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DE CE ANALIZ  CRITIC  A ACTELOR  CUR II 

CONSTITU IONALE? 

 
Pentru c  lucrarea Analiz  critic  a actelor Cur ii constitu ionale este elaborat  

respectând cerin ele echidistan ei politice, a rigurozit ii universitare şi cercet rii 
ştiin ifice. 

Deoarece este o carte despre func ionarea puterii şi explic  exercitarea suvera-
nit ii na ionale a poporului. 

Întrucât, referindu-se şi la putere, îi arat  limitele, dar şi calea legal  pentru 
temperarea exceselor acesteia. 

Fiindc  analizeaz  critic contenciosul constitu ional şi îndeplinirea atribu iilor 
Cur ii Constitu ionale potrivit reglement rilor legii fundamentale şi doctrinei în 
materie. 

Pentru c  din garantul suprema iei Constitu iei, cel pu in în ultimii ani, Curtea 
Constitu ional  s-a transformat în protectorul înc lc rii grosolane a legii 
fundamentale. 

Fiindc  se demonstreaz  pericolul determinat de înc lcarea propriei practici în 
îndeplinirea atribu iilor Cur ii şi transformarea României dintr-un stat de drept în 
unul care ac ioneaz  împotriva propriilor cet eni. 

Pentru c  analizeaz  care sunt reglement rile constitu ionale ce definesc statul 
de drept, func ionarea cu adev rat a acestuia determinând şi existen a statului social, 
mai ales asigurarea efectiv  şi nu iluzorie a unui nivel de trai decent tuturor 
cet enilor. 

Deoarece unele solu ii aberante ale Cur ii şi care încalc  principii fundamentale 
ale dreptului, au avut urm ri dezastruoase asupra evolu iei economice şi sociale a 
României. 

Întrucât Curtea şi-a arogat competen e în afara reglement rilor constitu ionale şi 
a doctrinei dreptului comparat, înc lcând astfel principiul separa iei puterilor şi 
echilibrului acestora în stat, afectând func ionarea democra iei constitu ionale. 

Pentru c  prezint  greşelile impardonabile ale Cur ii datorit  pr pastiei dintre 
verticalitatea academic  a foştilor judec tori şi subordonarea politic  a unor 
judec tori ai Cur ii actuale. 

Deoarece reliefeaz  nerespectarea Constitu iei şi a propriei legi de organizare şi 
func ionare, prin modificarea legilor a c ror constitu ionalitate a verificat-o. 

Fiindc  analizeaz  implica iile subordon rii politice a Cur ii şi drept urmare, 
nerespectarea normelor elementare de procedur  civil  devenind penibil  acum şi nu 
când, corect, a pronun at neconstitu ionalitatea legii privind diminuarea pensiilor. 
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Întrucât interpreteaz  aplicarea normelor constitu ionale în conexiunea lor 
legal , relevând cum trebuie în elese complexele raporturi între Parlament, 
Preşedinte, Guvern şi Justi ie în func ionarea democra iei constitu ionale şi a 
statului de drept. 

Deoarece demonstreaz  c  interpretarea voluntar  a unor dispozi ii constitu-
ionale înseamn  înc lcarea legii fundamentale şi a principiilor democratice 

specifice lumii civilizate.  
Din cauz  c  scoate în eviden  nesocotirea propriei jurispruden e numai pentru 

a proteja o persoan  împotriva a peste 7 milioane cet eni români – num r 
semnificativ pentru orice democra ie european  consolidat  

De vreme ce lucrarea examineaz  pericolul reprezentat de activitatea de 
subordonare politic  a Cur ii în func ionarea sistemului statal românesc, apreciem 
c  se impune desfiin area acestei autorit i cu ocazia revizuirii legii fundamentale şi 
instituirea contenciosului constitu ional în competen a justi iei. 

Exercitarea controlului de constitu ionalitate prin Sec ia de contencios 
constitu ional a Înaltei Cur i de Casa ie şi Justi ie şi judec tori numi i în urma 
promov rii unui adev rat concurs, înseamn  nu numai întoarcerea la tradi ia 
româneasc  dar şi garantarea func ionarii echilibrului puterilor în stat. 

 
Conf. univ. dr. ION RUSU 
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CAPITOLUL I 

CURTEA CONSTITU IONAL  DIN ROMÂNIA 

Secţiunea 1 

No iunea controlului constitu ionalit ii legilor1 

„Principiul separa iei puterilor în stat constituie baza teoretic  a organiz rii 
controlului constitu ionalit ii legilor în statele burgheze”, preciza I. Benditer în 
lucrarea Controlul constitu ionalit ii legilor

2. În argumentarea teoriei sale, potrivit 
c reia, baza teoretic  a controlului constitu ionalit ii legilor o constituie principiul 
separa iei puterilor, autorul avea în vedere Decizia Cur ii de Casa ie Bucureşti prin 
care aceasta în 1912 şi-a arogat dreptul de a controla constitu ionalitatea legilor, 
motivând c  „Principiul separa iei puterilor impune acestora s  se controleze şi s  se 
cenzureze reciproc3. 

De fapt, aceast  opinie fusese exprimat  mai de mult în literatura de specialitate. 
B. Schwartz sus ine şi el c  exercitarea controlului constitu ionalit ii legilor de 

c tre organele judec toreşti este determinat de separa ia puterilor în stat4. 

Principiul separa iei puterilor a constituit fundamentul opiniei şi autorilor 
francezi. 

Astfel, L. Duguit recunoştea c  greşise atunci când refuzase tribunalelor 
franceze dreptul de a aprecia constitu ionalitatea legilor invocate în fa a lor şi în 
edi ia a II-a precizeaz  „Consider... c  printre textele dreptului pozitiv francez, nu 
exist  nici unul care s  se opun  la recunoaşterea acestui drept tribunalelor noastre. 
Dimpotriv , cum am mai spus-o mai sus, textele, care consacr  principiul separa iei 
puterilor, li-l d  implicit5. 

Principiul separa iei puterilor exprimat înc  în Grecia antic  de Aristotel, 
dezvoltat de John Locke în Anglia, a fost amplu expus de Montesquieu în cunoscuta 
sa oper  De l’esprit des lois. 

Cunoscutul autor francez expune şi argumenteaz  separa ia puterilor ca cea mai 
sigur  garan ie a libert ii cet enilor, întrucât fiecare putere este limitat  la propriile 
prerogative. 

A doua opinie exprimat  cu privire la controlul constitu ionalit ii legilor, are în 
vedere fundamentarea acestuia pe principiul suprema iei Constitu iei. 
                                                            

1 I. Rusu, Drept constitu ional şi institu ii politice, Ed. Romfel, Bucureşti 1995, p. 44-47. 
2 I. Benditer, Le controle de la constitutionalité des lois – Analele ştiin ifice ale universit ii 

„A.I. Cuza” din Iaşi, sec . 111, tom. XII, 1966, p. 191. 
3 Decizia Cur ii de Casa ie S. I. nr. 261/1912 – „Curierul judiciar” nr. 32/1912, p. 373. 
4 B. Schwartz, American Constitution Law (Drept constitu ional american)”, Cambridge, 1955, 

p. 12–22. 
5 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, vol. III, ed. a II–a, Paris, 1923, p. 673–674. 
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Astfel, principiul suprema iei Constitu iei este caracterizat într-o p rere ca 
„generator de legalitate şi de stabilitate juridic  în organizarea constitu ional  
democratic ”1. 

Dac  G. Burdeau arat  „fie c  este scris  sau cutumiar , Constitu ia este legea 
suprem  a statului”2, A. Houriou afirm  „consecin a logic  a caracterului de supra-
legalitate al Constitu iei scrise este aceea c  legile ordinare, f cute de legislatorul 
ordinar trebuie s  respecte Constitu ia, nu numai în litera ei, dar şi în spiritul ei, 
adic  în principiile sale3. 

De fapt, niciuna din primele dou  constitu ii ap rute în lume nu numai c  nu 
consacr  expres, dar nici nu con ine vreo prevedere din care s  rezulte c  implicit ar 
permite func ionarea controlului constitu ionalit ii legilor4. 

O ampl  analiz  face acestei institu ii importante Mircea Lep d tescu în 
lucrarea „Teoria general  a controlului constitu ionalit ii legilor”. Autorul anali-
zeaz  diferitele fundament ri ale suprema iei Constitu iei, şi acestea ar fi: 

a) suprema ia Constitu iei este determinat  de pozi ia în sistemul autorit ilor 
statale a organului care o adopt ; 

b) Constitu ia îşi trage suprema ia din con inutul normelor pe care le cuprinde 
fa  de normele ce compun legile ordinare; 

c) suprema ia Constitu iei îşi g seşte fundamentarea în for a juridic  a normelor 
pe care le cuprinde, for  juridic  superioar  celei a normelor cuprinse în legile 
ordinare; 

d) fundamentarea Constitu iei pe principiul legalit ii; 
e) fundamentarea suprema iei Constitu iei pe caracterul unicit ii puterii de stat; 
f) fundamentarea suprema iei Constitu iei pe democratismul puterii statale5. 

Argumentând necesitatea existen ei controlului constitu ionalit ii legilor pentru 
a asigura sistemul de garan ii necesar manifest rii Constitu iei ca act normativ cu 
for  juridic  suprem , I. Muraru defineşte institu ia ca fiind „activitatea organizat  
de verificare a conformit ii legii cu Constitu ia, cuprinzând regulile privitoare la 
organele competente a face aceast  verificare, procedura de urmat, precum şi 
m surile ce pot fi luate dup  realizarea acestei proceduri6. 

Doctrina constitu ional  cunoaşte în ultimul timp şi sintagma ,,justi ie constitu-
ional ”, care ar desemna ,,ansamblul institu iilor şi al tehnicilor prin mijlocirea 

c rora este asigurat , f r  restric ii, suprema ia Constitu iei”7. 
                                                            

1 J. Barthelemy, Traité élémentaire de droit constitutionnel, Paris, 1928, p. 51. 
2 Burdeau, Manuel de droit constitutionnel, Paris, 1947, p. 49.  
3 A. Houriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1968, p. 287. 
4 Constitu ia S.U.A. a ap rut în septembrie 1787 şi cea francez  în septembrie 1791. 
5 M. Lep d tescu, Teoria general  a controlului constitu ionalit ii legilor, Ed. Pedagogic , 

Bucureşti, 1974, p. 52–65. 
6 I. Muraru, Drept constitu ional şi institu ii politice, Ed. Actami, Bucureşti, 1998, p. 73. 
7 Olivier Duhamel et Yves Meny, Dictionnaire constitutionnel, P.U.F., 1992, p. 556 
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Termenul ,,justi ie constitu ional ” este analizat de H. Kelsen, concep ia aces-
tuia fiind sintetizat  sub formula „garan ia jurisdic ional  a constitu iei”1. 

Discipolul lui Kelsen, Ch. Eisenmann vedea justi ia constitu ional  ca ,,acea 
form  de justi ie sau mai exact de jurisdic ie care priveşte legile constitu ionale”. 
Totuşi acesta priveşte justi ia constitu ional  ca fiind ,,garantarea repartiz rii prero-
gativelor între legisla ia ordinar  şi legisla ia constitu ional ”2. 

I. Deleanu analizeaz  controlul de constitu ionalitate într-o ampl  lucrare, 
punând aproape semnul de egalitate între institu ia controlului de constitu ionalitate 
a legilor şi justi ia constitu ional . Potrivit autorului, controlul constitu ionalit ii 
legilor reprezint  doar una dintre tehnicile puse la dispozi ia justi iei constitu ionale. 
Se prezint  justi ia constitu ional  ca având urm toarele caracteristici: 

a) este exercitat  de o autoritate independent  fa  de celelalte autorit i publice; 
b) independen a Cur ii sau Tribunalului constitu ional se datoreaz  unui statut 

constitu ional al autorit ii care înf ptuieşte justi ia constitu ional : prevederea 
justi iei constitu ionale în legea fundamental  a statului, autonomia institu iei, 
independen a şi inamovibilitatea judec torilor, preeminen a deciziilor justi iei fa  
de celelalte decizii jurisdic ionale; 

c) exclusivitatea justi iei constitu ionale şi monopolul acesteia fa  de conten-
ciosul constitu ional; 

d) desemnarea judec torilor justi iei constitu ionale de c tre autorit ile politice 
pe baza altor criterii decât cele specifice numirii şi promov rii magistra ilor de 
carier ; 

e) situarea justi iei constitu ionale în afara justi iei de drept comun şi de aici 
regulile procedurale proprii pentru rezolvarea contenciosului constitu ional3. 

Potrivit concep iei noastre, controlul constitu ionalit ii legilor este activitatea 
complex  de verificare a concordan ei legii cu Constitu ia, desf şurat  de o 
autoritate unic , special  şi independent , reglementat  în Constitu ie şi legi, care 
cuprinde procedura de efectuare şi m surile care pot fi luate dup  executarea 
controlului. Este o activitate complex  pentru c  urm reşte conformitatea dispo-
zi iilor legilor cu Constitu ia şi care se deruleaz  dup  o procedur  prestabilit  în 
legea de organizare şi func ionare a unei autorit i unice, speciale şi independente.  

Autoritatea unic , special  şi independent  care efectueaz  contenciosul 
constitu ional s-a bucurat de o analiz  ampl  şi cercetare în doctrin , aşa cum se va 
prezenta în Sec iunea a 2-a. 

Totodat , aceast  procedur  special  a contenciosului constitu ional se com-
pleteaz  cu procedura ordinar  specific  activit ii instan elor judec toreşti. 

                                                            
1 H. Kelsen, La garantie jurisdictionnelle de la Constitution, Revue de droit publique, 1928, p. 

197 şi urm. 
2 Ch. Eisenmann, La justice constitutionnelle de la Haute Cour Constitutionnelle ďAutriche, 

Paris, 1928, reed., PUAM et Economica, 1986. 
3 I. Deleanu, Justi ia constitu ional , Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1995, p. 12-16. 
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Se pune întrebarea dac  numai legea, în accep iunea ei restrâns , de act juridic 
al Parlamentului, constituie obiect al controlului constitu ionalit ii legilor sau şi 
celelalte acte normative. 

Dac  avem în vedere jurispruden a Cur ii Constitu ionale din România, aceasta 
s-a pronun at în numeroase cazuri asupra constitu ionalit ii unor legi, în cadrul 
controlului anterior, asupra constitu ionalit ii legii de revizuire a Constitu iei din 
2003, asupra controlului posterior de constitu ionalitate a legilor, ordonan elor şi 
regulamentelor parlamentare. De asemenea, Curtea a rezolvat contesta iile privind 
candidatura la func ia de Preşedinte al României, a hot rât asupra împrejur rilor 
care justific  interimatul în urma suspend rii din func ie a Preşedintelui României, 
asupra rezultatelor referendumurilor privind demiterea Preşedintelui României, a 
verificat constitu ionalitatea exercit rii ini iativei legislative a cet enilor, a solu-
ionat conflictele juridice de natur  constitu ional  dintre autorit ile publice. 

Se în elege c  hot rârile Guvernului sau ordinele şi instruc iunile miniştrilor 
(care sunt adoptate tocmai pentru organizarea execut rii şi executarea în concret a 
legii), trebuie s  fie emise în conformitate cu prevederile Constitu iei şi astfel, a 
legilor. 

Mai mult, aceste acte administrative nu con in reglement ri primare cu caracter 
independent, iar controlul legalit ii lor, inclusiv constitu ionalitatea acestora, se face 
prin mijloacele obişnuite de control, inclusiv pe calea contenciosului administrativ. 

Întrucât „justi ia se înf ptuieşte în numele legii”, autoritatea judec toreasc  
numai aplic  legea şi deci nu emite norme juridice, astfel, c  nu se pune problema 
constitu ionalit ii actelor emise de instan ele judec toreşti şi Ministerul Public, în 
activitatea celei de-a treia puteri. 

În leg tur  cu verificarea constitu ionalit ii proiectelor de lege, credem c  
acesta nu este un control autentic. Avem în vedere faptul c  procedura de elaborare 
a legilor cuprinde implicit şi obliga ia de verificare a constitu ionalit ii. 

În acest sens, opereaz  şi prevederea art. 79 din legea fundamental  „Consiliul 
Legislativ este un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaz  
proiectele de acte normative în vederea sistematiz rii, unific rii şi coordon rii 
întregii legisla ii”. 

O problem  important , care suscit  interes pentru cercet torii dreptului 
constitu ional, o constituie cauzele care determin  ca legile s  încalce dispozi iile 
constitu ionale, deşi legile apar in aceleaşi autorit i statale care a adoptat şi 
Constitu ia. 

Adoptarea cu responsabilitatea şi în concordan  cu reglement rile constitu io-
nale ale art. 79 a proiectelor de lege şi ordonan e, desigur c  ar fi înl turat haosul 
legislativ de ast zi. 

Este adev rat c  la aceast  stare legislativ  necorespunz toare a României a 
contribuit şi prevederea art. 3 alin. (3) din Legea nr. 73/19931 pentru înfiin area, 

                                                            
1 Republicat  în M. Of. nr. 1.122 din 29 noiembrie 2004. 
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organizarea şi func ionarea Consiliului Legislativ, potrivit c reia avizul organului 
de specialitate al Parlamentului are caracter consultativ, în ceea ce priveşte 
proiectele de legi şi propunerile legislative. 

În opinia noastr , reglement rile art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 
73/1993 sunt neconstitu ionale1. 

Cum s  se mai asigure concordan a cu Constitu ia a reglement rilor din aceste 
proiecte, dac  Guvernul nu este obligat s  in  seama de avizul Consiliului 
Legislativ, organul de specialitate al „unicei autorit i legiuitoare a rii”? 

În sus inerea opiniei noastre, red m reglement rile legale incidente în cauz : 
Avizul este consultativ şi are ca obiect: 
a) concordan a cu Constitu ia a reglement rii propuse, precum şi natura legii; 
b) înl turarea contradic iilor sau necorel rilor dintre prevederile proiectului de 

lege sau ale propunerii legislative şi asigurarea caracterului complet al acestora, 
respectarea normelor de tehnic  legislativ ; 

Proiectele de ordonan e şi de hot râri cu caracter normativ se supun spre 
adoptare Guvernului numai cu avizul Consiliului Legislativ cu privire la legalitatea 
m surilor preconizate. 

Avizul este consultativ. 
Ne întreb m ce urm ri legislative mai pot avea reglement rile art. 2 lit. a)-f) din 

Legea nr. 73/1993, dac  avizul Consiliului Legislativ este numai consultativ? 
Pentru sus inerea argumentelor noastre prezent m cuprinsul dispozi iilor art. 2 

lit. a)-f): 
Consiliul Legislativ are urm toarele atribu ii: 
a) analizeaz  şi avizeaz  proiectele de legi, propunerile legislative şi proiectele 

de ordonan e şi de hot râri cu caracter normativ ale Guvernului, în vederea 
supunerii lor spre legiferare sau adoptare, dup  caz; 

b) analizeaz  şi avizeaz , la cererea preşedintelui comisiei parlamentare sesizate 
în fond, amendamentele supuse dezbaterii comisiei şi proiectele de legi sau 
propunerile legislative primite de comisie dup  adoptarea lor de c tre una dintre 
Camerele Parlamentului; 

c) realizeaz  nemijlocit sau coordoneaz , din dispozi ia Camerei Deputa ilor 
sau a Senatului, elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate 
deosebit ; 

d) elaboreaz , din dispozi ia Camerei Deputa ilor sau a Senatului ori din proprie 
ini iativ , studii pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legisla iei şi face, 
pe aceast  baz , propuneri Parlamentului şi, dup  caz, Guvernului; 

e) examineaz  conformitatea legisla iei cu prevederile şi principiile Constitu iei 
şi sesizeaz  birourile permanente ale Camerelor Parlamentului şi, dup  caz, 

                                                            
1 I. Rusu, Considera ii privind natura juridic  şi efectele avizului Consiliului Legislativ din 

România, Revista „Studii Juridice” a Institutului de Cercet ri Juridice al Academiei Române, 2004, 
p. 111-117. 
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Guvernul asupra cazurilor de neconstitu ionalitate constatate; prezint , în cel mult 
12 luni de la înfiin are, propuneri pentru punerea de acord a legisla iei anterioare 
Constitu iei cu prevederile şi principiile acesteia; 

f) ine eviden a oficial  a legisla iei şi organizeaz  informatizarea sistemului de 
eviden . 

Aceeaşi abera ie privind caracterul consultativ al avizului, deşi este „de 
specialitate”, apare şi în reglementarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic  
legislativ . Se face o grav  confuzie punându-se semnul de egalitate între natura 
juridic  a Consiliului Legislativ ca organ consultativ de specialitate al Parlamentului 
şi natura juridic  a avizului acestui organ. 

Astfel art. 10 din Legea nr. 24/2000 modificat 1, având ca titlu ,,Avizul 
Consiliului Legislativ”, dispune: 

(1) Avizul Consiliului Legislativ se formuleaz  şi se transmite în scris. El poate 
fi: favorabil, favorabil cu obiec ii sau propuneri ori negativ.  

(2) Avizele favorabile care cuprind obiec ii sau propuneri, precum şi cele 
negative se motiveaz  şi pot fi înso ite de documentele sau de informa iile pe care 
se sprijin .  

(3) Avizul Consiliului Legislativ este un aviz de specialitate şi are caracter 
consultativ. (4) Observa iile şi propunerile Consiliului Legislativ privind 
respectarea normelor de tehnica legislativ  vor fi avute în vedere la definitivarea 
proiectului de act normativ. Neacceptarea acestora trebuie motivat  în cuprinsul 
actului de prezentare a proiectului sau într-o not  înso itoare. 

Aşadar, modificarea dispozi iilor Legii nr. 24/ 2000 privind avizul Consiliului 
Legislativ, în sensul c  ,,neacceptarea acestora trebuie motivat  în cuprinsul actului 
de prezentare a proiectului sau într-o not  înso itoare”, vine s  confirme sus inerile 
noastre referitoare la ambiguitatea şi contradictorialitatea legisla iei româneşti. Se 
poate eventual motiva neacceptarea obligativit ii avizului Consiliului Legislativ 
prin trimiterea la prevederile Programului de guvernare caracteristic fiec rei 
guvern ri. Dar, indiferent de prevederile acestor Programe de guvernare şi de 
culoarea lor politic , obligatoriu, toate trebuie s  respecte Constitu ia. Tocmai 
nerespectarea Constitu iei de c tre toate guvern rile de dup  1990 şi imposibilitatea 
Cur ii Constitu ionale s  verifice constitu ionalitatea tuturor legilor, au avut ca 
rezultat haosul legislativ de ast zi. 

Prevederile art. 1 din Legea nr. 24/2000 modificat , sunt edificatoare în 
sus inerea constat rilor noastre privind contradictorialitatea reglement rilor art. 10 
alin. (3). 

Astfel, art. 1 prevede: 
(1) Reglementarea rela iilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte 

normative se realizeaz  cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii 
sistemului dreptului românesc.  

                                                            
1 Republicat  în M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010. 


