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CAPITOLUL I
Consideraëii introductive privind
constituëionalizarea dreptului
Secëiunea 1
Actualitatea åi importanëa cercetérii åtiinëifice
Noëiunea de constituëionalizare este un concept frecvent utilizat în
literatura juridicé, féré a exista o definiëie comuné, general acceptaté
a fenomenului de constituëionalizare. Chiar dacé în doctriné åi în
literatura de specialitate româné sau stréiné gésim diferite definiëii åi
interpretéri ale conceptului de constituëionalizare, caracteristicile
esenëiale ale acestuia rémân aceleaåi, fiind un proces continuu åi nu
imediat, care a afectat profund sistemul de drept naëional, sistemul de
drept al Uniunii Europene, cât åi modul în care cele doué interfereazé.
Prezenta monografie porneåte de la doué preocupéri fundamentale. Prima priveåte evoluëia åi consecinëele procesului de constituëionalizare în general, cu studierea mecanismului acestui proces åi a
efectelor pe care le produce la nivelul întregului sistem de drept. Cea
de-a doua presupune particularizarea acestui proces în cadrul ramurii
de drept penal.
Obiectivul final al acestei monografii este de a réspunde urmétoarelor întrebéri: care au fost consecinëele adoptérii Constituëiei din 1991
åi ulterior a revizuirii ei în anul 2003, asupra Codului penal din 1969 åi
a Codului de proceduré penalé din 1968; în ce mésuré a avut loc
réspândirea principiilor constituëionale în ramura dreptului penal; ce
rol au jucat deciziile Curëii Constituëionale a României în adoptarea
noilor coduri åi cum contribuie în prezent Curtea Constituëionalé la
realizarea unei justiëii constituëionale în cadrul ramurii de drept penal.
Toate acestea, adunate, urméresc efectele constituëionalizérii ramurii
dreptului penal pe trei planuri: legislativ, jurisprudenëial åi doctrinar.
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Metodele ce urmeazé a fi folosite sunt metode calitative fundamentale pentru cercetarea aprofundaté în domeniul åtiinëelor juridice,
precum metoda istoricé, metoda logicé, metoda deductiv-inductivé,
metoda critic-comparativé åi metoda statisticé. Astfel, metoda de
cercetare istoricé urmeazé a fi aplicaté în vederea prezentérii evoluëiei
unor noëiuni fundamentale pentru cercetarea realizaté, precum
constituëie, constituëionalism åi constituëionalizare, cât åi a unor principii precum principiul separaëiei puterilor în stat sau a principiilor åi
drepturilor constituëionale.
Metoda deductiv-inductivé urmeazé a fi utilizaté pentru deconstrucëia åi reconstrucëia procesului de constituëionalizare la nivelul
întregului sistem de drept (nivel general), în vederea aplicérii acestuia
la nivelul ramurii de drept penal.
Metoda logicé urmeazé a fi folosité pentru a sintetiza opiniile
autorilor cu privire la anumite noëiuni åi principii, precum: stat de
drept, principiul separaëiei puterilor în stat, principiul legalitéëii,
principiul egalitéëii în faëa legii, principiul neretroactivitéëii legii penale,
principiul retroactivitéëii legii mai favorabile, prezumëia de nevinovéëie,
dreptul la un proces echitabil åi dreptul la apérare.
Metoda critic-comparativé urméreåte sé ofere o perspectivé de
ansamblu a modului în care este reflectat rolul instanëelor constituëionale, fie ele Curëi Constituëionale sau Tribunale Constituëionale åi a
deciziilor pronunëate de acestea, în ordinea constituëionalé a statelor
europene. De asemenea, se doreåte o comparare a sistemelor constituëionale europene cu modelul american sub aspectul modului în care se
realizeazé controlul de legalitate a legilor åi de cétre care autoritate, cu
sublinierea avantajelor åi dezavantajelor fiecérui sistem de control de
constituëionalitate.
Metoda statisticé este folosité pentru prelucrarea datelor obëinute
ca urmare a analizérii întregii jurisprudenëe în materie penalé a Curëii
Constituëionale a României, de la momentul înfiinëérii acesteia åi pâné
în prezent1, cu scopul de a se evidenëia statistic, în procente, instituëiile
sau domeniile supuse controlului, cât åi efectele realizérii acestui
control în plan legislativ, jurisprudenëial åi doctrinar. Tot cu ajutorul
metodei statistice urmeazé a se stabili care dintre cele doué modalitéëi
de control realizate de Curtea Constituëionalé a României – a priori sau
1

1 septembrie 2019.
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a posteriori – a fost cel mai des întâlnit în materie penalé în jurisprudenëa Curëii, cu analizarea efectelor fiecérui tip de control utilizat de
instanëa constituëionalé.
Primul titlu al acestei cercetéri va cuprinde o expunere a doctrinei
juridice privind procesul de constituëionalizare a dreptului, în general,
care include identificarea premiselor constituëionalizérii, definirea
conceptului, identificarea conëinutului åi a efectelor pe care le produce
aceasta.
Titlurile doi åi trei se vor concentra asupra constituëionalizérii
ramurii dreptului penal. Astfel, iniëial vor fi aduse în discuëie principiile
de ordin constituëional care direcëioneazé astézi mersul dreptului penal
român, dar åi european, precum: principiul legalitéëii, principiul egalitéëii în faëa legii, principiul neretroactivitéëii legii penale, principiul
retroactivitéëii legii mai favorabile, prezumëia de nevinovéëie, analizând
în ce mésura s-a realizat o transpunere a acestora în reguli stricte care
guverneazé dreptul penal.
Ulterior, vom supune atenëiei modul în care sunt protejate anumite
drepturi fundamentale prin controlul de constituëionalitate al normelor
penale realizat de Curtea Constituëionalé a României, precum dreptul
la un proces echitabil, dreptul la soluëionarea cauzelor într-un termen
rezonabil, dreptul la apérare.
Mecanismul excepëiei de neconstituëionalitate urmeazé a fi expus
ca fiind una din punëile de legéturé între principiile sau drepturile cu
valoare constituëionalé åi dreptul penal, cu indicarea deciziilor de
referinëé ale Curëii Constituëionale a României åi a efectelor produse de
acestea, atât în reglementarea Codului penal din 1969 åi a Codului de
proceduré penalé din 1968, dar mai ales în lumina noilor coduri din
materie penalé.
În final, se va realiza o evidenëiere statisticé, în procente, a instituëiilor sau domeniilor în materie penalé supuse controlului de constituëionalitate, cât åi efectele realizérii acestui control (fie el anterior sau
posterior) în plan legislativ, jurisprudenëial åi doctrinar. Astfel, se va
urméri modalitatea de uniformizare a aplicérii dreptului penal: fie prin
transpunerea în practicé a deciziilor de interpretare a Curëii Constituëionale de cétre instanëele de judecaté åi chiar de organele de urmérire
penalé, fie prin transpunerea în practicé a jurisprudenëei Curëii
Constituëionale, prin intervenëia puterii legiuitoare care realizeazé
modificéri sau complineåte lipsuri la nivelul normelor penale, urmând
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ca ulterior instanëele de judecaté sé aplice legile astfel modificate. Pe
plan doctrinar, se încearcé dovedirea ipotezei cé doctrina, pe de o
parte, ajuté la formarea jurisprudenëei constituëionale, fiind folosité din
ce în ce mai des în motivérile Curëii Constituëionale a României, iar pe
de alté parte, în urma deciziilor obligatorii ale instanëei constituëionale,
doctrina îåi schimbé modul de abordare a unor instituëii de drept penal
sau de drept procesual penal ori chiar al unor principii. Ca urmare a
studierii efectelor pe cele trei planuri menëionate, se va analiza care
dintre aceste sunt preponderente åi au o mai mare importanëé în
realizarea procesului de constituëionalizare a ramurii dreptului penal
în România.

Secëiunea a 2-a
Identificarea åi explicarea terminologiei utilizate
în demersul åtiinëific
2.1. Noëiunea de Constituëie
Constituëia este un simbol, înainte de a fi o lege. Deseori, ea apare
ca actul fondator al unui stat (de exemplu, în Statele Unite sau în statele
africane néscute prin decolonizare), consacrând naåterea åi intrarea
unui nou stat membru în societatea internaëionalé. Simbolismul ei nu
se limiteazé, însé, doar la existenëa statului. Se manifesté, de
asemenea, cu ocazia unei schimbéri a regimului politic1. În acest
context, Constituëia devine actul fondator al unui regim politic. „Noii
conducétori ai ëérii doresc sé marcheze ruptura de regimul precedent
prin elaborarea unei Constituëii noi, debutul unei etape în viaëa
naëiunii, intrarea într-o noué eré. Este, în acelaåi timp, o rupturé de
proiecëiile trecute åi viitoare, luând de multe ori forma unui manifest
care repudiazé anumite principii pentru a înélëa alte valori”2.
O serie de Constituëii pun în evidenëé istoria unor popoare cu o
stare politicé rebelé sau instabilé. Spre exemplu, Franëa a trecut
începând cu anul 1791 åi pâné în zile noastre prin 11 Constituëii (cea



P. Ardant, Institutions Politiques & Droit Constitutionnel, 13e edition,
Ed. L.G.D.J., 2001, p. 53.
2 Ibidem.
1
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mai durabilé fiind cea a celei de-a III-a Republici, care a fost aplicaté
timp de 65 de ani, iar cea din 1791, fiind prima dintre Constituëiile
franceze scrise, pe parcursul a 21 de luni). Nu intré în cele 11 Constituëii
åi proiectele votate care nu au avut timp sé intre în vigoare, cele care
au fost respinse de popor (precum cea din 1946) sau cele discutate féré
a se ajunge la un rezultat. Alt exemplu este Venezuela, care a avut 25
de Constituëii între independenëa din anul 1811 åi anul 1962.
În anumite circumstanëe, cetéëenii îåi doresc elaborarea unei noi
Constituëii, care sé încheie o perioadé de incertitudine sau de tulburare
åi care sé simbolizeze întoarcerea la normalitate, organizarea puterilor
în stat, fixarea regulilor, competenëelor, aducerea securitéëii pe plan
intern åi a respectabilitéëii pe scena mondialé.
Constituëia are, însé, åi o semnificaëie filosoficé, aceea a statului de
drept. Din punct de vedere filosofico-politic se doreåte o Constituëie care
sé admité faptul cé puterea nu este nelimitaté, ideea de limitare a
puterii fiind, de regulé, la originea elaborérii Constituëiilor. Are loc
trecerea de la o putere arbitraré, în care totul este permis, la ceea ce
se numeåte un „stat de drept” (un stat care accepté sé fie limitat prin
lege åi sé o respecte). Însé expresia „stat de drept” este echivocé pentru
cé orice stat este „un stat de drept”, deoarece în principiu nu existé un
stat féré drept. Faptul cé statul se recunoaåte supus legilor, normelor
pe care le edicteazé åi le aplicé, nu este în sine o garanëie pentru
cetéëenii respectivului stat, fiind totuåi necesar sé åtim ce drept este
acela care trebuie sé guverneze un stat democratic: Germania nazisté
a fost un veritabil stat de drept? Nu a fost, pentru cé statul de drept nu
funcëioneazé féré democraëie, åi de asemenea, pentru cé trebuie sé
ëinem seama de conëinutul legii, de obiectivele acesteia, de mijloacele
de care dispun cetéëenii pentru punerea în aplicare a legii, de
independenëa justiëiei, etc.1.
Nu în ultimul rând, Constituëia apare ca fiind un set de norme
juridice care reglementeazé viaëa politicé åi socialé, precum åi organizarea puterii, forëând-o sé respecte anumite forme, sé utilizeze
anumite proceduri convenite, care prevéd participarea cetéëenilor la
alegerea partidului de guvernare, la elaborarea anumitor decizii åi aåa
1

P. Ardant, op. cit., p. 54.
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mai departe. Astfel, luaté în sens mai general, Constituëia apare definité
în doctriné ca fiind „un ansamblu de norme juridice care reglementeazé
organizarea oricérei colectivitéëi umane”1. Din acest punct de vedere,
nu existé o societate, fie aceasta mare sau micé, publicé sau privaté, în
care sé existe un organism cu statut de autoritate åi care, de exemplu,
sé defineascé procedurile de numire a liderilor naëiunii.
În literatura juridicé româné întâlnim o serie de definiëii date
Constituëiei, utilizându-se fie sensul material, fie cel formal, fie o
îmbinare a celor doué sensuri ale noëiunii de Constituëie.
O primé definiëie daté Constituëiei o regésim la Constantin
Dissescu, cel care are meritul introducerii în anul 1915 a disciplinei
„drept constituëional” la Facultatea de Drept din Bucureåti, potrivit
céruia Constituëia reprezinté „organizarea exerciëiului suveranitéëii”
„åi fiindcé exerciëiul suveranitéëii se numeåte guvern, luat acest cuvânt
în sensul cel mai generic, putem zice cé Constituëiunea e organizarea
formei de guvern pe care poporul suveran åi-o dé”2.
Paul Negulescu defineåte Constituëia ca fiind „o normé care
cuprinde principiile referitoare la organizarea åi la raporturile de
echilibru între diferitele puteri ale statului”, precum åi drepturile
publice3.
Alëi autori, oferé definiëii mai complexe, ca urmare a dezvoltérii
acestei noëiuni, considerând Constituëia ca reprezentând „un ansamblu
de reguli juridice investite cu forëé supremé åi adoptate dupé o
proceduré specialé, reguli care stabilesc autoritéëile esenëiale ale
statului åi funcëionarea lor, precum åi drepturile, libertéëile åi
îndatoririle fundamentale ale cetéëenilor”4.
În opinia lui Antonie Iorgovan, nu trebuie sé scépém din vedere
dimensiunea politicé a Constituëiei, faptul cé ea este mai mult decât un



Dictionnaire du droit constitutionnel, edition 3e, Ed. Armand Colin, Dalloz,
Paris, 2001, p. 48.
2 C.G. Dissescu, Drept constituëional, Ed. Librériei SOCEC&Co., societate
anonimé, Bucureåti, 1915, p. 416.
3 P. Negulescu, Curs de drept constituëional român, editat de Alex. Th.
Doicescu, Bucureåti, 1927, p. 117.
4 ä. Deaconu, Drept constituëional, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, Bucureåti, 2013,
p. 32.
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act juridic care reglementeazé relaëiile sociale, este rezultatul unei
lupte politice, consacrând victoria unor forëe politice, este un program
politic pentru viitor åi este, cel puëin în regimurile democratice,
expresia unui pact social åi politic1.
Dupé cum se poate observa, Constituëia trebuie sé reflecte realitéëile politice, economice, naëionale åi sociale ale unei naëiuni, dintr-o
etapé determinaté a dezvoltérii sale. În acest sens, Georg Wilhelm
Friedrich Hegel aréta cé „fiecare popor îåi are Constituëia care i se
potriveåte åi i se cuvine. De aceea, poporul trebuie sé aibé faëé de
Constituëia lui sentimentul dreptului séu åi al stérii sale de fapt, altfel
ea poate exista, e drept, în chip exterior, dar nu are nicio semnificaëie
åi nicio valoare”2.
În opinia autorilor Ioan Muraru åi Elena Simina Ténésescu,
Constituëia este consideraté ca fiind acea „lege fundamentalé a unui
stat, constituité din norme juridice, investite cu forëé juridicé supremé
åi care reglementeazé acele relaëii sociale fundamentale care sunt
esenëiale pentru instaurarea, menëinerea åi exercitarea puterii”3.
Dacé ar fi sé clasificém definiëiile date conceptului de Constituëie,
în funcëie de cele doué criterii, material åi formal, atunci înëelesul dat
acestuia s-ar prezenta astfel:
În sens material, Constituëia reprezinté ansamblul dispoziëiilor
legale cuprinse în diferite acte normative, indiferent de natura åi forma
lor, care reglementeazé înfiinëarea, organizarea åi funcëionarea
(competenëele) organismelor statului care exercité puterea politicé4.
În sens formal, Constituëia este un document scris, adoptat potrivit
unei proceduri speciale åi solemne, care conëine dispoziëii legale
referitoare la instituirea åi exercitarea puterii åi a céror forëé juridicé
este superioaré celorlalte norme de drept5. Cu siguranëé aceasté
definiëie a fost inspiraté din opera lui Hans Kelsen, unde se aréta:
„Constituëia în sens formal, este un document care nu conëine doar



A. Iorgovan, Drept constituëional åi instituëii politice. Teorie generalé,
Ed. Galeriile J.L. Calderon, Bucureåti, 1994, p. 54.
2 G.W.F. Hegel, Principiile filosofiei dreptului, Ed. Iri, Bucureåti, 1996, p. 273.
3 I. Muraru, E.S. Ténésescu, Drept constituëional åi instituëii politice, ed. 15,
Ed. C.H. Beck, vol. I, Bucureåti, 2016, p. 45.
4 I. Deleanu, Drept constituëional åi instituëii politice, vol. I, Ed. Europa Nova,
Bucureåti, 1996, p. 261.
5 Ibidem, p. 260.
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norme care regleazé producerea de norme de drept generale, adicé
legiferarea, ci åi norme care se referé la alte obiecte, importante din
punct de vedere politic, åi care conëin dispoziëii dupé care normele
conëinute în acest document, în legea constituëionalé, nu pot fi modificate sau anulate la fel ca legile simple, ci doar în condiëii îngreunate,
într-o proceduré specialé”1. Evident, definiëia daté de Hans Kelsen,
chiar dacé nu surprinde într-o formé claré supremaëia Constituëiei faëé
de celelalte norme de drept, araté importanëa acestei faëé de „legile
simple”, cât åi procedura specialé de adoptare åi modificare a acesteia.
De asemenea, acest autor delimita Constituëia în sens formal faëé de
Constituëia privité în sens material, subliniind cé „termenul de
Constituëie, în sens material, se referé la norma pozitivé sau la normele
pozitive care regleazé producerea normelor generale de drept”2.
Examinând definiëiile prezentate, vom constata cé elementul
comun surprins în toate definiëiile este cel referitor la caracterul
Constituëiei de lege superioaré celorlalte legi åi lege care conëine reguli
cu privire la organizarea åi funcëionarea puterii de stat. Se observé, de
asemenea faptul, cé unele definiëii pun accentul pe enumerarea elementelor care constituie conëinutul material al Constituëiei, iar altele
pun accentul pe procedura specialé de adoptare a Constituëiei. Astfel,
în stabilirea conceptului de Constituëie s-au conturat o serie de
elemente definitorii, de conëinut åi de formé, care îi conferé acesteia un
caracter aparte, diferit de cel al legilor obiånuite.
În ëara noastré, pâné la Revoluëia din decembrie 1989, deosebirea
dintre Constituëie åi legile ordinare se fécea prioritar dupé trei criterii
åi anume: conëinut, forma de adoptare åi modificare, forëa juridicé. În
acest sens se susëinea cé legea fundamentalé se deosebeåte de orice
lege ordinaré mai întâi prin conëinutul ei, prin obiectul ei de
reglementare, obiect format din cele mai importante relaëii sociale –
cele din domeniul instituirii åi exercitérii puterii de stat. În al doilea
rând, Constituëia se deosebea de o lege ordinaré åi prin modul de
adoptare, ea neputând fi adoptaté – spre deosebire de legile ordinare
pentru care se cerea o majoritate de jumétate plus unul din numérul
total al membrilor Marii Adunéri Naëionale (M.A.N.) – decât cu votul a



H. Kelsen, Doctrina puré a dreptului, Ed. Humanitas, Bucureåti, 2000,
pp. 272-273.
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doué treimi. În sfâråit, Constituëia avea o forëé juridicé superioaré, orice
lege ordinaré trebuind sé fie conformé cu legea fundamentalé. În
privinëa modificérii Constituëiei se prevedea acelaåi cvorum ca åi pentru
adoptarea ei, plus o condiëie de formé – actul normativ privind
revizuirea sé fie intitulat „lege de modificare a Constituëiei”1.
În lumina Constituëiei României din 1991, deosebirea dintre legea
fundamentalé åi restul legilor devine mai pregnanté. În primul rând,
Constituëia, în logica de reglementare a celei din 1991, constituie legea
fundamentalé, tréséturé ce o diferenëiazé åi o identificé în ansamblul
legilor. Acest caracter rezulté atât din conëinutul ei (un conëinut
complex ce cuprinde principiile fundamentale pentru toate domeniile
vieëii politice, economice, sociale, culturale, juridice, etc), cât åi din
calitatea reglementérilor. Conëinutul reglementérilor constituëionale,
aåa cum sublinia doctrina, oferé Constituëiei caracterul de lege
fundamentalé, pentru cé relaëiile sociale ce formeazé obiectul acestor
reglementéri sunt relaëiile sociale fundamentale åi care sunt esenëiale
pentru instaurarea, menëinerea åi exercitarea puterii statale2.
Constituëia se remarcé prin forëa sa juridicé ce o deosebeåte de
restul legilor åi o situeazé în vârful ierarhiei izvoarelor dreptului,
impunând regula conformitéëii întregului drept cu dispoziëiile sale3.
Caracterul normativ al dispoziëiilor constituëionale decurge, îndeosebi, din necesitatea de a conferi consistenëé åi caracter general-obligatoriu normelor politice, precum åi de a asigura respectarea acestora
sub sancëiunea legii. Dacé dispoziëiile constituëionale ar avea doar un
caracter politic, încélcarea acestora nu ar putea fi sancëionaté în mod
eficient, însé vorbim de un caracter normativ (juridic) suprem, ceea ce
înseamné cé toate celelalte acte juridice trebuie sé fie conforme cu
dispoziëiile sale4. Astfel, un alt autor susëine: Constituëia are atât funcëii
politice, precum organizeazé transmiterea åi exerciëiul puterii, este
producétoare de cetéëenie åi fundamentul legitimitéëii guvernanëilor,
cât åi funcëii juridice, dintre care amintim: determiné modalitéëile de
desemnare a guvernanëilor åi le atribuie acestora competenëe proprii,



G. Vrabie, Drept constituëional åi instituëii politice contemporane, ed. a treia
revézuté åi întregité, Ed. Team, Iaåi, 1995, p. 189.
2 I. Muraru, E.S. Ténésescu, op. cit., 2016, vol. I, p. 43.
3 I. Muraru, E.S. Ténésescu, op. cit., 2016, vol. I, p. 47.
4 C. Ionescu, Contencios constituëional, Ed. Universul Juridic, Bucureåti, 2010,
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enunëé principiile esenëiale într-un stat de drept, reprezinté fundamentul validitéëii întregii ordini juridice1.
Modul de adoptare a Constituëiei diferé faëé de toate celelalte legi
dintr-un stat, Constituëia având proceduri solemne de adoptare, de la
iniëiativa adoptérii åi pâné la aprobarea ei de cétre popor prin referendum. Diferenëe apar åi în privinëa momentului intrérii în vigoare:
Constituëia intré în vigoare dupé ce a fost aprobaté de popor prin
referendum, pe când celelalte legi intré în vigoare la 3 zile de la data
publicérii lor în Monitorul Oficial sau la o alté daté ulterioaré prevézuté
expres în text.
O alté caracteristicé ce deosebeåte Constituëia de celelalte legi
consté în faptul cé aceasta este mult mai stabilé în timp, întrucât ea
prevede anumite proceduri specifice de modificare, ce presupun existenëa unei înëelegeri prealabile între toate forëele politice reprezentate
în Parlament. Stabilitatea Constituëiei are drept consecinëé stabilitatea
raporturilor juridice åi predictibilitatea legii2.
Din punctul de vedere al conëinutului, Constituëia se caracterizeazé
prin faptul cé obiectul ei îl constituie reglementarea raporturilor
fundamentale cu privire la organizarea åi funcëionarea statului åi
garantarea drepturilor åi libertéëilor omului åi ale cetéëeanului, cât åi a
îndatoririlor esenëiale ale acestora. În mod clar, åi anumite legi, precum
legile organice sau cele ordinare, reglementeazé raporturile sociale ce
vizeazé asemenea domenii social-juridice, dar principiile fundamentale
ce le guverneazé sunt stabilite de Constituëie.
2.1.1. Probleme de actualitate în privinëa conëinutului normativ al
Constituëiei
O problemé recent apéruté în dreptul comparat este aceea a diferenëierii normelor constituëionale, întrucât anumite Constituëii moderne
consacré mai multe tipuri de norme, ceea ce a fost denumit în literatura
de specialitate ca fiind constituëionalitatea superioaré3.



M. Safta, Drept constituëional åi instituëii politice, vol. I. Teoria generalé a
dreptului constituëional. Drepturi åi libertéëi, ed. a 4-a revizuité, Ed. Hamangiu,
Bucureåti, 2018, p. 76.
2 ä. Deaconu, op. cit., 2013, p. 31.
3 L. Favoreu, P. Gäia, R. Ghevontian, J.L. Mestre, O. Pfersmann, A. Roux,
G. Scoffoni, Droit constitutionnel. Édition 2016-18 e éd, Dalloz, Paris, 2016, p. 131.
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Este adevérat cé nu poate exista o Constituëie idealé, perfecté,
imuabilé, însé observém tendinëa Constituëiilor noi sau recent revizuite
de a încerca realizarea unui echilibru just, raëional, între realitéëile
sociale diferite, interesele individuale åi interesul public.
Poate aåa se explicé faptul cé acestea pun mare accent pe drepturile fundamentale ale omului, realizând o diferenëé între valorile
constituëionale, aceasté diferenëé fécându-se remarcaté åi din punctul
de vedere al modalitéëilor în care aceste drepturi åi libertéëi sunt
respectate åi aplicate.
Astfel, Constituëiile alese pentru aceasté prezentare sunt doar acele
Constituëii (fie noi, recent revizuite sau chiar åi Constituëii intrate în
vigoare cu mult timp în urmé) ale unor state atât din Europa – Spania1,
Portugalia2, Grecia3, Germania4, Irlanda5, Slovenia6, Ungaria7, cât åi de
pe alte continente, precum Republica Dominicané8, Ecuador9,



Constituëia Regatului Spaniei, B. Of. de Stat nr. 311/1978, cu modificérile åi
completérile ulterioare.
2 Constituëia Republicii Portugheze, D.R., nr. 155, seria I-A din 12 august 2005,
cu modificérile åi completérile ulterioare.
3 Constituëia Republicii Elene din 1974, revizuité în 1986; textul Constituëiei este
redat în integralitate în ä. Deaconu, I. Muraru, E.S. Ténésescu, S.G. Barbu, Codex
constituëional, Constituëiile statelor membre ale Uniunii Europene, Volumul I,
Ed. Monitorul Oficial R.A., Bucureåti, 2015, pp. 477-540.
4 Publicaté în BGBI III 100-1/1949, suferind mai multe revizuiri în anii 1956,
1968, 1990-1994, 2009 åi 2012; textul Constituëiei este redat în integralitate în
ä. Deaconu, I. Muraru, E.S. Ténésescu, S.G. Barbu, op. cit., 2015, vol. I, pp. 681-748.
5 Prima Constituëie a Irlandei a fost adoptaté în anul 1937 fiind revizuité prin
referendum de 33 de ori; textul Constituëiei este redat în integralitate în ä. Deaconu,
I. Muraru, E.S. Ténésescu, S.G. Barbu, op. cit., 2015, vol. I, pp. 759-799.
6 Constituëia actualé a Sloveniei a fost adoptaté în anul 1991, fiind revizuité în
mai multe rânduri, în anii 1997, 2000, 2003, 2004, 2006, 2013. Textul integral al
acesteia este redat în ä. Deaconu, I. Muraru, E.S. Ténésescu, S.G. Barbu, 2015,
op. cit., vol. II, pp. 549-580.
7 Legea fundamentalé a Ungariei a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2012;
textul Constituëiei este redat în integralitate în ä. Deaconu, I. Muraru, E.S. Ténésescu,
S.G. Barbu, op. cit., 2015, vol. II, pp. 785-835.
8 Constituëia Republicii Dominicane din 13 iunie 2015, publicaté în Gaceta
Oficial no. 10805 din 10 iulie 2015.
9 Constituëia Republicii Ecuador din 20 octombrie 2008, revizuité în 2011,
consultaté pe site-ul https://www.derechoecuador.com/constituciones-de-la-repu
blica-del-ecuador la data de 25 iulie 2018.
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