoral law. As grounds for the 
referral, it has been argued that postal voting leaves individual voters vulnerable to the 
influence of family members and social groups such as religious or ethnic communities. The 
parliamentary group also pointed out that postal voting is very open to electoral fraud, and 
as a result, the above provisions were contrary to Articles 2, 11, 67 and 79 of the 
Constitution. The Constitutional Court stated that the right to vote is a constitutional right 
that should be respected, whether a citizen lives in his or her homeland or overseas. That 
right should, however, be exercised in accordance with constitutional principles such as 
free, equal, secret and direct and universal suffrage, and public counting of votes. All these 
are contained in Article 67.2 of the Constitution of Turkey. The Court ascertained the 
unconstitutionality of the phrase „postal voting”, in Articles 94.A and 94.B of Law no. 298 on 
the General Principles of Elections and Electoral Register and held that postal voting 
regulated by the provisions in dispute was very far from guaranteeing secret and free voting in 
elections, and was contrary to Article 67 of the Constitution (Decision no. E. 2008/33, 
K. 2008/133 of May 200810). 

A thorough analysis of this voting method was made by the Constitutional Tribunal of 
Poland, so we will quote further below an excerpt from the decision which adjudicated on 
the constitutionality of the impugned rules.  

Three types of allegations were brought before the Constitutional Tribunal of Poland, 
concerning postal voting, respectively: 

- voting away from the polling station of a district electoral commission infringes the 
principle of the secret ballot (...);  

- sending ballot papers; the applicants note that the intermediaries in the process of 
sending ballot papers are “postal institutions which carry out their activity in foreign 
countries, and whose efficiency and reliability, including the level of protecting the secrecy of 
correspondence and the degree of being «watertight» when it comes to persons and 
institutions that may be interested in affecting the results of Polish elections or in violating 
their secrecy, including secret services, varies in different countries (...). In those 
circumstances, Polish public authorities are unable to guarantee that ballot papers will reach 
a given voter in time and will be served on him/her, that the ballot paper in a return 
envelope will be filled in by a given voter himself/herself, that its content will not be seen by 
any outside persons during the transfer from the voter to a consul, that those persons will 
not resort to fraud consisting in changing the content of the ballot paper or replacing it, and 
that eventually it will reach the consul in time” (pp. 29-30 of the application). For these 
reasons, the applicants conclude that postal voting does not guarantee the fair exercise of 
citizen’s right to vote, and thus is inconsistent with Article 62 para. (1) of the Constitution; 

                                                           
10 Published on the website www.codices.coe.int. 
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- as part of postal voting, ballot papers are filled in several or over a dozen days before 
the day of elections. The applicants refer to this phenomenon as “electoral false start”. 

The Tribunal essentially held as follows:  
- on the substantiation of this method for the exercise of the right to vote: “Postal 

voting makes it possible to cast votes by voters staying abroad who frequently have 
problems with arriving at district electoral commissions, due to the distance from those 
commissions to their place of residence or stay. (...) The said method of voting is admissible 
in many European states. Statutory regulations in that regard reveal numerous differences. 
In some states, postal voting is only provided for citizens staying abroad (e.g. Italy or the 
Netherlands), and in others – for citizens who live in their own country, but who, for various 
reasons, may not cast their votes in person at a polling station in their country (e.g. Germany 
or the Great Britain). There are also countries which have completely withdrawn from the 
possibility of postal voting, which had been previously introduced (e.g. France in 1975). (...)”. 

- on the legal framework on the matter: “The issue is dealt with in Chapter 8 of the 
Electoral Code, entitled «Postal voting in polling districts established abroad». It follows from 
Article 62 of the Electoral Code that the said method of voting is reserved for a narrow group 
of voters, i.e. those who are staying abroad and are included in the list of voters prepared by 
a consul who has territorial competence in that regard. Postal voting has an optional 
character, as voters who belong to that group may also cast their votes in person at a polling 
station set up outside the borders of the Polish state. The intention to cast a postal vote 
should be notified by voters to a consul who has territorial competence in that regard until 
the 15th day before the day of elections [Article 63 para. (1) of the Electoral Code]. Forthwith 
after receiving ballot papers form a competent electoral commission, however no later than 
until the 10th day before the day of elections, the consul sends a ballot package containing an 
addressed return envelope, a ballot paper or ballot papers, an envelope for the ballot paper 
or ballot papers, a statement about voting in person and in secret, as well as voting 
instructions [Article 65 para. (1) of the Electoral Code]. Under the heading «Annotations» in 
the list of voters, corresponding to the entry of the last name of a given voter who expressed 
his/her intention to cast a postal vote, the consul adds information about sending the ballot 
package to the voter [Article 65 para. (4) of the Electoral Code]. Voters who cast postal 
votes, after filling in ballot papers, put the papers in envelopes for ballot papers which they 
seal, and then they place the envelopes inside return envelopes together with signed 
statements, and send them at their own expense to the address of the competent consul 
[Article 66 para. (1) of the Electoral Code]. The consul transfers the return envelopes to the 
competent district electoral commission no later than on the 3rd day before the day of 
elections [Article 66 para. (2) of the Electoral Code]. The return envelopes transferred by the 
consul are placed in the second ballot box, which is prepared solely for that purpose. The 
return envelopes transferred to the district electoral commission after the close of poll are 
destroyed without being opened. (...)”. 

- on the first allegation formulated by the applicants: “According to the first allegation 
formulated by the applicants, voting away from a polling station infringes the principle of 
the secret ballot. The said principle implies that no-one else but voters themselves know the 
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content of their individual voting decisions. Secret ballot is a necessary guarantee of 
unrestrained expression of individual electoral preferences. Also, in a certain way, it protects 
voters from possible effects of voting, regardless of the fact whether those effects would 
have a positive or negative character. For voters, secret ballot is a privilege, but not an 
obligation. (...) 

The Tribunal states that in the case of postal voting it is voters who become obliged to 
guarantee the secrecy of the act of voting. The obligation to guarantee the secrecy of the 
voting decision that has been taken is transferred from the voter to the consul at the 
moment of delivery of the ballot papers to the consul. Such a manner of regulating the 
procedure for voting away from the polling station of a district electoral commission does 
not infringe the principle of the secret ballot, as the legislator has indicated persons who are 
responsible for the implementation of the said principle at particular stages of the electoral 
process and created the above-mentioned complex mechanism which guarantees that the 
content of the voting decision of a particular voter will not be made known to third parties”. 

- on the second allegation formulated by the applicants: “Another concerns the issue 
that sending ballot papers via the postal service in foreign countries, where Polish authorities 
may not carry out any supervision, does not guarantee the reliable exercise of citizens’ active 
electoral rights, and thus is inconsistent with Article 62 para. (1) of the Constitution. In the 
applicants’ opinion, due to possible irregularities and electoral fraud that may occur during 
sending ballot papers, the outcome of voting may not reflect the actual preferences of 
voters.  

It follows from the formulation of the allegation that – according to the applicants – the 
mere fact of sending ballot papers in the territory outside the jurisdiction of the Republic of 
Poland determines the unconstitutionality of the challenged provisions. The applicants a 
priori assume that, at that stage of electoral process, there will be irregularities which Polish 
authorities will not be able to prevent or counteract. Therefore, the said allegation concerns 
the realm of application of law, and the verification of the validity of the allegation requires 
the knowledge about the functioning of the challenged provisions (...). Irregularities 
discovered in the course of applying the procedure for postal voting would be of significance 
only if they occurred on such a scale that they would result in a permanent distortion of 
those provisions. In the present case, the applicants have not made it probable that electoral 
irregularities may occur on such a scale. Thus, the presumption of constitutionality of the 
challenged provisions has not beent refuted”.  

- on the third allegation formulated by the applicants: “The last allegation concerns 
the issue that in postal voting voters cast their votes at least a few days before the day 
of elections, which infringes the requirement to hold elections on a single day [Article 98 
para. (2) and (5) as well as Article 128 para. (2) of the Constitution]. 

In the case of postal voting, the procedure for casting votes is indeed extended in time – 
beginning with the moment of sending a ballot paper in a ballot package by the consul, then 
filling it in by a voter and sending it back to the consul, until the moment of placing it in a 
ballot box (together with the whole return envelope). The last-mentioned action, although it 
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is not done directly by the voter, but by the members of a district electoral commission, may 
only take place on the day of elections. 

Due to this extended-in-time procedure for postal voting, it should be considered at 
which point in postal voting voters cast their votes in elections. Undoubtedly, voters make 
their choice by filling in ballot papers, writing the «X» mark in the box to the left of the name 
of a candidate or candidates. Filling in a given ballot paper properly guarantees the validity 
of a vote; however, it is not a prerequisite for casting the vote. Indeed, the vote is cast at the 
moment of placing the ballot paper in a ballot box, but – for the effectiveness of that action – it 
is irrelevant whether the ballot paper has been filled in or not. If a voter, in person, places a 
ballot paper which s/he has not filled in a ballot box, this will also be a form of casting a vote, 
although the vote will be regarded as invalid during the counting of votes conducted by a 
district electoral commission. On the other hand, if the voter fills in the ballot paper, and 
then – instead of placing it in a ballot box – it will destroy it or take it away from a given 
polling station, this will not be regarded as casting the vote in elections. 

For that reason, the Tribunal states that casting votes in elections occurs not at the 
moment of filling in ballot papers by voters, but at the moment of placing them in a ballot 
box. The said rule applies both to voters voting at a polling station as well as to voters voting 
by post. In the case of the last actions, the action of filling in ballot papers precedes the 
action of placing them in a ballot box. However, what determines that a vote is cast is the 
latter action, which takes place on the day of elections. This means that the allegation about 
voting before the day of elections in the case of voters who vote by post is groundless” 
(Decision of 20 July 201111, no. ref. K 9/11*1). 

We also refer to a decision of the Federal Constitutional Court of Germany which 
emphasizes the dynamic of amendments to the law on the matter, in terms of its 
simplification, and we are to quote a part of its summary. 

In this case, the author of the referral contended that the legislative amendment which 
led to the lack of need to state reasons for participating in the postal ballot results in a lack 
of security against falsification and the heightened risk of inadvertently casting invalid votes 
in the postal ballot. Under the previous law, a person could only receive the ballot paper 
necessary to cast a postal vote if he or she, on the day of the election, was outside his or her 
constituency for an important reason, had moved to another constituency and had not yet 
been entered in the electoral roll of the new constituency, or was unable to visit the polling 
station for professional reasons or because of illness, due to advanced age, physical 
disability or otherwise because of his or her physical state, or was unable to do so without 
considerable difficulties. The reasons for being issued a ballot paper had to be plausibly 
stated.  

The Court held that “the regulation of postal voting serves the purpose of achieving a 
voter turnout which is as high as possible, hence doing justice to the principle of general 
elections. It has hence repeatedly decided that the postal voting is constitutionally justified.  

                                                           
11 Excerpt, full text of the decision is published on the website www.codices.coe.int. 
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When amending the law on European elections, the legislator (...) reacted to the 
increasing mobility in today’s society, as well as to the greater interest in individual lifestyles. 
It was guided by the goal of achieving the highest possible electoral turnout. According to 
the legislator, the obligation to make a plausible case for reasons preventing voters from 
voting in person had been practically useless. It was not possible to examine even a small 
sample of the reasons that were stated. Considering the decreasing willingness to cast 
votes in a polling station, it is comprehensible (...) that any attempt to tighten the 
requirements to give reasons or to regulate access to participation in postal voting by 
other means would risk causing further decline in voter turnout. (...)  

There are currently no indications that the existing provisions of electoral law do not 
offer adequate protection against dangers which may be posed by implementing postal 
voting; namely dangers to the integrity of elections and to having secret and free elections. 
The legislator took account of the relevant constitutional requirements when reforming the 
law on European elections” (2 BvC 7/10 – 9 July 201312). 

                                                           
12 Summary available on the website http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/ CODICES/precis/eng/eur/ 
ger/ger-2013-2-015. 

http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/
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