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INTRODUCERE 
 
 
Disciplina Drept constitu ional i institu ii politice se studiaz  pe parcursul celor dou  

semestre ale anului I, în cadrul Facult ii de Drept i tiin e Administrative – Universitatea 
Ecologic  din Bucure ti.  

Prezentul curs se adreseaz  studen ilor care urmeaz  cursurile de înv mânt cu frecven  
(IF), precum i studen ilor care urmeaz  cursurile de înv mânt cu frecven  redus  (IFR). 

 

 Obiectivele cursului 

– prezentarea evolu iei dreptului constitu ional, ca ramur  de drept i disciplin  de studiu; 
– explicarea considerentelor care justific  prezen a termenului de „institu ii politice” în 

cadrul titlului disciplinei;  
– analiza no iunilor de drept public i drept privat; 
– definirea conceptului de drept constitu ional; 
– precizarea con inutului i subiectelor raportului juridic de drept constitu ional; 
– identificarea izvoarelor de drept constitu ional; 
– prezentarea coordonatelor care definesc no iunea de constitu ie; 
– analiza etapelor aferente apari iei, formelor de exprimare, modurilor de adoptare i 

modificare, suspendare i abrogare a constitu iilor; 
– definirea conceptului i efectelor juridice ale suprema iei constitu iei; 
– prezentarea garan iilor juridice ale suprema iei constitu ionale; 
– identificarea modalit ilor de control al constitu ionalit ii legilor; 
– precizarea formei de control al constitu ionalit ii legilor în România; 
– explicarea rolului i atribu iilor Cur ii Constitu ionale din România; 
– prezentarea tipurilor de acte emise Curtea Constitu ional  din România; 
– analiza evolu iei constitu ionale din România; 
– prezentarea conceptelor de: putere politic ; stat; suveranitate; 
– analiza laturilor componente ale formei statului (structura de stat; forma de guvern mânt 

i regimul politic); 
– însu irea elementelor privind conceptul separa iei puterilor în stat; 
– explicarea caracteristicilor principale ale statului român i influen a acestora asupra 

puterii organizate statal; 
– definirea conceptului de cet enie; identificarea principiilor generale ale cet eniei 

române, a modurilor de dobândire i pierdere a acesteia; 
– însu irea no iunilor de drepturi fundamentale i îndatori fundamentale; 
– prezentarea principalelor reglement ri interna ionale privind drepturile omului i 

influen a lor de plan na ional; 
– identificarea principiilor i analiza regulilor fundamentale aplicabile drepturilor, 

libert ilor i îndatoririlor fundamentale prev zute în Constitu ia României;  
– cunoa terea drepturilor, libert ilor i îndatoririlor fundamentale; 
– explicarea scopului i atribu iilor institu iei Avocatul Poporului; 
– precizarea atribu iilor Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu 

caracter Personal; 
– prezentarea conceptelor privind originea, definirea, tipurile, func iile i sistemele 

partidelor politice; 
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– identificarea reglement rilor privind partidele politice din România; 
– analiza sistemelor electorale; 
– explicarea procedurilor aferente organiz rii i desf ur rii alegerilor în România; 
– analiza rolului, organiz rii, func iilor/atribu iilor i actelor urm toarelor autorit i publice 

centrale din România: Parlamentul, Pre edintele i Guvernul; 
– identificarea componen ei autorit ii judec tore ti i a principiilor pentru înf ptuirea 

justi iei. 
 

 Competen e conferite 

I. Competen e specifice (transversale): 
– dezvoltare personal  i profesional  (con tientizarea nevoii de formare continu , 

utilizarea eficient  a resurselor i tehnicilor de înv are pentru dezvoltarea personal  i 
profesional ); 

– autonomie i responsabilitate (executarea responsabil  a sarcinilor profesionale, în 
condi ii de autonomie restrâns  i asisten  calificat ); 

– interac iune social  (familiarizarea cu rolurile i activit ile specifice muncii în echip  i 
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate). 

 
II. Competen e profesionale: 

- în elegerea locului i rolului dreptului constitu ional i institu iilor politice în sistemul de 
drept românesc; 

– interpretarea i aplicarea legilor i a altor acte normative din perspectiv  constitu ional ; 
– utilizarea posibilit ilor de control i de restabilire a constitu ionalit ii legilor; 
– însu irea, de c tre studen i, a unor cuno tin e privind teoria constitu iei i semnifica ia 

democratic  a apari iei constitu iilor moderne; 
– fundamentarea câtorva repere ale evolu iei constitu ionale a rii noastre. Caracterizarea 

principalelor tr s turi ale statului român, precum i ale institu iei cet eniei; 
– definirea principiilor constitu ionale aplicabile drepturilor cet ene ti, precum i 

cunoa terea con inutului drepturilor, libert ilor i îndatoririlor fundamentale ale omului 
prev zute de Constitu ia noastr  i alte izvoare de drept; 

– însu irea unor cuno tin e despre sistemele electorale existente în statele democratice i 
particularit ile sistemului electoral românesc, care legitimeaz  func ionarea autorit ilor publice 
i a celorlalte institu ii politice. 

 

 Structura cursului universitar 

Prezentul curs de drept constitu ional i institu ii politice se adreseaz  studen ilor înscri i la 
formele de înv mânt cu frecven , precum i pentru studen ii înscri i la forma de înv mânt 
cu frecven  redus , este alc tuit din XXX de capitole i reflect  materia corespunz toare 
programei pentru anul I de studiu.  

Durata medie de înv are estim m a fi de aproximativ 56 ore, iar în vederea recapitul rii 
pentru examen, ar fi necesar un studiu intens de o s pt mân .  

Studierea fiec rui capitol în parte, astfel încât s  se fixeze temeinic cuno tin ele specifice 
acestui domeniu, necesit  un efort estimat la 2 ore/capitol. 

La sfâr itul fiec rui capitol beneficia i de modele de întreb ri de autoevaluare care v  vor 
ajuta s  stabili i singuri ritmul de înv are i necesit ile proprii de repetare a unor teme. 
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Cursul de drept constitu ional i institu ii politice poate fi studiat atât în întregime, potrivit 
ordinii prestabilite a capitolelor, dar se poate i fragmenta în func ie de interesul propriu, mai 
accentuat pentru anumite teme. Îns , în vederea sus inerii examenului, este obligatorie 
parcurgerea tuturor celor XXX de capitole i rezolvarea întreb rilor prezentate la finalul 
fiec rui capitol. 

 

 Studiul cursului universitar 

Toate cele XXX de capitole se înf i eaz  sub forma unei prezent ri detaliate a normelor 
specifice dreptului constitu ional, în raport cu legisla ia la zi, completat  de teste/întreb ri de 
autoevaluare, teme de referate, prezentarea obiectivelor i competen elor de dobândit, în urma 
studiului materiei.  

În urma parcurgerii prezentului curs universitar, studentul va putea beneficia de 
cuno tin ele temeinice parcurgerii i rezolv rii testelor de autoevaluare i întocmirii temelor de 
referate propuse.  

Pentru o preg tire temeinic , v  suger m s  efectua i toate testele de autoevaluare din 
prezentul curs, astfel încât rezultatul preg tirii dumneavoastr  s  fie cât mai obiectiv. Totodat , 
v  recomand m s  v  alc tui i propriile dumneavoastr  planuri i scheme, acestea ajutându-v  
la o mai bun  sistematizare a cuno tin elor dobândite. 

Fiecare capitol debuteaz  cu prezentarea obiectivelor pe care trebuie s  le atinge i – din 
punctul de vedere al nivelului de cuno tin e – prin studierea temei respective. V  recomand m 
s  le citi i cu aten ie i apoi, la sfâr itul capitolului, s  le revede i pentru a verifica dac  le-a i 
atins în întregime. 

Testele de autoevaluare prezente la sfâr itul fiec rui capitol v  vor ajuta s  verifica i 
modalitatea specific  de înv are i s  v  îmbun t i i cuno tin ele. Timpul recomandat 
rezolv rii testelor este de 30 de minute. Rezolva i testele numai dup  studierea în întregime a 
unui capitol. Testele sunt exemplificative i nu vor fi repetate, neap rat sub aceea i formulare, 
la examinare. 

La finalul prezentului curs universitar exist  indicat  o bibliografie selectiv  pe care v  
sf tuim s  o parcurge i pentru a v  crea o viziune comparativ  asupra unor institu ii/norme/ 
analize i pentru a v  consolida gândirea juridic  în curs de formare. 

De asemenea, este necesar  consultarea Monitoarelor Oficiale sau a Internet-ului, pentru a 
observa toate modific rile legislative care apar frecvent în acest domeniu, deosebit de dinamic, 
al dreptului. 

 

 Evaluarea 

La sfâr itul fiec rui semestru, studentul va sus ine câte un examen scris, cu întreb ri 
exemplificate în prezentul curs universitar. De asemenea, studentul va prezenta un referat, pe o 
tem  dat  anterior datei sus inerii examenului, în cadrul orelor de curs/seminar. 

În stabilirea notei finale (câte o not /semestru) se va ine cont: 90% de r spunsurile în 
cadrul examenului scris i 10% de activitatea studentului de la seminar. 

 
Lect. univ. dr. Simona L. Th. Mih ilescu 
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Capitolul I 

NO IUNEA DE DREPT CONSTITU IONAL I INSTITU II 

POLITICE. OBIECTUL DREPTULUI CONSTITU IONAL 
 

 

OBIECTIVELE LEC IEI: 

 Prezentarea evolu iei dreptului constitu ional, ca disciplin  de studiu; 
 Explicarea considerentelor care justific  prezen a termenului de „institu ii politice” în 

cadrul titlului disciplinei;  
 Analiza no iunilor de drept public i drept privat; 
 Definirea conceptului de drept constitu ional. 

 

1. Conceptele de „drept”, „norm  juridic ”, „ tiin a dreptului”  

Dreptul, în general, este constituit din norme juridice care reglementeaz  rela ii sociale 
esen iale, prefigurând anumite conduite ale subiectelor (oameni, autorit i, colectivit i), în 
vederea convie uirii umane, a stabilirii ordinii sociale i realizarea unor valori corespunz toare 
stadiului de dezvoltare al societ ii. 

Norma juridic  este o regul  de conduit  cu caracter general obligatoriu, elaborat  sau 
recunoscut  de c tre puterea de stat, în scopul asigur rii ordinii sociale, ce poate fi adus  la 
îndeplinire, în caz de nevoie, prin for a de constrângere a statului. 

Legiuitorul, atunci când elaboreaz  normele de drept, r spunde unor necesit i, 
solu ioneaz  problemele reale ale societ ii, f r  s  fie preocupat de departajarea acestora pe 
ramuri. Le revine cercet torilor dreptului s  stabileasc  con inutul i particularit ile fiec rei 
ramuri de drept. 

Norma de drept sau norma juridic  se caracterizeaz  prin1: 
 Generalitate, manifestat  prin aceea c  regula de conduit  prescris  este tipic , ea 

urmând s  se aplice ori de câte ori se ivesc condi iile prev zute în ipoteza ei. 
 Impersonalitate, în sensul c  se adreseaz  unui num r nedeterminat de persoane. 
 Obligativitate, ceea ce înseamn  c  norma juridic  reprezint  o dispozi ie care trebuie 

aplicat , la nevoie, prin interven ia for ei de constrângere a autorit ii publice. 
 Validitate, acesta însemnând, pe de o parte, existen a ca atare a normei, iar pe de alt  

parte, legalitatea actului de emitere a acestei norme. Cu alte cuvinte, norma trebuie s  fie în 
vigoare i s  existe un act legal al emiterii ei. 

 Coercibilitate. Dac  în principiu norma este reprezentat  de bun  voie, prin esen a sa îns  
ea este coercibil , în cazul în care nu se aplic , aplicarea ei putându-se realiza cu for a. 

Cu alte cuvinte, analizând caracteristicile expuse, norma de drept (juridic ) poate fi 
considerat  o regul  de conduit  general , impersonal  i obligatorie, instituit  sau sanc ionat  
de autoritatea public , aplicat  din con tiin a juridic  a oamenilor i, în caz de abatere, prin 
constrângerea asigurat  de autoritatea public 2. 

                                                            
1 I. Deleanu, S. Deleanu, Mic  enciclopedie a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000. 
2 M.-I. Grigore-R dulescu, Teoria general  a dreptului. Curs universitar, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 

2014, p. 89. 
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Complexitatea rela iilor sociale, pe care dreptul le reglementeaz , explic  existen a mai 
multor puncte de vedere, atât în ceea ce prive te defini iile, cât i în ceea ce prive te alte 
probleme ale dreptului. 

Str dania cercet torilor nu se rezum  numai la considerente didactice, ci r spunde i unor 
necesit i practice. Rela iile sociale sunt mult mai complicate în varietatea combina iilor decât 
pot fi ele prefigurate de normele juridice, ceea ce reclam  perfec iunea solu iilor date la un 
moment dat. Astfel, atât legiuitorul, cât i cei care interpreteaz  i aplic  normele juridice, se 
sprijin  pe solu iile date de tiin a dreptului. 

tiin a dreptului (sau, în în eles larg, tiin ele juridice) studiaz  normativitatea social , 
legit ile apari iei i evolu iei dreptului i statului, formele lor de manifestare, corela ia cu 
celelalte componente ale sistemului social, intercondi ionarea între institu iile politico-juridice 
i societate1.  

tiin a dreptului prezint  câteva caracteristici proprii: 
 tiin a dreptului are o istorie proprie a c rei particularitate principal  const  în aceea c  

este o istorie integrat , i nu doar conex  istoriei statului; tiin a despre drept i tiin a despre 
stat nu pot fi separate, tot a a cum statul i dreptul, nu pot fi concepute decât în organic  
leg tur  sau interdependen ; 

 tiin a dreptului având ca principal obiect de studiu ansamblul normelor juridice (dreptul 
obiectiv), de ine un pronun at caracter normativ, fiind în esen  o „ tiin  a normelor”; 

 Ca orice tiin  i tiin a dreptului ( tiin ele juridice) opereaz  în demersul cunoa terii cu 
no iuni, defini ii, concepte i categorii proprii, ca de exemplu: norma de drept, lege, act normativ, 
fapt ilicit, r spundere juridic , raport juridic, subiect de drept, capacitate juridic  etc. Cu alte 
cuvinte, dispune de un aparat conceptual propriu; 

 Spre deosebire de celelalte tiin e, tiin a dreptului folose te conceptul de „lege” sau 
„legitate” într-un în eles propriu. Dac  în sfera tiin elor naturii, prin lege sau legitate se 
în elege esen a fenomenului care trebuie descoperit, cunoscut i utilizat în scopuri umaniste i 
ale progresului, în sfera tiin elor juridice „legea” exprim  – în sens larg – norma de drept, 
norma obligatorie instituit  i aplicat  de organe competente ale statului sau, în sens restrâns, 
exprim  norma juridic  cu cea mai înalt  for  care se situeaz  ierarhic deasupra tuturor 
celorlalte categorii de norme de drept. 

 

2. Apari ia dreptului constitu ional ca ramur  de drept i disciplin  de studiu 

Cuvântul „constitu ie” î i are originea în latinescul constitutio, care înseamn  „a ezare cu 
temei”, „starea unui lucru”. 

În perioada Imperiului Roman, termenul a fost folosit pentru a desemna legile care emanau 
de la împ rat, dac  ele nu se refereau la organizarea i func ionarea statului. 

În Evul Mediu, cuvântul constitutio desemna anumite reguli monahale.  
Din secolul al XVIII-lea s-a impus, al turi de alte mari institu ii create în scopul de a 

exprima prefacerile structurale politice, economice sau juridice, ca lege fundamental  în stat.  
Potrivit Dic ionarului explicativ al limbii române, Constitu ia este legea fundamental  a 

unui stat, care determin  forma de guvern mânt, structura social-economic  i politic , modul 
de organizare i de func ionare a organelor de stat, drepturile esen iale i obliga iile cet enilor. 

No iunea de drept constitu ional nu se confund  cu aceea de constitu ie. Aceasta este cea 
mai important  component  a dreptului constitu ional, dar nu reprezint  întregul; mai mult, în 
unele state exist  drept constitu ional chiar i în cazul în care nu exist  o constitu ie scris . 
                                                            

1 M.-I. Grigore-R dulescu, op. cit., p. 8.  



No iunea de drept constitu ional i institu ii politice. Obiectul dreptului constitu ional 11 

Dreptul constitu ional stabile te principiile fundamentale ale structurii social-economice i ale 
organiz rii puterii de stat, reglementeaz  rela iile dintre diferitele componente ale statului, precum 
i cele dintre stat i cet eni, rela ii materializate în drepturile i îndatoririle fundamentale ale 

acestora. 
Dreptul Constitu ional, ca ramur  de drept de sine st t toare, începe s  se afirme odat  cu 

elaborarea primelor constitu ii scrise, la sfâr itul secolului XVIII, odat  cu apari ia elementelor 
democratice în organizarea de stat i cu afirmarea unor libert i cet ene ti. 

Ca disciplin  de studiu, dreptul constitu ional s-a conturat la sfâr itul secolului XVIII, mai 
întâi în America (Constitu ia din Philadelphia, 1787), urmat  de cea din Italia, la Ferrara, în 
anul 1797, sub conducerea lui Giuseppe Compagnoni di Luzo. Apoi, de Pellegrino Rossi, care a 
fost primul titular al unei catedre de drept constitu ional în Fran a, înfiin at  la Paris, în anul 
1834. Predarea dreptului constitu ional se r spânde te în Germania, Austria, Rusia etc., în 
special cu denumirea de drept de stat1. 

În ara noastr , preocup rile privind studiul dreptului constitu ional s-au afirmat în a doua 
jum tate a secolului XIX. Disciplina des studiu fost inclus , ini ial, în programa facult ilor de 
drept împreun  cu dreptul administrativ, sub denumirea de Drept public. În anul 1864, 
profesorul A. Codrescu î i intituleaz , deja, cursul cu denumirea „Dreptul constitu ional” 

(1864), iar în anul 1881, la Br ila, apare lucrarea cu numele „Elemente de drept constitu ional”, 
scris  de Christodul J. Suliotis. Conceptul de drept constitu ional s-a cristalizat îns  definitiv 
prin predarea i publicarea la Facultatea de Drept din Ia i a cursului de drept constitu ional al 
profesorului Constantin Stere (1910) i, apoi, la Facultatea de Drept din Bucure ti, în anul 1915, 
a cursului de drept constitu ional al profesorului Constantin G. Dissescu. 

În multe ri se utilizeaz  denumirea de Drept constitu ional. Unele state folosesc 
terminologia de Drept de stat. Aceasta din urm  are o rezonan , care ne conduce cu gândul la 
regimurile totalitare, în care rolul statului în raport cu societatea civil  era exacerbat. Totu i, în 
opinia noastr , denumirea de Drept de stat, chiar dac  este utilizat  în ri cu organizare politic  
democratic , nu acoper  în întregime con inutul dreptului constitu ional. În multe constitu ii 
s-au impus treptat capitole care consfin esc drepturile fundamentale ale omului. În ceea ce 
prive te rile în care nu exist  constitu ii scrise sau în care exist , dar drepturile i libert ile nu 
sunt consemnate în acestea în mod expres, se consider  c  ele apar in dreptului constitu ional2. 

Astfel, de i se afirm  c  Anglia nu are constitu ie scris , ea se num r  printre primele ri care 
au elaborat acte normative cu caracter constitu ional, în care promovarea unor drepturi i 
libert i a avut un rol primordial (de exemplu, Magna Charta Libertatum, 1215). 

 

3. Considerentele pentru care a fost introdus  sintagma «institu ii politice» 

în cadrul denumirii disciplinei 

În prezent, în multe cursuri contemporane se uziteaz  formula Drept constitu ional i 

institu ii politice. Dup  cum putem observa, titlul acestei discipline s-a îmbog it cu acela de 
„institu ii”3, opera iune care s-a realizat din mai multe considerente.  

                                                            
1 Vezi I. Muraru, E.S. T n sescu, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, 

p. 11. 
2 M. N stase Georgescu, S.Th.L. Mih ilescu, Drept constitu ional i institu ii politice. Curs universitar,  

Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2011. 
3 Termenul de „institu ii” cunoa te mai multe accep iuni. În sens restrâns, din punct de vedere juridic, prin 

„institu ie” se în elege un grup de norme juridice, unite pe criteriul unui obiect comun. Deci institu ia juridic  este o 
parte a unei ramuri de drept, sau chiar a dou  sau mai multe. De exemplu, institu ia c s toriei, a propriet ii, a 
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În primul rând, s-a c utat s  se dep easc  limitele formale, care se rezumau numai la 
analiza constitu iei, în unele ri. În al doilea rând, constitu ia cuprinde autorit i publice pe care 
le consider m institu ii politice cum ar fi statul, p r ile sale componente, parlamentul, institu ia 
preziden ial , guvernul etc. Pe de alt  parte, realitatea complex  a vie ii sociale a impus i alte 
institu ii care nu pot fi excluse din dreptul constitu ional. De exemplu, în perioada actual  
partidele politice ocup  un loc important în exercitarea puterii în regimurile democratice.  
Cu toate acestea, exist  constitu ii care nu se refer  la ele sau care cuprind prevederi succinte. 
Profesorul francez Claude Leclercq ar ta: „Este evident c  partidele politice care sunt foarte 
pu in evocate în Constitu ie fac parte integrant  din «institu iile politice». Or, pân  în 1914, în 
majoritatea parlamentelor occidentale, era interzis s  se fac  referire la partidele politice”1. 

Un alt considerent care justific  titlul de Drept constitu ional i institu ii politice este legat 
de o nou  optic  a rela iei dintre dreptul constitu ional i politic . O abordare pur juridic  a 
fenomenelor i institu iilor politice ar fi neadecvat , pasiv  i prin urmare ineficient , pentru c  
în realitate, dreptul constitu ional determin  coordonatele juridice ale politicului, în virtutea 
caracterului s u normativ. 

Dreptul constitu ional, ca disciplin  tiin ific , cuprinde o serie de concep ii, ipoteze, teorii, 
categorii, concepte, no iuni, metode de cercetare caracteristice acestei ramuri. Pe de alt  parte, 
dreptul constitu ional cuprinde un ansamblu de norme i principii care reglementeaz  anumite 
rela ii sociale i ca urmare produc anumite consecin e juridice.  

Referindu-ne la sintagma de institu ii politice, care se al tur  celei a dreptului 
constitu ional, în domeniul dreptului pot fi identificate dou  categorii de institu ii între care 
exist  suficient de strânse leg turi. Astfel, se vorbe te de no iunea de institu ie juridic  privit  
ca un ansamblu de norme juridice care reglementeaz  un domeniu restrâns, dar coerent i 
omogen din realitatea social , cum ar fi c s toria, proprietatea, obliga iile civile etc. Institu ia 
juridic  apare ca o parte a structurii tehnico-juridice a ramurii de drept. Pe de alt  parte 
institu iile politice reprezint  acele fenomene structurale „institu ionale” ale statului prin care 
acesta se manifest  în realitatea societ ii, în exercitarea în concret a puterii publice, statale. 
Aceste „institu ii politice” se înfiin eaz , se organizeaz  i func ioneaz  pe baza unor norme 
juridice coerente. Asemenea norme pot fi, la rândul lor, considerate ca institu ii juridice ce stau 
la baza institu iilor politice. Rezult  c  institu iile politice sunt fundamentate pe institu ii 
juridice, îns  ele au o puternic  înc rc tura politic  fiindc  numai a a pot s - i realizeze scopul 
pentru care sunt create. În elegem prin „politic ”, activitatea unui grup sau unei a structuri 
umane, de dirijare, de conducere a ac iunilor umane într-un domeniu sau ramur  din realitatea 
social . De altfel, în ultimul timp se vorbe te tot mai des despre politici sociale, economice, 
tiin ifice etc., ca ac iuni i comandamente ce revin unor institu ii, organe, autorit i. 

Al turând sintagma „drept constitu ional” celei de „institu ii politice” se realizeaz  o 
definire corect  a ansamblului politico-juridic structural ce particip  la exercitarea puterii în 
stat. 

 

4. Analiza no iunilor de drept public i drept privat 

Fenomenul de putere institu ionalizat , caracteristic societ ii organizate statal, a deter-
minat o împ r ire tradi ional  a dreptului, înc  din antichitate, în dou  ramuri: de drept public i 

                                                                                                                                                                          

cet eniei. În sens mai larg, prin „institu ie” în elegem, în opinia noastr , anumite structuri organizatorice care 
îndeplinesc anumite activit i permanente, cu scopuri i func ii precis determinate. Ele pot fi politice sau de alt  
natur , economic , social  etc. În orice caz, presupun o reglementare juridic  pe baza c reia func ioneaz . 

1 C. Leclercq, Droit constitutionnel et institutions politiques, Ed. Litec, 1990, p. 13. 
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de drept privat, dup  criteriul apartenen ei sau non apartenen ei subiectelor raportului juridic la 
o autoritate public , în sensul larg de de in tor de putere1.  

Dreptul public este dreptul care se aplic  autorit ilor publice i raporturilor dintre 
autorit ile publice i persoanele private, iar dreptul privat este dreptul care se aplic  
raporturilor dintre persoanele private. 

Într-o defini ie general , Dreptul public este ansamblul normelor juridice, care 

reglementeaz  constituirea i func ionarea autorit ilor publice, precum i raporturile dintre 

autorit ile publice i persoanele private. Rezult  c  cel pu in unul dintre subiectele raportului 
de drept public este o autoritate public .  

Dreptul public prezint  dou  caracteristici esen iale:  
a) Dreptul public promoveaz  interesele generale, care constituie scopul necesar al 

autorit ilor publice, pe când dreptul privat arbitreaz  interesele particulare;  
b) Dreptul public este, în principiu, un drept al raporturilor de inegalitate, deoarece 

interesul general trebuie s  predomine asupra interesului particular. Datorit  acestei supe-
riorit i, autorit ile publice dispun de mijloace juridice de constrângere i de for a public , ceea 
ce le permite s - i impun  voin a. În dreptul privat p r ile se afl  pe pozi ii de egalitate juridic , 
operând ini iativa individual  i acordul liber de voin .  

În procesul de dezvoltare a dreptului, atât dreptul public, cât i dreptul privat s-au divizat în 
diverse ramuri de drept, dup  anumite criterii, dintre care cel mai utilizat este criteriul obiectului 
sau al materiei reglement rii.  

Ast zi, este unanim acceptat faptul c , Dreptul constitu ional este o important  ramur  a 
Dreptului public2, existând opinii care consider  dreptul constitu ional drept ramur  principal  a 
dreptului, întrucât, prin normele sale, consacr  i ocrote te cele mai importante valori 
economice, sociale i politice3. 

Profesorul francez Pierre Pactet observa c  dreptul privat „se poate defini ca un drept care 
se aplic  persoanelor private, fizice sau morale i raporturilor pe care le pot avea între ele”, iar 
dreptul public „este un drept care se aplic  statului i altor colectivit i politice. Cât prive te 
raporturile între colectivit ile publice (...), ele apar in cel mai mult dreptului public i uneori 
dreptului privat. Dreptul public poate deci s  fie prezentat ca o parte a dreptului pozitiv care 
trateaz  statul, colectivit ile publice i raporturile lor cu persoanele private, dac  aceste 
raporturi pun în discu ie prerogative ale persoanelor publice”4.  

Din domeniul dreptului public fac parte mai multe ramuri de drept. Printre acestea se 
num r : dreptul constitu ional, administrativ, financiar, penal, procesual civil, procesual penal, 
interna ional public. 

Delimitarea dreptului în diferite ramuri (fie de drept public, fie de drept privat) presupune 
utilizarea unor criterii. Printre acestea se num r  i obiectul reglement rii juridice, adic  acele 
rela ii sociale care, prin con inutul lor specific, intr  sub inciden a normelor respective. La acest 
criteriu se adaug  i metoda reglement rii juridice, care are în vedere pozi ia subiectelor de 
drept, a p r ilor, care pot sta fie pe picior de egalitate, având drepturi i obliga ii stabilite pe 
baz  de negociere, fie se afl , în general, în raporturi de subordonare5. Acestea din urm  sunt 
specifice ramurilor care apar in dreptului public. Nu trebuie s  uit m, de asemenea, nici 

                                                            
1 J. Cadart, Institutions Politiques et Droit Constitutionel, vol. I, Ed. Économica, Paris, 1990. 
2 Mircea Preda arat  c  „dreptul public este format din totalitatea normelor adoptate sau emise de c tre 

autorit ile statului prin care se realizeaz  sarcinile i competen ele celor trei puteri” – M. Preda, Curs de drept 

administrativ, Casa editorial  „Calistrat Hoga ”, Bucure ti, 1995, p. 16. 
3 D. Ciobanu, V. Duculescu, Drept constitu ional român, Ed. Hamangiu XXI, Bucure ti, 1993. 
4 P. Pactet, Institutions politiques. Droit constitutionnel, Masson, Paris, 1991, p. 33. 
5 Vezi N. Popa, Teoria general  a dreptului, Ed. Actami, Bucure ti, 1996, 1998, p. 249. 
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anumite, criterii tradi ionale sau relativ conven ionale, precum i for a juridic  a normelor 
respective. 

Stabilirea obiectului unei ramuri este deosebit de dificil  pentru c  dreptul nu are numai 
rolul de a ordona, de a organiza rela ii sociale, dar este i creator de rela ii sociale, care altfel 
n-ar exista ca atare. În ceea ce prive te determinarea obiectului dreptului constitu ional, nu este 
u or de f cut. Odat  cu apari ia constitu iilor, acestea au stabilit principii i unele norme 
valabile pentru toate ramurile de drept, au reflectat i influen at natura sistemului social-
economic i politic al unei ri. 

Majoritatea cercet torilor consider  c  obiectul dreptului constitu ional cuprinde rela ii 
sociale constituite în jurul puterii politice1, a statului, a formei acestuia, a autorit ilor publice 
care îl compun, în procesul de func ionare a lor i a raporturilor dintre ele.  

În literatura de specialitate exist  numeroase defini ii ale dreptului i obiectului dreptului 
constitu ional. Unele pun accent pe acele rela ii care privesc organizarea puterii, altele se refer  
la organizarea i exercitarea puterii sau la înf ptuirea ei. Alte defini ii concretizeaz  i enumer  
institu iile politice. 

Profesorul Ioan Muraru define te dreptul constitu ional ca fiind „acea ramur  a dreptului 
unitar format  din normele juridice care reglementeaz  rela ii sociale fundamentale ce apar în 
procesul instaur rii, men inerii i exercit rii statale a puterii”2. Acest punct de vedere este 
împ rt it de cei mai mul i speciali ti din ara noastr . Profesorul Antonie Iorgovan consider  
c  „putem defini dreptul constitu ional ca ansamblul normelor juridice care reglementeaz  
rela iile sociale fundamentale care apar în procesul instaur rii i exercit rii puterii politice, ca 
putere statal , consacr  principiile de organizare i func ionare a institu iilor administrative sau 
jurisdic ionale, stabilesc sistemul normativ – juridic i consfin esc sistemul drepturilor 
fundamentale ale omului”3. 

Dup  p rerea noastr , precizarea f cut  de I. Muraru care cuprinde sub inciden a dreptului 
constitu ional i rela iile referitoare la „instaurarea puterii”, face posibil  surprinderea unor 
procese sociale i ac iunea unor institu ii politice nestatale anterioare momentului organiz rii i 
exercit rii puterii politice. Astfel, nu pot fi excluse din sfera dreptului constitu ional acele rela ii 
care se stabilesc cu ocazia alegerilor, precum i activitatea partidelor în vederea cuceririi puterii 
politice. În Constitu ia rii noastre exist  prevederi în acest sens, precum i în alte legi, cum ar 
fi legea pentru alegerile generale, pentru alegerea Pre edintelui sau legea partidelor politice. 

Pe de alt  parte, defini ia dat  de A. Iorgovan aduce în plus o conota ie care contribuie la 
delimitarea dreptului constitu ional fa  de alte ramuri de drept cu care are o leg tur  strâns . 
Precizarea conform c reia acesta „consacr  principiile de organizare i func ionare a institu iilor 
administrative i jurisdic ionale” atrage aten ia asupra limitei pân  la care se extinde dreptul 
constitu ional fa  de cel administrativ i cel jurisdic ional. 

În opinia noastr , împ rt ind i punctele de vedere ale altor autori, în sfera dreptului 
constitu ional se înscriu i acele rela ii care se constituie în leg tur  cu drepturile, libert ile i 
îndatoririle fundamentale ale omului. Ele intr  sub inciden a dreptului constitu ional într-o 
perspectiv  foarte general , în rest fiind obiect de reglementare a altor ramuri de drept. 

Dreptul constitu ional, în ceea ce prive te drepturile i libert ile cet ene ti are în vedere 
statutul persoanei, raporturile individului cu societatea ca întreg, în expresia lor cea mai 
general . Aceast  opinie se justific  atât prin consacrarea lor în constitu iile diferitelor state, cât 

                                                            
1 Puterea politic , într-o accep iune extrem de simpl , este un ansamblu de institu ii înzestrate cu autoritate 

(adic  cu capacitate de decizie legitim ), care asigur  conducerea unei societ i. 
2 I. Muraru, Drept constitu ional i institu ii politice, Ed. Actami, Bucure ti, 1998, p. 16. 
3 A. Iorgovan, Drept constitu ional i institu ii politice, Ed. Galeriile J.L. Calderon, Bucure ti, 1994, p. 35. 
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i prin faptul c  reprezint  obiect de studiu în cursurile i tratatele de drept constitu ional. 
Constitu ia actual  a rii noastre cuprinde, într-o propor ie considerabil , articole care se refer  
la drepturile fundamentale ale omului1. De altfel, i constitu iile noastre anterioare perioadei 
totalitare consacrau capitole importante drepturilor omului2. 

Unor autori li se pare inutil s  se fac  referire la drepturile fundamentale ale omului.  
Se porne te de la premisa c  acele reguli privind puterea nu sunt stabilite în interesul exclusiv al 
guvernan ilor, ci în special în acela al guverna ilor, pentru a fi proteja i. Totu i, existen a 
monarhiilor absolutiste contrazice acest punct de vedere, precum i faptul c  sfera drepturilor i 
libert ilor s-a extins treptat prin presiuni exercitate de cei guverna i.  

Conform opiniei noastre, drepturile i libert ile cet ene ti trebuie s  reprezinte mai mult 
decât ab inerea statului de a nu abuza de puterea sa, i rezisten a3 celor guverna i de a se opune; 
ele presupun implicarea statului în garantarea lor real . 

 

5. Defini ia dreptului constitu ional 

Dreptul constitu ional reprezint  un ansamblu de norme i principii care reglementeaz  

organizarea rela iilor sociale, fundamentale care apar în procesul de instaurare, men inere i 

exercitare a puterii politice organizat  statal, care consacr  principiile de baz  ale organiz rii 

i func ion rii institu iilor administrative i jurisdic ionale i consfin e te drepturile, libert ile 

i îndatoririle fundamentale ale omului, determinând statutul persoanei în raport cu statul i 

societatea ca întreg. 
Dac  dreptul este constituit din norme, principii i valori4, obiectul acestuia îl constituie 

rela iile sociale care intr  sub inciden a lui i care, datorit  faptului c  sunt reglementate de el, 
devin raporturi juridice de drept constitu ional. 

Caracteristica men ionat  mai sus, potrivit c reia reglementeaz  rela ii sociale fundamentale, 
are în vedere locul dreptului constitu ional în sistemul de drept. De fapt, el determin  
coordonatele principale ale desf ur rii rela iilor sociale în întreaga societate, stabile te 
principiile generale ale func ion rii societ ii ca sistem. 

Obiectul dreptului constitu ional presupune indirect i unele elemente exterioare puterii 
politice. Având în vedere natura dreptului constitu ional i locul s u în ansamblul ramurilor de 
drept nu se poate face abstrac ie de ele. De exemplu, consacrarea factorilor economici i sociali 
care influen eaz  mai mult sau mai pu in con inutul puterii, regimul politic. Pe ace tia, unii 
autori îi denumesc „bazele puterii”5. 

Alte categorii de factori sunt denumi i „bazele organiz rii puterii”, elemente care nu 
genereaz  puterea de stat, dar care condi ioneaz  organizarea ei, cum ar fi teritoriul i 
popula ia6.  
                                                            

1 Genoveva Vrabie arat  c  „în noile constitu ii, în special cele adoptate de statele ex-socialiste, sunt incluse 
capitole referitoare la drepturile fundamentale”. – G. Vrabie, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. II,  
Ed. Virginia, 1995, p. 418. 

2  În Constitu iile României din 1866 i 1923 exist  câte un titlu, plasat chiar la începutul acestora, intitulat 
„Despre drepturile românilor”. 

3 Vezi „rezisten a la opresiune” din Declara ia drepturilor omului i cet eanului din Fran a. 
4 Exemple de valori: libertate, democra ie, justi ie, onoare, demnitate, pluralism etc. 
5 Pentru detalii, a se vedea I. Muraru, op. cit., p. 23. 
6 A. Iorgovan invoc  faptul c  profesorul Nistor Prisca a r mas în istoria dreptului nostru constitu ional prin 

teoria celor trei categorii de criterii: a) organizarea puterii de stat în func ie de teritoriu; b) organizarea puterii de stat 
sub forma unui aparat (având în vedere c  dreptul constitu ional reglementeaz  organizarea i func ionarea 
structurilor puterii, adic  a institu iilor politice, iar cât prive te organele administrative i judiciare se limiteaz  la 


