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În loc de Prefa  
 

 

Lucrarea de fa  se adreseaz , în principal, studen ilor de la Facult ile 
de drept, administra ie public , tiin e sociale, umaniste i politice. Ea are 
valoarea unui curs universitar, menit a reprezenta substan a dialogului în 
sala de curs. 

Problematica ce face obiectul lucr rii poate st , îns , i în aten ia 
juri tilor i, nu în ultimul rând, în aten ia fiec ruia dintre noi, în calitate de 
cet eni. 

Din perspectiva modului de abordare a tematicii menite a r spunde 
exigen elor dreptului constitu ional, ca disciplin  înscris  în programele de 
înv mânt ale facult ilor de profil men ionate, autoarea a preferat o 
abordare clasic  a problematicii materiei în discu ie, în ciuda tenta iei de a 
elabora un curs universitar „în stil modern”, adic  schematic, cu repre-
zent ri grafice, posibil adendat cu un caiet de seminar, respectiv un curs 
„mai potrivit” vremurilor pe care le tr im, care pun în eviden  deterio-
rarea înv mântului i educa iei în ara noastr .  

Op iunea autoarei ascunde dorin a acesteia de a declan a, prin inter-
mediul informa iei, mecanismele interne apte s  stimuleze procesele 
motiva ionale de înv are, aprofundare a informa iei, în direct  rela ie cu 
stimularea civismului viitorilor absolven i.  

Lucrarea este structurata în nou  capitole. 
Primul capitol reprezint  o „punere a problemei”, cu consecin a ini-

ierii cititorului în „tainele” dreptului constitu ional, ca tiin  i ca ramur  
de drept. Analiza este destinat  punerii în eviden  a specificului dreptului 
constitu ional, din perspectiva obiectului s u, al normelor sale i a 
raporturilor pe care le genereaz . 

Cel de-al doilea capitol este menit a pune în eviden  izvoarele 
formale ale dreptului constitu ional. 

Actorii principali ai vie ii publice fac obiectul de analiz  al 
Capitolului III al lucr rii. Astfel, statul, parlamentul, guvernul, autorit ile 
judec tore ti, Curtea Constitu ional  beneficiaz  de o abordare istoric , 
care pune în eviden  apari ia, con inutul i evolu ia acestor institu ii 
sociale, suficient de atractiv  încât s  stimuleze interesul studentului de 
a- i aduce contribu ia în sala de seminar, prezentând – în sistemul 
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referatelor – document ri relative la apari ia i evolu ia acelora i realit i 
în ara noastr .  

Capitolul IV aduce în discu ie principiul separa iei puterilor în stat i 
statul de drept, surprinzând consecin ele aplic rii/respect rii principiului 
separa iei puterilor în stat asupra regimurilor politice constitu ionale 
contemporane i, deopotriv , dimensiunea valoric  a acestui principiu. 

Exemplele furnizate de autoare, relative la formele de manifestare a 
principiului separa iei puterilor în stat în ara noastr  au fost concepute 
pentru a cultiva un grad înalt de civism în rândul studen ilor i o cunoa -
tere aprofundat  a ceea ce înseamn  stat de drept, cât i a exigen elor 
acestuia. 

O trecere în revista a drepturilor fundamentale ale omului identificam 
în Capitolul V, Capitolul VI detaliind chestiuni relative la cet enia 
român  i european .  

Capitolul VII trateaz  sistemul electoral, înf i ând formele de exer-
citare a suveranit ii, tipurile de scrutin i institu iile implicate în procesul 
electoral.  

Capitolul VIII se ocup  de partidele politice, evocând importanta 
acestora i unele considera ii de tip istoric relative la apari ia i evolu ia 
acestor structuri, rolul i scopul lor.  

Ultimul capitol aduce în aten ie Minorit ile na ionale, grupurile de 
presiune, media i mass-media, grupurile primare de identificare, ca struc-
turi cu impact asupra puterii publice. 

Relativ la stilul lucr rii, autoarea a evitat polemica din dorin a de a 
face o prezentare cât mai inteligibil , motiv pentru care a utilizat un limbaj 
cât mai accesibil studentului, creând bazele unor premize care sa permit  
studen ilor s  exprime orice opinie, cu condi ia argument ri ei.  

Închei aceste rânduri în speran a c  am reu it s  oferim suficiente 
resorturi motiva ionale spre a deveni buni cet eni, cunosc tori ai 
Constitu iei rii în care tr im i, deopotriv , promotori ai valorilor statului 
de drept în România.  

 

Autoarea  
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Capitolul I 
NO IUNEA DE DREPT CONSTITU IONAL  

I NO IUNEA DE INSTITU II POLITICE 
 

Sec iunea I 

No iunea de drept constitu ional 

 

A. Dreptul constitu ional ca disciplin  tiin ific  

1. Apari ia disciplinei dreptului constitu ional 

 
No iunea de „drept constitu ional” a ap rut la sfâr itul secolului al 

XVIII-lea, fiind strâns legat  de fenomenul apari iei Constitu iilor scrise 
pe continentul european, ca urmare a curentelor revolu ionare care au 
înconjurat anul revolu iei franceze, 1798. Nevoia cercet rii tiin ifice a 
Constitu iei a determinat apari ia i dezvoltarea dreptului constitu ional. 
Astfel, prima catedr  de drept constitu ional este înfiin at  în Italia la 
Ferrara în anul 1796, urmat  de alte dou  catedre, respectiv la Pavra i 
Bologna. Abia în anul 1834, la Paris se înfiin eaz  prima catedr  francez  
de drept constitu ional, cu precizarea c , pân  la acea dat , în Fran a 
func iona o catedr  de „drept public” care oferea cuno tin e despre 
Constitu ie i, deopotriv , cuno tin e de drept administrativ, sub titulatura 
men ionat .  

Studiul Constitu iilor scrise s-a extins în întreaga Europ , fie sub 
denumirea de drept constitu ional, fie sub alte denumiri, precum „drept de 
stat” (Germania, Austria). 

În rile române studiul Constitu iei s-a f cut reunit cu dreptul 
administrativ, sub denumirea de „drept public”, dup  modelul francez. 
Astfel, putem marca cursul lui Simion B rnu iu inut la Ia i, intitulat 
„Dreptul public al românilor” (1867). 

No iunea de drept constitu ional apare, îns , înc  din anul 1864, când 
A. Codrescu public  „Dreptul constitu ional”, iar, mai apoi, în anul 1889 
la Br ila apare volumul „Elemente de drept constitu ional” de Cris  
I. Suliotis. 
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În anul 1903 la Ia i apare cursul de drept constitu ional al lui  
C.G. Stere, iar în anul 1915 la Bucure ti sub semn tura lui C.G. Dissescu. 
Perioada cuprins  între cele dou  r zboaie mondiale pare a fi consacrat 
termenul de drept constitu ional, dac  lu m în considerare publica iile în 
domeniu, respectiv programele facult ilor de drept din ara noastr 1, care 
pun în eviden , deopotriv  dezvoltarea, evolu ia dreptului constitu ional la 
noi în ar . 

Cu toate acestea trebuie s  men ion m c  dup  instaurarea dictaturii 
comuniste în ara noastr  o bun  perioad  de timp disciplina s-a predat sub 
titulatura de „drept de stat”, precum în Rusia, revenirea la denumirea de 
drept constitu ional având loc în anul 1954, an c ruia i-au urmat o serie de 
publica ii sub semn tura ilu trilor profesori de drept constitu ional:  
T. Dr ganu, N. Prisca, I. Muraru, I. Deleanu .a. 

 

2. Este dreptul constitu ional o tiin ? 
 
Dincolo de referin ele de ordin istoric, men ionate, se impune s  

demonstr m c  dreptul constitu ional reprezint  o disciplin  tiin ific , 
c ci numai în acest fel sus inem titlul prezentei sec iuni. 

Când cercetarea unui anumit domeniu al vie ii duce la acumularea 
unor date, idei, care reunite degaj  anumite principii în domeniul respectiv, 
constituindu-se toate într-un sistem dup  legit ile oric rui sistem, în 
accep iunea sa filozofic  i tehnic , spunem c  ne afl m în prezen a unei 
tiin e. Aceasta presupune, deci, un domeniu de cercetare propriu i 

determinant, metode de cercetare a datelor, faptelor, ideilor care intr  în 
domeniul s u i de structurare a lor într-un sistem de no iuni, teorii, 
concepte, categorii, reglat i dominat de principii care apar ca o necesitate 
structural , obiectiv . 

În cuvinte scurte am putea defini tiin a ca fiind un ansamblu de date, 
fapte, idei, structurate într-un sistem, care are legi, principii proprii, vizând 
un domeniu propriu, determinat i metode proprii, specifice, de cercetare a 
respectivului domeniu2, precum i un scop, respectiv finalit ii bine 
determinate. 

                                                            
1 Pentru detalii prof. univ. dr. Tudor Dr ganu, Drept constitu ional i institu ii politice. 

Tratat elementar, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1998, p. 32-35. 
2 Pentru detalii, Dic ionar de filozofie i Dic ionar enciclopedic român. 
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Pornind de la aceste considera iuni generale, observ m c  o realitate 
se poate reclama ca tiin  în m sura în care prezint , în principal, un 
domeniu propriu de cercetare. În acest context, observ m c  obiectul de 
cercetare al dreptului constitu ional const  în Studiul Constitu iei, în 
principal, c ruia i se adaug  i studiul realit ilor conexe Constitu iei. 

Un astfel de studiu am nun it genereaz  idei, concep ii, teorii despre 
Constitu ie, ca lege fundamental  a rii. Totalitatea ideilor, teoriilor, 

concep iilor despre Constitu ie i realit ile conexe ei formeaz  tiin a 

dreptului constitu ional. 

Metodele de cercetare utilizate de aceast  tiin  pentru investigarea 
obiectului s u sunt cele specifice metodologiei Dreptului, chestiunile de 
interpretare i aplicare a Constitu iei în via a cet ii urm rind ra ionamente 
tipice, identificate în cadrul mai amplu al interpret rii i aplic rii oric ror 
legi, a oric ror norme juridice, indiferent de forma pe care aceasta o 
îmbrac . Astfel, vom identifica printre metodele de cercetare ale dreptului 
constitu ional, ca tiin , metode de tip istoric, metode utilizate de logica 
formal , precum analiza, sinteza, induc ia, deduc ia, metode gramaticale, 
metode furnizate de coala exeget  sau coala liberei cercet ri tiin ifice, 
metode combinate deseori cu argumente sau maxime de interpretare, 
cunoscute înc  din dreptul roman i adesea cu reguli derivate din 
jurispruden a constitu ional  sau jurispruden a unor instan e europene sau 
interna ionale, a c ror practic  este recunoscut  ca fiind izvor de drept1. 
Toate acestea pot ghida ra ionamentul cercet torului cu privire la 
fenomenul Constitu iei (apari ie, con inut, dezvoltare, scop, rol etc.), cât i 
cu privire la realit ile conexe Constitu iei. 

Aceasta nu înseamn  c  nu exist  un anumit specific, propriu tiin ei 
dreptului constitu ional. Dar, acest specific nu deriv  din natura metodei 
folosite, ci din modul în care acestea sunt utilizate, din ponderea pe care o 
au în cadrul procesului de cercetare a Constitu iei i realit ilor conexe 
acesteia. Astfel, metodele logicii formale sunt atrase într-o mai mare 
m sur  în tiin a dreptului constitu ional, în raport, de exemplu, cu tiin a 
dreptului penal. De asemenea, metodele de tip istoric i cele recomandate 
de exege i au o pondere mult mai mare în tiin a dreptului constitu ional, 
în raport cu alte tiin e juridice. 

                                                            
1 Pentru detalii: L. Barac, Elemente de teoria dreptului, ed. 3, Ed. C.H. Beck, 

Bucure ti, 2013, p. 139-141, p. 144, p. 185-186, p. 190-194. 
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Mai apoi, felul în care sunt combinate asemenea metode dau particu-
larit ile metodologiei tiin ei dreptului constitu ional, afirmând un 
ra ionament juridic specific acestei tiin e. 

La toate acestea se asociaz  i un anumit tip de limbaj specific tiin ei 
dreptului constitu ional, limbaj care denot  un vocabular specific i care 
poate fi calificat, f r  putin  de t gad , vocabular/limbaj de tip consti-
tu ional. 

Reclamându-se ca o veritabil  tiin , dreptul constitu ional urm re te 
i o serie de finalit i specifice, subordonate unui scop precis determinat, 

constând în instaurarea, men inerea i promovarea ordinii constitu ionale 
în stat, ordine menit  s  justifice i s  legitimeze, în principal, raporturile 
dintre guvernan i i guverna i într-o societate dat . 

O particularitate a tiin ei dreptului constitu ional const  în aceea c  
furnizeaz  principii menite s  orienteze, s  ghideze i s  circumscrie 
obiectul de reglementare al tuturor celorlalte ramuri de drept, care, la 
rândul lor sunt guvernate de principii proprii, dar care trebuie s  fie în 
acord cu cele stabilite de Constitu ie i de dreptul constitu ional. 

În concluzie, demonstrând c  dreptul constitu ional are un obiect de 
cercetare propriu, o metodologie proprie, un limbaj i un ra ionament 
specific, finalit i clare i un scop determinat putem sus ine valen ele de 
tiin  ale dreptului constitu ional. 

 

B. Dreptul constitu ional – ramur  de drept 
 
Dac  tiin a dreptului constitu ional este suficient definit  ca an-

samblu de teorii, idei, concep ii despre dreptul constitu ional, dreptul 
constitu ional, ca ramur  de drept este imaginat ca ansamblu de norme 
juridice care reglementeaz  raporturile sociale care privesc puterea 
public , ca putere statal . 

Trebuie s  preciz m, îns , c  dreptul constitu ional, ca ramur  de 
drept, nu se rezum  la a se înf i a ca o sum  de norme juridice cuprinse în 
Constitu ie, acesta neputând fi confundat cu Constitu ia, ca lege 
fundamental  a unui stat i care reprezint  doar unul dintre izvoarele 
dreptului constitu ional. Este motivul pentru care atunci când am fixat 
obiectul de cercetare al tiin ei dreptului constitu ional am ad ugat 
Constitu iei i realit ile conexe acesteia, realit i care, la rândul lor, se 
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institu ionalizeaz , l rgind sfera dreptului constitu ional, ca ramur  de 
drept. Asemenea realit i vor face obiectul Sec iunii a II-a a prezentului 
capitol. 

În sus inerea afirma iei, potrivit cu care dreptul constitu ional repre-
zint  o ramur  de drept se impune s  demonstr m c  acesta are în con i-
nutul s u un ansamblu de norme juridice apte s  reglementeze raporturi 
juridice de drept constitu ional. 

 

1. Specificul normelor de drept constitu ional 
 
Teoria General  a Dreptului furnizeaz  o veritabil  teorie asupra 

normei juridice. Conform acestei teorii norma juridic  reprezint  o regul  
de conduit , o norm  social  care corespunde prescrip iilor destinate s  
ordoneze rela iile sociale, impunând comportamente determinate, al c ror 
respect este asigurat prin autoritatea public 1. De esen a normei juridice 
este capacitatea acesteia de a reglementa raporturi sociale. Aceea i teorie 
înf i eaz  norma juridic  într-o structur  logic  intern  ca fiind compus  
din trei p r i: o ipotez , acea parte a normei care stabile te condi iile în 
care se cere realizat  conduita prescris  de norma respectiv , ar tând când 
intr  în joc prescrip ia normei, o dispozi ie, care cuprinde îns i prescrip ia 
normei i o sanc iune care ne arat  consecin ele nerespect rii dispozi iei 
normei. 

În drept este unanim recunoscut c  din punct de vedere tehnico-legislativ, 
norma ni se poate înf i a în dou  sau chiar într-una dintre p r ile ei com-
ponente, precum: ipotez -dispozi ie, dispozi ie-sanc iune sau doar dispo-
zi ie, în acest din urm  caz ipoteza fiind implicit , îns , în toate cazurile se 
admite c  o norm  lipsit  de o sanc iune juridic  nu este o norm  juridic . 

Observând normele cuprinse în Constitu ie constat m c  acestea nu 
respect  structura clasic  a unei norme juridice, c ci din punct de vedere 
tehnico-legislativ, sanc iunea normei constitu ionale lipse te, ea nefiind 
expres . Aceast  realitate poate face posibil  chiar negarea caracterului de 
ramur  de drept a dreptului constitu ional sau, cel pu in, sus inerea con-
form c reia normele dreptului constitu ional sunt atipice, fiind lipsite de 
sanc iuni juridice, p rere c rora li se adaug  i altele, conform c rora 

                                                            
1 Pentru detalii, L. Barac, op. cit., p. 37-41. 
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normele dreptului constitu ional sunt speciale, având o dubl  natur  juri-
dic , prin aceea c  înc lcarea dispozi iei normei constitu ionale este de 
cele mai multe ori sanc ionat  prin intermediul unor norme care apar in 
altor ramuri de drept (drept administrativ, dreptul muncii etc.). 

În acela i context, exist  i autori care sus in autonomia dreptului 
constitu ional, apreciind c  îns i Teoria General  a Dreptului permite 
devieri de la structura clasic , trihotonic  a normei juridice, precum în 
cazul normelor-principii, normelor de organizare a unei institu ii, autorit i 
etc., cu precizarea c  normele-principii abund  în Constitu ie.  

Exist  i autori care sus in prezen a structurii clasice a normei juridice 
i în cadrul dreptului constitu ional, ace tia evocând printre sanc iunile 

specifice dreptului constitu ional: declararea neconstitu ionalit ii unui act 
normativ; a unui partid politic, revocarea din func ie, suspendarea din 
func ie a Pre edintelui României etc.1. 

Asemenea opinii au influen at i clasificarea normelor de drept 
constitu ional, dup  cum urmeaz : norme de drept constitu ional cu 

aplica ie mijlocit , respectiv acele norme care cuprind reglement ri de 
principiu, aplicarea acestora f cându-se prin intermediul altor norme de 
drept constitu ional sau apar inând altor ramuri de drept, sens în care se 
exemplific  norma-principiu cuprins  în art. 43 din Constitu ia României, 
care consacr  dreptul la grev  al salaria ilor pentru ap rarea intereselor lor 
profesionale, economice i sociale, norm  particularizat  printr-o lege, 
care reprezint  obiect de preocupare al dreptului muncii, i norme de drept 
constitu ional cu aplica ie nemijlocit  care nu au nevoie de alte norme 
pentru a fi puse în aplicare, precum norma cuprins  în art. 1 din Constitu ia 
României, care stabile te caracteristicile Statului Român, forma de guver-
n mânt i principiul separa iei puterilor în stat2. 

În ce ne prive te, în cele ce urmeaz  vom demonstra existen a dreptu-
lui constitu ional ca ramur  de drept, sus inând, deopotriv , pertinen a 
teoriei normei juridice, astfel cum aceasta este furnizat  de Teoria 
General  a Dreptului, i în cazul dreptului constitu ional, pornind de la o 
realitate necontestat  în doctrina juridic , conform c reia dreptul 
                                                            

1 Pentru detalii: Bianca Selejan-Gu an, Drept constitu ional i institu ii politice, ed. a 
2-a, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2008, p. 7-8; Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Drept 

constitu ional i institu ii politice, ed. 13, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2008, p. 20-23. 
2 Ibidem, p. 8. 
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constitu ional, ca ramur  de drept, nu se reduce la Constitu ie, pe de o 
parte, iar, pe de alt  parte, de la postulatul conform c ruia Constitu ia se 
plaseaz  în vârful piramidei normelor juridice specifice unui stat, împre-
jurare care-i asigur  suprema ia în orice sistem de drept. 

Mai trebuie s  men ion m c  discu ii similare celor care pun în 
discu ie calitatea de norm  juridic  a normelor constitu ionale exist  i în 
leg tur  cu normele dreptului penal, motiv pentru care unii autori sus in c  
norma penal , ca norm  prohibitiv  nu face altceva decât s  delimiteze 
ilicitul penal de alte forme de ilicit, f r  a se pune problema prescrierii 
unei reguli de conduit , care nu poate fi decât licit . 

Referirea vizeaz  normele penale speciale, cuprinse în partea special  
a Codului penal i este mult mai agresiv  decât în cazul normei constitu-
ionale, pretins „lipsit ”, de sanc iune juridic , c ci în cazul normei penale 

îns i identificarea dispozi iei normei este pus  în discu ie, or absen a 
dispozi iei normei echivaleaz  cu inexisten a normei, dac  lu m în 
considerare defini ia normei juridice.  

i, cu toate acestea, nimeni nu contest  faptul c  dreptul penal este o 
ramur  de drept i pe bun  dreptate, c ci norma penal  are un con inut 
mult mai bogat decât „regula de conduit ” propriu-zis , care preexist  
normei într-o form  general  („s  nu ucizi”, „s  nu furi” etc.), particu-
larizat  fiind ulterior, respectiv abia dup  realizarea ipotezei normei 
(s vâr irea unei anumite infrac iuni) în cadrul unor raporturi procesual 

penale, judec torul fiind cel care identific  regula de drept înc lcat  
într-un caz precis determinat. De aceea se afirm  corect c  dispozi ia 
normei penale îi este intrinsec , exprimându-i chiar ra ionamentul de a fi, 
cu precizarea c  în elegerea specificului normelor penale presupune 
observarea dreptului penal în strâns  corela ie cu dreptul procesual penal1. 

Acela i efort se solicit  i pentru în elegerea specificului normei de 
drept constitu ional, dreptul constitu ional neputând fi privit izolat de 
celelalte ramuri ale dreptului, cum nici acestea din urm  nu ar putea fi 
sustrase de sub spectrul dreptului constitu ional. Feed-backul dintre ramu-
rile dreptului explic , în realitate, valen a sistemic  a fiec rei ramuri de 
drept, sus inând construc ia sistemic  a Dreptului însu i. 

                                                            
1 Pentru detalii, L. Barac, op. cit., p. 91-97. 
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Nici o realitate nu se poate structura într-un sistem, în accep iunea sa 
filozofic , decât dac  se compune din elemente cu o omogenitate între ele, 
de natur  s  formeze un tot unitar, care s  aib  capacitatea de a genera 
principii care s  men in  integritatea elementelor componente ale siste-
mului i, deopotriv , capacitatea de a interac iona cu alte sisteme din jurul 
s u, interac iune care presupune un set de schimburi, de împrumuturi 
reciproce, menite a asigura chiar via a sistemelor, adic  un trecut, un pre-
zent i un viitor. 

Din aceast  perspectiv  orice ramur  de drept reprezint  un sistem de 
drept, integrându-se armonios în marele Sistem al Dreptului, adic  într-o 
ordine juridic  a c rei calitate este influen at , determinat  de tipul de stat 
care o construie te i o legitimeaz . 

Revenind la specificul normelor de drept constitu ional i sus inând, 
în continuare, c  dreptul constitu ional nu se reduce, nu se confund  cu 
Constitu ia, constat m c  nu putem lansa o discu ie despre norma constitu-
ional  f r  a ne referi, respectiv f r  a observa normele cuprinse în 

Constitu ie. Din aceast  perspectiv  într-adev r constat m c  quasimajo-
ritatea normelor din Constitu ie nu sunt altceva decât principii, menite s  
cârmuiasc  raporturile juridice care privesc puterea public , ca putere 
statal . 

Acest fapt nu contrazice calitatea de norm  juridic  a normelor de 
drept constitu ional, c ci principiile nu sunt exterioare ordinii juridice, ci 
fac parte din aceast  ordine, nefiind altceva decât reguli de drept obiectiv, 
adic  reguli de drept, înzestrate cu atributul generalit ii, cu precizarea c , 
o regul  este general  pentru c  ea este destinat  unui num r nedeterminat 
de acte, fapte, dar ea poate fi i special , atunci când reglementeaz  
anumite acte sau fapte care corespund obiectului s u, pe când un principiu 
este general prin aceea c  el comport  o serie nedefinit  de aplica ii. 

Pentru a în elege raportul dintre regulile de drept i principii vom 
evoca un caz jurispruden ial. Astfel, în 1889 o Curte din New York, în 
faimosul caz Rigs versus Palmer1 a trebuit s  decid  dac  un mo tenitor 
trecut în testamentul bunicului s u poate mo teni în baza acelui testament, 
în condi iile în care acesta î i omorâse bunicul tocmai pentru a-i culege 
averea. 
                                                            

1 L. Barac, op. cit., p. 330-332. 
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Curtea i-a început dezbaterea admi ând c : „Este adev rat c  legile 
referitoare la scrierea, dovada i efectul testamentelor, precum i la 
succesiunea propriet ii, interpretate literal, i admi ând c  for a i efectele 
lor nu pot fi în niciun mod i în niciun fel de circumstan e controlate sau 
modificate, confer  aceast  proprietate uciga ului”. Dar, Curtea a conti-
nuat prin a observa c  „toate legile precum i toate contractele pot fi 
controlate în efectul lor de maxime generale, fundamentale ale common 
law-ului. Nim nui nu-i este permis s  profite de pe urma fraudei sale sau 
s  ob in  avantaje de pe urma gre elii sale sau s  emit  orice preten ie de 
pe urma nedrept ii produse de el, ori s  dobândeasc  proprietatea de pe 
urma crimei sale”1. Acest principiu extras din jurispruden  a f cut ca 
uciga ul s  fie exclus de la mo tenirea bunicului s u. 

Observ m c , principiul în discu ie a escaladat for a regulii de drept în 
materie de mo tenire testamentar , tocmai pentru c  el reprezint  un 
standard care trebuie respectat ca o cerin  a justi iei i echit ii sau ca o 
alt  dimensiune a moralit ii, cu care, deseori, regula de drept obi nuit  nu 
este înzestrat . 

Când legiuitorul încearc  s  cuprind  principiul într-o regul  de drept 
încorporându-l în norma juridic , vom observa c  principiul nu dispare. 
Astfel, în cazul dispozi iilor art. 1051-1052 C. civ. care reglementeaz  
revocarea legatelor pentru ingratitudine, cu consecin a imposibilit ii 
culegerii mo tenirii de c tre legatarul care, în timpul vie ii testatorului, se 
face vinovat de atentat la via a testatorului nu se poate spune c  în aceast  
regul  de drept cuprins  în Codul civil s-a dizolvat integral principiul, c ci 
el continu  s  fiin eze, fiind exprimat în adagiul „nemo auditur propriam 

turpitudem allegans” (nim nui nu-i este permis s  se prevaleze de propria 
incorectitudine sau imoralitate pentru a ob ine protec ia juridic  a unui 
drept), cu valabilitate în toate ramurile dreptului. Observ m c , principiile 
escaladeaz  limitele diferitelor ramuri de drept i prin aceasta ele au o 
anumit  autoritate, superioar  oric ror alte reguli de drept. 

Dac  lu m în considerare normele cu valoare de principii înscrise în 
Constitu ie, precum norma cuprins  în art. 16 alin. (2), care consacr  

                                                            
1 Common law este numele generic al sistemului de drept care î i are originea în 

Anglia i conform c ruia deciziile Cur ilor sunt bazate nu pe legi emise de Parlament 
(statute Law), ci pe precedentul juridic. Cuvântul înseamn  i jurispruden a creat  pe baza 
dreptului cutumiar. 


