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MUL UMIRI 

 
Aceast  publica ie îşi propune s  fac  accesibile publicului 

interesat materialele rezultate în urma contribu iilor orale prezentate 
în cadrul dezbaterii intitulat  „100 de ani de excep ie de 
neconstitu ionalitate în România” şi organizat  de Centrul de drept 
constitu ional şi institu ii politice (www.cdcip.ro) al Universit ii din 
Bucureşti în parteneriat cu Asocia ia franco-român  a juriştilor 
(www.afrj.eu). Manifestarea a avut loc cu prilejul anivers rii a 100 de 
ani de la r mânerea definitiv  a hot rârii judec toreşti cu privire la 
prima excep ie de neconstitu ionalitate cunoscut  de sistemul juridic 
românesc în celebra „afacere a tramvaielor din Bucureşti” din 1911 – 
1912. Ea a reunit în cadrele generoase ale S lii Stoicescu din Palatul 
Facult ii de drept din Bucureşti actuali şi foşti preşedin i ai Cur ilor 
Constitu ionale din România şi Republica Moldova, profesori 
universitari, demnitari şi înal i func ionari publici ai statului român şi 
francez, magistra i de la cur ile de casa ie din România şi Fran a, 
specialişti de înalt renume, practicieni, doctoranzi şi studen i 
interesa i de fenomenul justi iei constitu ionale şi de originile acesteia. 
Având în vedere importanta contribu ie pe care a adus-o doctrina 
francez  la reuşita debutului controlului de constitu ionalitate în 
România, precum şi faptul c  Fran a s-a dotat cu ceea ce poate p rea 
la prima vedere ca un echivalent al excep iei de neconstitu ionalite din 
dreptul românesc abia la 100 de ani distan  fa  de România, 
dimensiunea comparativ  privilegiat  a fost cea francez . Cu sprijinul 
www.juridice.ro lucr rile complete ale acestei manifest ri pot fi 
urm rite în format video şi audio pe site-ul www.cdcip.ro. Aportul 
studentei Adreea Armanu din cadrul Colegiului juridic franco-român 
de studii europene s-a dovedit incomensurabil pentru redarea în limba 
român  a tuturor contribu iilor prezentate în limba francez . 
Manifestarea ca şi prezenta publica ie s-au bucurat de sus inerea 
extrem de generoas  a cabinetului de avocatur  „Leaua şi asocia ii” 
(www.leaua.ro) 

 

Organizatorii in s  mul umeasc  în mod c lduros tuturor celor 

care şi-au dat concursul la reuşita manifest rii precum şi la realizarea 

prezentei lucr ri. 
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Cuvânt-înainte 

 
În anul 2012 avem o tripl  aniversare pentru justi ia din România: 

s rb torim 150 de ani de la înfiin area Înaltei Cur i de Casa ie şi 
Justi ie, 100 de ani de la prima hot râre care a instituit controlul de 
constitu ionalitate în România şi 20 de ani de la înfiin area Cur ii 
Constitu ionale în ara noastr . 

Curtea Constitu ional  a fost înfiin at  prin Constitu ia adoptat  în 
anul 1991 şi a fost organizat  prin Legea nr. 47/1992, primele decizii 
fiind pronun ate în luna iunie 1992. 

De la înfiin are şi pân  în prezent, la Curte au activat 35 de 
judec tori, 9 dintre aceştia fiind membri ai Comisiei de elaborare a 
Constitu iei din 1991. 

De asemenea, înc  de la înfiin are, judec torii Cur ii au dat o 
importan  deosebit  rolului Cur ii de garant al suprema iei 
Constitu iei. În acest spirit s-a încadrat întreaga jurispruden  a Cur ii 
indiferent de alternan a politic  a partidelor aflate la putere sau în 
opozi ie de-a lungul timpului. Indiferent de institu ia care i-a numit, 
judec torii s-au încadrat în obiectivul general al Cur ii Constitu ionale 
- asigurarea suprema iei Constitu iei, a respect rii legilor şi a tratatelor 
la care România este parte. 

Deciziile Cur ii Constitu ionale a României au contribuit de-a 
lungul anilor la dezvoltarea dreptului românesc inând cont de for a 
general obligatorie a lor atât pentru instan ele judec toreşti, în mod 
particular, cât şi pentru autorit ile publice, în general. 

Faptul c  aceast  Curte Constitu ional  a inut mereu în echilibru 
cump na justi iei a dus la impunerea ei în conştiin a public . Dinamica 
Cur ii Constitu ionale din România, de la înfiin are pân  în prezent, 
pune în eviden  o dezvoltare geometric  a num rului de cauze 
solu ionate, consecin  a creşterii continue a num rului sesiz rilor de 
c tre principalele institu ii ale statului. De la înfiin are pân  azi, Curtea 
Constitu ional  a solu ionat 29.418 de dosare acestea încadrându-se în 
toate zonele de competen  ale Cur ii. S-au solu ionat : 

- 28.728 excep ii ridicate în fa a instan elor judec toreşti; 
- 36 excep ii ridicate direct de Avocatul Poporului; 
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- 231 sesiz ri în cadrul controlului constitu ionalit ii legilor 
înainte de promulgare; 

- 18 cereri de solu ionare a conflictului juridic de natur  
constitu ional  dintre autorit ile publice; 

- 6 examin ri referitoare la ini iativele de revizuire a Constitu iei. 
Deciziile Cur ii au fost, în general, bine primite de cei c rora li se 

adresau, din motivarea deciziilor rezultând cu claritate motivele care 
au stat la baza adopt rii lor. Sigur c  au fost şi nemul umi i, mai ales în 
rândul politicienilor, care uneori au criticat sau chiar amenin at Curtea, 
dar acest lucru nu a dus la schimbarea atitudinii Cur ii fa  de menirea 
acesteia de garant al suprema iei Constitu iei. 

O preocupare constant , înc  de la înfiin are, a manifestat-o 
Curtea Constitu ional , pentru rela iile interna ionale. 

Din anul 1994 Curtea Constitu ional  a României a devenit 
membru în Conferin a Cur ilor Constitu ionale Europene. În aceast  
calitate, Curtea Constitu ional  a României a dezvoltat rela ii de 
colaborare cu toate Cur ile componente ale acestei Conferin e. Ca o 
recunoaştere a meritelor Cur ii Constitu ionale a României în 
dezvoltarea constitu ionalismului european, în anul 2008 Curtea a 
ob inut preşedin ia Conferin ei Cur ilor Constitu ionale Europene, pe 
care a de inut-o pân  în luna mai 2011 când a organizat cel de-al 
XV-lea Congres al Conferin ei la Bucureşti. 

O aten ie deosebit  s-a acordat şi rela iei cu Comisia de la 
Vene ia. Rela iile bune cu acest organism etalon al constitu ionalis-
mului mondial au contribuit la perfec ionarea continu  a jurispruden ei 
Cur ii ceea ce a condus esen ial la consolidarea permanent  a tinerei 
noastre democra ii. Fiecare participare la conferin ele organizate de 
aceast  institu ie este un pas înainte în tainele neb nuite ale dreptului 
constitu ional. 

Din anul 1998 Curtea Constitu ional  a României a devenit 
membru A.C.C.P.U.F. (Assotiation des Cours Constitutionnelles ayant 
en Partage l’Usage du Francais) în cadrul c reia a dezvoltat o activitate 
sus inut  pentru îmbun t irea jurisdic iei constitu ionale în toate rile 
membre ale asocia iei. A organizat Congresul A.C.C.P.U.F. din anul 
2007 şi a participat la întâlnirile organizate de asocia ie. 
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Tot de la înfiin are, Curtea Constitu ional  s-a preocupat în mod 
constant de dezvoltarea rela iilor bilaterale cu Cur ile Constitu ionale 
din alte ri, în special din rile europene. 

Din anul 2011 Curtea Constitu ional  a României a aderat şi la 
Conferin a Mondial  a Cur ilor Constitu ionale, organiza ie a c rui 
statut s-a adoptat la Bucureşti în anul 2011. 

Ast zi, avem privilegiul de a beneficia cu to ii de o zestre comun  
a dreptului constitu ional, c reia trebuie s -i ad ug m noi valen e, care 
s  serveasc  întotdeauna interesele cet eanului. 

Am convingerea c  dialogul pe care îl vom purta pe mai departe 
va genera idei consistente şi inovatoare de natur  s  înt reasc  rolul 
Cur ii Constitu ionale în consolidarea statului de drept în societatea 
contemporan , chemat  s  fac  fa  unor provoc ri tot mai complexe 
şi mai dificile. 

 
Augustin ZEGREAN 

Preşedintele Cur ii Constitu ionale a României 
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Excepția de neconstituționalitate 
între judecătorul constituțional  

şi cel judiciar 

 



Elena Simina Tănăsescu  23 
 

Excep ia de neconstitu ionalitate în România -  

între trimitere prejudicial  şi excep ie procedural
1
 

 
Elena Simina T N SESCU 

 
 
Rezumat 

Excep ia de neconstitu ionalitate a ap rut pe cale pretorian  în 

peisajul juridic românesc în 1911. Atunci când în 1991 puterea 

constituant  a schimbat paradigma controlului incident şi posterior de 

constitu ionalitate a legilor, sintagma „excep ie de neconstitu iona-

litate” a fost p strat  pentru a desemna modalitatea de cooperare 

dintre sistemul judiciar şi nou creata Curtea Constitu ional , deşi ea 

nu mai corespundea realit ii juridice. Dou zeci de ani mai târziu şi 
dup  succesive modific ri ale regimului s u juridic, ceea ce în 1991 

începuse a se dezvolta ca o trimitere prejudicial  a devenit o excep ie 

de procedur  sui generis, obiect contencios între sistemul judiciar şi 
judec torul constitu ional. 

 

Nu exist  doar mode vestimentare. Dreptul cunoaşte şi el felurite 
mode, iar excep ia de neconstitu ionalitate poate fi considerat , pe 
drept cuvânt, tendin a actual  în dreptul constitu ional comparat.2 
Considerat  singura cale ce permite cet enilor s  conteste 
conformitatea unei legi cu Constitu ia direct în fa a judec torului 

                                                 
1 Mul umirile cele mai sincere ale autoarei sunt adresate profesorilor Olivier Bot, 

Vlad Constantinesco şi Mathieu Disant pentru lectura prealabil  şi sugestiile 
constructive formulate, precum şi studentei Andreea Armanu de la Colegiul juridic 
franco-român de studii europene pentru excelenta traducere efectuat  din limba 
francez . Opiniile exprimate angajeaz  doar autoarea. 

2 Valuri succesive de tranzi ii democratice, începând cu Spania şi Portugalia, 
continuând cu America Latin  şi Europa de Est şi ajungând la rile arabe, par a fi 
stabilit cu valoare de certitudine ideea conform c reia accesul neîngr dit al cet enilor 
la justi ia constitu ional  constituie un element important pentru confirmarea 
ireversibilit ii procesului. A se vedea S. T n sescu, La juridiction constitutionnelle, 

gardienne des droits dans la transition démocratique, http://www.venice.coe. 
int/files/2012_03_29_MAR/2012_03_29_MAR_Marrakech_atelier_interculturel.asp 
(consultat la 22 mai 2013). 
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constitu ional, excep ia de neconstitu ionalitate3 r mâne forma sub 
care a ap rut pentru prima dat  în lume controlul de constitu ionalitate 
al legilor. Cu toate acestea, istoria a înregistrat ulterior şi alte mo-
dalit i de verificare a conformit ii legilor cu Constitu ia la ini iativa 
subiectelor individuale de drept4 printre acestea num rându-se şi 
trimiterea prejudicial 5. Aceste dou  forme ale aceluiaşi tip de control 
de constitu ionalitate au în comun faptul c  se exercit  în mod indirect 
şi incident, adic  în cadrul unui litigiu pendinte în fa a unui judec tor 
de drept comun, şi poart  asupra actelor normative deja intrate în 
vigoare, adic  dau expresie unui control de constitu ionalitate a 

posteriori. Principala diferen  îns  este remarcabil  şi permite neta lor 
demarca ie: în vreme ce excep ia de neconstitu ionalitate presupune 
identitatea dintre judec torul constitu ional şi judec torul de drept 
comun, trimiterea prejudicial  presupune o distinc ie clar  între cei doi 
judec tori, ale c ror competen e proprii r mân separate. Acest lucru 
determin  şi o alt  diferen , deloc neglijabil : în vreme ce excep ia de 
neconstitu ionalitate este expresia unui control concret, aplicat la cazul 

                                                 
3 Excep ia de neconstitu ionalitate este un act de procedur  care provine de la una 

dintre p r ile din cadrul unui litigiu pendinte şi c ruia instan a este obligat  s  îi 
r spund  printr-o hot râre interlocutorie sau printr-un considerent din cadrul hot rârii 
finale în respectiva cauz . Ca toate excep iile procesuale şi cea de neconstitu ionalitate 
este, în general, considerat  un mijloc de ap rare în cadrul procesului, motiv pentru 
care efectele sale sunt inter partes. În cadrul acestei proceduri, subiectele individuale 
de drept (persoanele fizice ori juridice) au acces direct la un judec tor ce dispune de 
competen  general , adic  inclusiv de cea de judec tor constitu ional. 

4 În afar  de recursul direct al cet enilor la judec torul constitu ional specializat, 
care, contrar a ceea ce am fi înclina i s  credem, este destul de rar întâlnit în dreptul 
comparat, fiind încadrat prin proceduri de admisibilitate extrem de stricte şi 
constrâng toare. O form  extrem  a acestuia r mâne aşa-numita actio popularis, 
modalitate prin care orice cet ean se poate adresa judec torului constitu ional 
specializat cu contestarea constitu ionalit ii oric rui act normativ deîndat  ce acesta a 
ap rut în ordinea normativ ; aceasta îns  nu este practicat  nic ieri în lume în aceast  
form  radical  şi r mâne mai degrab  un reper pur teoretic. 

5 Trimiterea prejudicial  este un act autonom şi motivat în drept, ce provine de la 
un judec tor care, dispunând de o competen  general , este investit cu fondul unei 
cauze şi prin care acesta solicit  un alt act autonom, strict delimitat şi specializat, din 
partea unui alt judec tor. Aceast  procedur  d  expresie unei rela ii de colaborare între 
judec tori distinc i (apar inând uneori chiar unor diferite ordini juridice) între care 
nicio ierarhie nu poate fi stabilit . 


