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Introducere
Scopul cursului:
Dreptul constituţional I este o disciplină fundamentală obligatorie în planurile de
învăţământ la programul de studii universitare de licenţă Drept.
Materialul de studiu se adresează cu precădere studenţilor de la programul de studii
universitare de licenţă Drept, forma de învăţământ la distanţă (ID), de la Facultatea de
Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Constantin
Brâncuşi” Târgu Jiu, dar poate fi deosebit de util atât studenţilor de la alte programe de
studii universitare de licenţă, cât şi publicului interesat de problematica fenomenului
constituţional.
Modul în care a fost gândit şi pus în practică face din acest volum un suport
metodologic pentru disciplina Drept Constituţional I, dar şi un instrument de lucru necesar
atât în înţelegerea şi însuşirea acestei discipline prin prezentarea concisă a noţiunilor, dar
şi pentru consolidarea acestora prin testele de autocontrol propuse.
Lucrarea are un scop didactic şi a fost structurată în 8 unităţi de studiu care
cuprind obiectivele învăţării, sinteze de noţiuni teoretice, rezumate şi teste de autoevaluare.
O unitate de învăţare se constituie ca o succesiune de sarcini de învăţare, în care un
rol important revine autoevaluării dorindu-se, astfel, dezvoltarea capacităţii de studiu
individual şi oferirea posibilităţii studentului ID de a dobândi cunoştinţe şi competenţe de
aceeaşi calitate şi în aceeaşi cantitate cu cele ale studenţilor de la forma de învăţământ zi.
Parcurgerea prezentului material va oferi posibilitatea dobândirii de capacităţi
privind explicarea şi interpretarea Constituţiei, controlul asupra constituţionalităţii legilor,
raporturile şi normele juridice de drept constituţional , precum şi drepturile, libertăţile şi
îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români.
Testele de autoevaluare care sunt incluse pe parcursul fiecărei unităţi de studiu au
rolul de a testa atingerea obiectivelor propuse.
De asemenea, fiecare unitate de învăţare conţine la final şi o temă de referat cu
privire la care studenţii au obligaţia de a se documenta şi care va fi pusă în discuţie în
cadrul întâlnirilor faţă în faţă dintre studenţi şi tutore.
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Obiectivele cursului:
Cursul Drept constituţional I are ca obiectiv principal înţelegerea şi aprofundarea
aspectelor teoretice şi practice ale dreptului constituţional.
În acest sens, la sfârşitul acestui curs, veţi fi capabili să:

să înţelegeţi norma juridică şi raportul juridic de drept constituţional;

să înţelegeţi teoria constituţiei;

să cunoaşteţi şi să analiyaţi textul Constituţiei;

să cunoaşteţi şi să înţelegeţi control constituţionalităţii legilor;

să cunoaşteţi şi să înţelegeţi noţiunea de cetăţenie, natura juridică a cetăţeniei,
modalităţile de dobândire a cetăţeniei, procedura de dobândire a cetăţeniei române
la cerere, aspecte privind retragerea şi renunţarea la cetăţenia română;

să cunoaşteţi şi să înţelegeţi drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;

să rezolvaţi probleme practice ale domeniului de studiu;

să vă formaţi un vocabular specific dreptului constituţional.

Timpul alocat:
Durata medie de studiu individual a conţinutul cursului - 28 ore (SI)
Activităţi tutoriale – 4 ore (AT)

Evaluarea:
Nota la examenul programat în sesiunea de examene se va stabili astfel:
70% răspunsurile la examen
30% teste pe parcursul semestrului
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UNITATEA 1
STATUL, POLITICA ŞI MORALA.
DREPTUL CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢIA PUBLICĂ.

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
UNITATEA 1 STATUL,POLITICA ŞI MORALA.DREPTUL CONSTITUŢIONAL ŞI
INSTITUŢIA PUBLICĂ
U1. 1. Scopul şi obiectivele unităţii
U1. 2. Statul
U1. 3. Dreptul
U1. 4. Politica
U1. 5. Morala
U1. 6. Dreptul constituţional
U1. 7 Instituţia politică- Instituţia publică
U1. 8. Test de autoevaluare
U1.9. Rezumat
Bibliografie minimală

U1. 1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este acela de a va prezenta principalele noţiuni
privind statul, dreptul, politica, morala, instituţia publică în scopul cunoaşterii principalelor
noţiuni cu care operează dreptul constituţional
La terminarea studiului acestei unităţi de învăţare veţi fi capabil:
- să definiţi statul, dreptul, politica , morala, instituţia publică;
- să definiţi dreptul constituţional şi să precizaţi ramura de drept din care face
parte.
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U1. 2. Statul - este cea mai importantă instituţie (politică) a unei societăţi.
 două accepţiuni:
a) largă, ca suma a trei elemente:
-

teritoriu,

-

populaţie,

-

suveranitate;

În această accepţie statul este sinonim cu ţara, incluzând oamenii, resursele,
teritoriul, frontierele, autorităţile etc.
b) restrânsă, ca formă organizată (instituţionalizată) a puterii politice (a
poporului).
-

accepţiune strict juridică.

 Astfel, în sens juridic, statul este un ansamblu de organe de stat(autorităţi),
cuprinzând Parlamentul, Guvernul şi alte autorităţi executive, organele judecătoreşti,
armata, poliţia etc. În cadrul acestor autorităţi lucrează demnitari, funcţionari publici şi
agenţi publici.
 Deşi, paradoxal, statul „ca unitate nu poate fi văzut, nici auzit, nici pipăit”(Hans
Kelsen), este un concept şi o realitate care, se spune adeseori, exprimă ordinea din natură, o
copiază,o reproduce.
 Hans Kelsen a caracterizat statul astfel:
a) ordine de conduită a oamenilor, ordine juridică de constrângere,
b) putere de comandă,
c) voinţă,distinctă de voinţa indivizilor,fiind mai mult decât suma voinţei individuale,
ea situându-se deasupra lor.
 Este produsul istoriei societăţii umane, existând state feudale, capitaliste, socialiste.
 Structurile şi funcţiile statului au evoluat, dar esenţa sa a rămas aceeaşi – o putere de
comandă sau un instrument de organizare a societăţii.
 Funcţii: legislativă, executivă, jurisdicţională, interne, externe, economice,
culturale etc.
 O problemă teoretică de mare importanţă este legitimitatea statului – statul este
rezultatul convenţiei sociale (un rău necesar).
 Statul este o persoană juridică în raporturile juridice în care participă nemijlocit,
în nume propriu, ca subiect de drepturi şi obligaţii.
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U1. 3. Dreptul - este strâns legat de stat.
 Statul şi dreptul au apărut deodată şi din aceleaşi cauze.
 Statul creează dreptul, iar dreptul delimitează configuraţia şi limitează acţiunile
statului.
 Statul asigură eficienţa dreptului.
 Dreptul are două accepţiuni:


obiectivă şi



subiectivă.


Dreptul obiectiv – totalitatea sistematizată a normelor juridice (jus).




Dreptul obiectiv pozitiv – totalitatea normelor juridice în vigoare.

Dreptul subiectiv este puterea unei persoane în temeiul căreia aceasta
poate avea o conduită şi poate cere celorlalţi să i-o respecte.

 Dreptul obiectiv se împarte în ramuri de drept, care se pot grupa în două categorii:
 drept public reprezintă un ansamblu sistematizat de norme juridice care
privesc relaţii sociale cu statul şi colectivităţile publice, în calitatea lor de
persoane juridice de drept public. În dreptul public prevalează voinţa
statului şi interesul general (dreptul constituţional, dreptul administrativ,
dreptul penal, dreptul internaţional public etc.);
 drept privat (dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii etc.)
reprezintă un ansamblu de norme juridice aplicabile persoanelor fizice şi
celor juridice şi raporturilor juridice dintre ele. Între aceste persoane
juridice se poate enumera şi statul, dar nu în calitatea sa de reprezentant
al interesului general şi purtător al autorităţii statale.
 Distincţia dintre ele nu trebuie absolutizată. Există chiar ramuri de graniţă cum
este dreptul mediului.
 În sensul cel mai larg, legea este sinonimă cu dreptul.
 În sens restrâns, legea este unul din izvoarele dreptului, care la rândul său este un
ansamblu sistematizat de norme juridice (legi şi alte acte normative).
 Se observă o tendinţă de constituţionalizare a dreptului, ca urmare a supremaţiei
constituţiei.
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U1. 4. Politica - este multifuncţională
 Terminologic, politica este o formă de activitate socială ce include ansamblul
problemelor care interesează statul şi maniera de a-l conduce.
 Sfera politicii presupune participarea la treburile statului, determinarea formelor,
funcţiilor şi conţinutului activităţii sale.
 Conţinutul politicii este determinat de starea socială a unui stat.

U1. 5. Morala
 este o formă a conştiinţei sociale, care cuprinde reguli de comportament ale
indivizilor.
 se cristalizează în societatea umană şi trebuie să stea la baza statului şi dreptului.
 Regulile morale sunt mai aproape de dreptul natural, iar acolo unde ele există totul
este clar, coordonat, hotărât dinainte spre deosebire de lumea politică (Alexis de
Tocqueville).
 În Constituţie există numeroase trimiteri la regulile de morală.
U1. 6. Dreptul constituţional
 ramura cea mai importantă a dreptului, pentru că reglementează cele mai
importante valori ale unei societăţi.
 a apărut mai târziu (în sec. XVIII) decât celelalte ramuri de drept, în Italia, la
Ferrara (1797). La Paris prima catedră de drept constituţional a apărut în 1834, iar în
România în 1837 sub forma unui studiu al legislaţiei diferitelor popoare, la
Academia Mihăileană.
 Consacrarea sa se face prin două cursuri, unul al lui Constantin Dissescu în 1915,
la Bucureşti şi altul al lui Constantin Stere în 1903, la Iaşi.
 Evoluţia dreptului constituţional a continuat prin mai multe cursuri ale autorilor de
marcă precum Paul Negulescu,George Alexianu, Tudor Drăganu, Ion Deleanu, Ioan
Muraru,Genoveva Vrabie, Elena Simina Tănăsescu ş.a.
 Dreptul constituţional este definit ca acea ramură de drept care reglementează:


forma statului;



organizarea, funcţionarea şi raporturile juridice dintre puterile politice;



limitele puterilor publice, organizarea politică a statului etc.

 În unele definiţii apar o serie de elemente de nuanţă cum ar fi:
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respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;



reglementarea relaţiilor sociale ce apar în procesul organizării şi

exercitării puterii, ori al organizării puterii care ar cuprinde exercitarea
puterii, sau în exercitarea puterii.
 Dreptul constituţional poate fi definit ca acea ramură de drept care cuprinde
norme juridice ce reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul de
instaurare, menţinere şi exercitare a puterii de stat.

U1. 7. Instituţia politică – instituţia publică
 noţiunea de instituţie de drept are multe accepţiuni şi sensuri:
 Într-un sens restrâns (care este şi cel juridic), prin instituţie de drept se înţelege un
grup de norme juridice reunite datorită obiectului comun de reglementare.
 Instituţia de drept, în acest sens, este o parte a unei ramuri de drept.
 Instituţiile politice, care reprezintă o parte a instituţiilor de drept.
 Instituţia politică este o instituţie de drept care se referă la putere.
 Într-un sens larg, instituţiile politice cuprind sensul restrâns al acestora, viaţa şi
aplicarea normelor juridice, care le constituie, precum şi formele organizatorice,
care le realizează.
 Exemplu instituţii politice: Preşedintele României, Guvern, Parlament, primulministru etc.
 Există astfel o strânsă legătură între dreptul constituţional şi instituţiile politice, dar
şi o serie de deosebiri, care ar putea să pună sub semnul întrebării asocierea lor.
 Totalitatea instituţiilor politice şi conţinutul politic, care se adaugă lor, apropie
sensibil semnificaţia acestora de regimul politic.
Instituţia publică
 Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului, deoarece prin intermediul
acestora statul îşi îndeplineşte funcţiile şi rolul.
 Instituţia publică – ansamblul structurilor organizate, create în societate pentru
gestionarea afacerilor publice.
 Funcţiile instituţiei publice:
a) Pregătirea şi adoptarea de acte normative
b) Punerea în executare a legilor
c) Supravegherea punerii în executare a hotărârilor luate la nivel politic
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 Obiectivul principal al instituţiilor publice - servirea interesului public
 Sfera de cuprindere – în toate domeniile vieţii economice şi sociale
 Caracteristica cea mai importantă a economiilor secolului XX şi XXI

este

expansiunea sectorului public.
 Legea privind finanţele publice nr.500/2002 – instituţiile publice reprezintă
denumirea

generică

ce

include

Parlamentul

,Administraţia

prezidenţială,

ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi
publice, instituţii publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea
acestora,indiferent de modul de finanţare al lor.
U1. 8. Test de autoevaluare

Timp de lucru : 15 min
Punctaj 100p

Ce înţelegeţi prin stat? (20 puncte)
Ce înţelegeţi prin drept constituţional? (20 puncte)
Care sunt funcţiile instituţiei publice ? (20 puncte)
Ce înţelegeţi prin drept public? Dar prin drept privat? (20 puncte)
Dreptul constituţional este ramură a:
a. dreptului public
b. dreptului privat (20 puncte)
Răspuns test de autoevaluare:
1.
2.
3.
4.
5.

5. a

U1. 9. Rezumat
 Statul - este cea mai importantă instituţie (politică) a unei societăţi. Dreptul este strâns legat de stat.
 Dreptul constituţional este acea ramură de drept care cuprinde norme juridice
ce reglementează relaţiile sociale fundamentale ce apar în procesul de
instaurare, menţinere şi exercitare a puterii de stat
 Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului, deoarece prin
intermediul acestora statul îşi îndeplineşte funcţiile şi rolul.

Temă pentru referat:
 Dreptul constituţional – ramură a dreptului public

Bibliografie minimală
1. Constituţia României din 1991, revizuită în 2003
2. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia
15, volumul I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.
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UNITATEA 2
RAPORTURILE ŞI NORMELE JURIDICE DE
DREPT CONSTITUŢIONAL.
IZVOARELE DREPTULUI CONSTITUŢIONAL.

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
UNITATEA 2 RAPORTURILE ŞI NORMELE JURIDICE DE DREPT
CONSTITUŢIONAL.IZVOARELE DREPTULUI CONSTITUŢIONAL
U2. 1. Scopul şi obiectivele unităţii
U2. 2. Raporturile juridice de drept constituţional
U2. 3. Obiectul de reglementare al dreptului constituţional
U2. 4. Subiectele raporturilor juridice de drept constituţional
U2. 5. Normele de drept constituţional
U2. 6. Structura normei de drept constituţional
U2. 7. Izvoarele formale ale dreptului constituţional
U2. 8. Locul dreptului constituţional în sistemul de drept
U2. 9. Test de autoevaluare
U2.10. Rezumat
Bibliografie minimală

U2. 1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este acela de a va prezenta principalele aspecte
privind raporturile şi normele juridice de drept constituţional, precum şi iyvoarele dreptului
constituţional.
La terminarea studiului acestei unităţi de învăţare veţi fi capabil:.
-

să definiţi raportul juridic de drept constituţional;

-

să cunoaşteţi subiectele raporturilor juridice de drept constituţional;

-

să definiţi norma juridică de drept constituţional;

-

să cunoaşteţi structura normei juridice de drept constituţional;

- să cunoaşteţi izvoarele formale ale dreptului constituţional.
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U2. 2. Raporturile juridice de drept constituţional


Raporturile juridice de drept constituţional reprezintă obiectul de reglementare al

dreptului constituţional, adică al normelor juridice, care formează această ramură de
drept, înţeleasă în accepţiunea sa de jus.
 Raporturile juridice de drept constituţional sunt acele relaţii sociale,
reglementate şi sancţionate de o normă juridică, care apar în procesul de instaurare,
menţinere şi exercitare a puterii în stat.
 Normele ce reglementează aceste relaţii formează dreptul constituţional.
 Dificultăţi identificate de literatura de specialitate1 în identificarea obiectului
dreptului constituţional:
 Prima dificultate constă în înţelegerea diferită a noţiunilor de instaurare, menţinere
şi exercitare a puterii de stat are ca efect existenţa mai multor opinii:
a. Dreptul constituţional este o “teorie despre puterea de stat, care este
organizată şi funcţionează pe baza dreptului”.
b.

În procesul de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii de stat apar
o serie de relaţii sociale, de cea mai mare importanţă, care sunt
reglementate de normele de drept constituţional.

c. Expresia de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii în stat este mult
mai cuprinzătoare decât cele de:


exercitare a puterii;



organizare şi exercitare a puterii (organizarea se regăseşte în

exercitare).
d. Înfăptuirea puterii sau realizarea puterii desemnează întreaga activitate
statală, fiind astfel noţiuni prea largi.
 A doua dificultate constă în rezolvarea problemei dacă toate relaţiile sociale
reglementate de Constituţie sunt raporturi juridice de drept constituţional. Au fost
exprimate următoarele opinii:
Există opinia că prin constituţie s-ar reglementa, alături de relaţii sociale de drept
constituţional şi altele de drept civil, administrativ, penal etc.
a. În opinia profesorului Gheorghe Iancu, toate relaţiile sociale reglementate
în constituţie sunt raporturi juridice de drept constituţional2. Argumentarea acestei opinii
este însă diferită. Astfel:
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b.

Într-o opinie se consideră că, prin constituţie nu sunt reglementate relaţii

sociale, ci aceasta consfinţeşte esenţa statului, bazele acestuia (economică, socială), iar
relaţiile de repartiţie, de proprietate etc. sunt reglementate de alte ramuri de drept. Se
scoate în evidenţă ceea ce este principal pentru existenţa puterii în stat. Relaţiile sociale
reglementate privesc, astfel, fenomene sociale, care stau la “temelia” puterii în stat şi ca
atare ele nu pot fi reglementate, în totalitatea lor, decât în constituţie şi în dreptul
constituţional (care reglementează instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii în stat).
Relaţiile sociale astfel reglementate se leagă între subiecte de drept, motiv pentru care este
necesară reglementarea şi a conduitei acestora în sensul consolidării şi dezvoltării bazelor
puterii de stat.
c.

Într-o altă opinie se arată că, prin constituţie sunt reglementate relaţii

sociale de natură diferită (civilă, penală, administrativă etc.). Reglementarea lor prin
constituţie are ca efect, dobândirea şi a calităţii de raporturi de drept constituţional, pentru
că principiile din constituţie trebuie respectate şi de parlament.
 Aceste principii sunt adevărate obligaţii constituţionale, garantate prin mijloace
specifice dreptului constituţional (controlul de constituţionalitate a legilor, revocarea
parlamentarilor etc.).
 În sfera de reglemetare a dreptului constituţional întâlnim :
a. Raporturi sociale reglementate exclusiv de dreptul constituţional;
b.

Raporturil sociale reglementate de dreptul constituţional împreună cu alte

ramuri de drept (cu dublă natură juridică), dreptul constituţional, în speţă Constituţia,
având rol preponderent.3
U2. 3. Obiectul de reglementare al dreptului constituţional
 Formează obiectul de reglementare al dreptului constituţional relaţiile sociale, care
se nasc în procesul de instaurare şi menţinere a puterii în stat şi care privesc bazele puterii
de stat (economice, politice, sociale etc.) şi bazele organizării puterii de stat (teritoriul şi
populaţia). Sunt tot relaţii sociale de drept constituţional şi cele care se nasc în activitatea
de exercitare a puterii în stat, care este o activitate de conducere la nivel superior a
fiecărui stat şi care se realizează de Parlament.
U2. 4. Subiectele raporturilor juridice de drept constituţional
 Subiectele raporturilor juridice de drept constituţional sunt oamenii luaţi individual
sau grupaţi în forme organizate, dar cu condiţia ca statul să le recunoască această calitate.
 Trăsăturile subiectelor de drept constituţional sunt:
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a. unul din subiecte este întotdeauna deţinătorul puterii de stat (politice) sau
parlamentul;
b. subiectele acţionează în mod necesar în raporturile juridice ce apar în
procesul de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii în stat.
 Subiectele raporturilor juridice de drept constituţional – forme organizate sunt:
a. poporul;
b. statul;
c. autorităţile publice;
d.

partidele şi alte formaţiuni politice;

 Subiectele – luate individual sunt:
a. cetăţenii;
b. străinii;
c. apatrizii.
Poporul
 Într-o opinie i se contestă calitatea de subiect al raporturilor juridice de drept
constituţional.
 În alte opinii se susţine că, poporul este subiect de drept, dar unii autori consideră
că, doar pentru raporturile juridice internaţionale, iar alţi autori pentru raporturile
juridice de drept constituţional.
 În opinia profesorului Gheorghe Iancu, opinie la care achiesăm, poporul este
subiect al raporturilor juridice de drept constituţional întrucât este deţinător al
suveranităţii, în condiţiile art. 2 din Consituţie, condiţii în care el intervine în
procesul de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii de stat. Acesta se exprimă fie
prin referendum, prin urmare direct, fără a încredinţa exerciţiul suveranităţii unor
organe alese, fie indirect , prin intermediul unor atare organe. 4
 Statul apare ca subiect direct sau indirect de drept constituţional (prin organele
sale).
 Organele statului (autorităţile publice) - Organele legiuitoare apar întotdeauna ca
subiecte ale raporturilor de drept constituţional.
 Celelalte organe apar ca subiecte ale raporturilor de drept constituţional doar dacă
îndeplinesc condiţiile pentru a fi subiect al raporturilor de drept constituţional.
 Organele interne ale parlamentelor pot fi şi ele asemenea subiecte.
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 Partidele, formaţiunile şi alte organizaţii politice, ca forme organizate prin care
cetăţenii pot participa la guvernare - pot participa la raporturile ce apar în procesul
de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii.
 Cetăţenii:


Ca persoane fizice (pentru realizarea drepturilor lor);



Ca persoane învestite cu anumite demnităţi sau funcţii publice (în

raporturile de reprezentare);


organizaţi în circumscripţii electorale (în alegerile parlamentare sau

prezidenţiale).
 Cetăţenii străini şi apatrizii în raporturile juridice referitoare la cetăţenie, dreptul
de azil etc.

U2. 5. Normele de drept constituţional
 Normele de drept constituţional sunt acele reguli de drept care reglementează
conduita oamenilor în relaţiile sociale ce apar în procesul de instaurare, menţinere şi
exercitare a puterii în stat.
 Toate normele din Constituţie sunt de drept constituţional, pentru că ele consfinţesc
esenţa statului.
 Este respinsă teoria bivalenţei noţiunii de drept constituţional, care susţine că
acesta ar cuprinde şi alte ramuri de drept (lato sensu) sau ar avea un obiect mai limitat
(stricto sensu).
 Nu putem fi de acord:
- cu existenţa mai multor drepturi constituţionale (public, administrativ,
constituţional, jurisdicţional, “demotic”);
- cu ideea că dreptul constituţional ar cuprinde norme cu caracter de consacrare,
iar acestea nu ar avea structura logico – juridică a oricărei norme, pentru că i-ar lipsi
sancţiunea, pentru că dreptul constituţional nu ar fi o veritabilă ramură de drept.

U2. 6. Structura normei de drept constituţional
 Normele de drept constituţional cunosc două tipuri de structuri:

tehnico –

legislativă şi logico – juridică (formală).
 Structura tehnico – legislativă este identică cu cea a oricărei alte norme juridice.
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- reprezintă o perspectivă externă de analiză a normei juridice şi este determinată de
modul de exprimare a normei juridice în cazul legislativ, adică de modul de aşezare a
normei juridice în articole, paragrafe, alineate, teze.
- articolul reprezintă elementul de bază şi forma în care se exprimă norma juridică.
Un articol poate să cuprindă o singură normă juridică, însă în multe cazuri o normă juridică
e cuprinsă în mai multe articole.
 Structura logico – juridică(internă) cunoaşte un specific:
 nu este la fel de făţişă ca în cazul altor norme juridice;
 nu este un element indispensabil fiecărei norme juridice; nu înseamnă că
fiecărei norme juridice nu îi corespunde o sancţiune, numai că cea de drept constituţional
are un specific.
 Specificul sancţiunii normei de drept constituţional:
 poate exista o singură sancţiune pentru mai multe asemenea norme;
 nu se întâlneşte în alte ramuri de drept (are caracter specific,de exemplu
efectul constatării neconstituţionalităţii legii etc);
 ea trebuie raportată, uneori, la întregul sistem de drept –de exemplu
sancţiunea penală a încălcării principiului constituţional al egalităţii.
 Normele de drept constituţional se clasifică în:


cu aplicare mijlocită (de emitere a unei legi);



cu aplicare nemijlocită (ex.: principiul egalităţii).

U2. 7. Izvoarele formale ale dreptului constituţional
 Izvoarele formale ale dreptului sunt formele de exprimare ale normelor juridice,
determinate de modul de edictare sau sancţionare a lor de către stat.
 Izvoarele formale ale dreptului constituţional sunt identificate în funcţie de:
 organul emitent (autorităţile reprezentative) şi
 conţinutul normativ al actului (izvorului) şi anume relaţiile sociale care apar în
procesul de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii în stat.
 Obiceiul este izvor formal de drept.
 Nu trebuie confundat obiceiul (cutuma) constituţional cu constituţia cutumiară.
 Poate exista obicei contra legem (Italia).
 Cutuma constituţională este apreciată datorită supleţei sale, oportunităţii sale
datorită modului său de formare şi de adaptare imediată la realităţile sociale,
actualităţii sale.
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 Sub imperiul constituţiilor din 1866, 1923 şi 1938 obiceiul era considerat izvor de
drept.
 Constituţiile din 1948, 1952 şi 1965 îl consideră izvor de drept doar în mod
excepţional numai în anumite ramuri de drept şi când legea o spunea expres. În
prezent, obiceiul ar putea fi considerat izvor formal de drept şi de drept
constituţional (vezi art. 41 din Constituţie).
 Hotărârile de guvern nu sunt izvoare formale ale dreptului constituţional, datorită
menirii şi poziţiei guvernului în sistemul statal, de a executa legea.
 Regulamentele camerelor parlamentului sunt izvoare formale ale dreptului
constituţional (a se vedea, în acest sens deciziile nr. 45/1994 şi 46/1994 ale Curţii
Constituţionale).
 Sunt izvoare formale ale dreptului constituţional:


Constituţia;



legile de modificare a Constituţiei;



legea, ca act juridic al Parlamentului;



ordonanţele;



tratatul internaţional.



Deciziile Curţii Constituţionale

 Constituţia şi legile de modificare a Constituţiei sunt întotdeauna izvoare formale
ale dreptului constituţional.
 Constituţia reprezintă izvorul principal al dreptului constituţional, nu numai că toate
principiile fundamentale ale dreptului constituţional îşi găsesc reglementarea în
textul lor, dar şi pentru că ea este înzestrată cu o forţă juridică superioară legilor
ordinare.
 Legea

- ca act juridic al Parlamentului, doar acele legi (indiferent dacă sunt

ordinare sau organice) care îndeplinesc toate condiţiile pentru a fi izvor formal al
dreptului constituţional.
 Legile ordinare sunt izvoare ale dreptului constituţional în măsura în care
reglementează raporturi sociale ce privesc procesul instaurării, menţinerii şi
exercitării puterilor în stat, cum ar fi legile de modificare a constituţiei, legea privind
cetăţenia, legea electorală, legea administraţiei publice locale etc.
Regulamentele Camerelor Parlamentului.
 Ordonanţele Guvernului (art.115 din Constituţie) sunt izvoare formale ale dreptului
constituţional în aceleaşi condiţii ca şi legea - act juridic al Parlamentului.
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 Tratatul internaţional poate fi izvor de drept constituţional dacă îndeplineşte atât
condiţiile de a fi instrument internaţional (licit, aplicaţie directă, ratificat etc.), dar şi
cele de a fi izvor formal al dreptului constituţional..
Deciziile Curţii Constituţionale
 În condiţiile art.147 alin.4 din Constituţie, deciziile Curţii Constituţionale sunt
izvoare formale ale dreptului constituţional, întrucât acestea sunt general obligatorii
şi au putere numai pentru viitor, ca şi un act normativ de nivelul de reglementare
al legii.

U2. 8. Locul dreptului constituţional în sistemul de drept
 Este examinat în funcţie de:
a. importanţa relaţiilor sociale reglementate - Dreptul constituţional
reglementează cele mai importante relaţii sociale, cele fundamentale şi care
apar în procesul de instaurare, menţinere şi exercitare a puterii.
b. valoarea formelor juridice, prin care voinţa guvernanţilor devine drept
(norme juridice) şi care reglementează aceste relaţii, dar şi a intereselor
ocrotite.
 De aceea, relaţiile sociale sunt reglementate, în primul rând, prin constituţii.
Ambele aspecte fundamentează locul dreptului constituţional, ca principală ramură
a sistemului de drept.
 Consecinţe:
a. regula conformităţii întregului drept cu constituţia şi
b. orice modificare în dreptul constituţional (constituţie) trebuie să conducă,
în mod obligatoriu, la modificarea altor norme din celelalte ramuri de drept,
în mod direct sau mijlocit.

U2. 9. Test de autoevaluare
1.
2.
3.
Timp4.de lucru : 15 min
5. Punctaj 100p

1. Ce sunt raporturile juridice de drept constituţional? (20 puncte)
2. Care sunt izvoarele formale ale dreptului constituţional? (20 puncte)
3. Clasificaţi subiectele raporturilor juridice.(20 puncte)
4.Care sunt izvoarele dreptului constituţional?(20 puncte)
5. Care este locul dreptului constituţional în sistemul de drept? (20 puncte)
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U2. 10. Rezumat
 Raporturile juridice de drept constituţional sunt acele relaţii sociale, reglementate şi
sancţionate de o normă juridică, care apar în procesul de instaurare, menţinere şi
exercitare a puterii în stat.
 Subiectele raporturilor juridice de drept constituţional sunt oamenii luaţi individual
sau grupaţi în forme organizate, dar cu condiţia ca statul să le recunoască această
calitate.
 Subiectele raporturilor juridice de drept constituţional – forme organizate sunt:
poporul, statul, autorităţile publice, partidele şi alte formaţiuni politice;
 Subiectele – luate individual sunt: cetăţenii, străinii, apatrizii.
 Normele de drept constituţional sunt acele reguli de drept care reglementează
conduita oamenilor în relaţiile sociale ce apar în procesul de instaurare, menţinere şi
exercitare a puterii în stat.
 Sunt izvoare formale ale dreptului constituţional: Constituţia, legile de modificare a
Constituţiei, legea, ca act juridic al Parlamentului,

ordonanţele, tratatul

internaţional, deciziile Curţii Constituţionale

Temă pentru referat:
 Izvoarele formale ale dreptului constituţional

Bibliografie minimală
1. Constituţia României din 1991, revizuită în 2003
2. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia
15, volumul I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.
.
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UNITATEA 3
NOŢIUNEA DE CONSTITUŢIE.
REGIMUL JURIDIC AL CONSTITUŢIEI.

Durata medie de studiu individual - 4 ore

Cuprins:
UNITATEA 3 NOŢIUNEA DE CONSTITUŢIE.REGIMUL JURIDIC AL CONSTITUŢIEI.
U3. 1. Scopul şi obiectivele unităţii
U3. 2. Noţiunea de Constituţie
U3. 3. Trăsăturile Constituţiei
U3. 4. Definiţia Constituţiei
U3. 5. Regimul juridic al Constituţiei
U3.5.1. Apariţia Constituţiei
U3.5.2. Adoptarea Constituţiei
U3.5.3. Modificarea Constituţiei
U3.5.4 Suspendarea efectelor juridice ale Constituţiei şi abrogarea acesteia
U3.6. Test de autoevaluare
U3.7. Rezumat
Bibliografie minimală

U3. 1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este acela de a va prezenta noţiunea, trăsăturile
şi regimul juridic al Constituţiei.
La terminarea studiului acestei unităţi de învăţare veţi fi capabil:
- să cunoaşteţi sensul noţiunii de Constituţie;
- să definiţi Constituţia;
- să reţineţi principalele trăsuturi ale Constituţiei;
- să cunoaşteţi procedura adoptării şi modificării Constituţiei.
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U3. 2. Noţiunea de Constituţie
 Cuvântul constituţie vine din limba latină în care constitutio înseamnă aşezare cu
temei,starea unui lucru. În dreptul roman, cuvantul constitutio a fost folosit pentru a
desemna legile care emanau de la împărat, chiar dacă ele nu se refereau la stat şi la
organizarea statală. Legile date de împărat erau denumite constituţii imperiale.
 Termenul de constituţie continuă a avea accepţiunea de lege până în secolul XVIII
când i se atribuie un sens nou , acela de lege fundamentală.
 În prezent, prin constituţie, se desemnează legea fundamentală a unui stat.

U3. 3. Trăsăturile Constituţiei
 În toate sistemele constituţionale, constituţia s-a impus ca lege fundamentală.
 Ea stă la baza organizării şi funcţionării statului.
 Adoptarea ei este un eveniment important; constituţia excede juridicului, fiind o
realitate politico – statală; în constituţie sunt reglementate şi consacrate principiile
fundamentale ale întregii vieţi sociale şi statale.
 Între constituţie şi lege nu se poate pune semnul egalităţii, ele fiind diferite datorită:
a. conţinutului;
b. a forţei juridice;
c. a procedurilor de adoptare sau de modificare.
 Constituţia are un caracter istoric, chiar dacă apare mai târziu decât legea. Ea este
efectul unei noi ideologii politice şi juridice, numită constituţionalism, care a creat
importante transformări politice, economice şi sociale, începând cu secolul XVIII.
 La început constituţia a fost concepută cu scopul de a limita puterile guvernanţilor,
concepţie completată ulterior cu necesitatea sistematizării sale într-o lege care să aibă o
eficienţă juridică superioară celorlalte legi.
 În secolul XX s-a renunţat la această concepţie, pentru că dispăruseră cauzele care o
determinaseră – absolutismul monarhic – şi s-a considerat că, prin constituţii ar trebui
reglementată organizarea politică a statului.
 În prezent, s-a încetăţenit concepţia că, esenţa constituţiei ar fi, pe lângă
organizarea politică a statului şi garantarea drepturilor cetăţenilor.
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 În literatura de specialitate s-au conturat două categorii de definiri ale constituţiei.
Într-o primă categorie intră definiţiile care conţin referiri la organizarea şi funcţionarea
statului, la suveranitate, la puterile statului şi la drepturile cetăţenilor. În cea de a doua
categorie intră definiţiile care fac referire la sensul material şi la cel formal al constituţiei
făcându-se referire la aceleaşi elemente de conţinut.
I. Prima categorie de definiţii:
 „Organizarea exerciţiului suveranităţii: şi fiindcă exerciţiul suveranităţii se numeşte
guvern, luat acest cuvânt în sensul cel mai generic, putem zice că, constituţiunea e
organizarea formei de guvern pe care poporul şi-o dă”- Constantin Dissescu
 „Actul juridic normativ suprem cuprinzând normele care au ca obiect
reglementarea, instituţionalizarea şi exercitarea puterii, norme adoptate în cadrul unei
proceduri specifice” – Ion Deleanu
 „Un act politico-juridic fundamental, inspirat de o anumită filozofie socială şi
adoptat de naţiune sau în numele ei, pentru a stabili forma de stat, modelul de organizare şi
de funcţionare a puterilor statului şi raporturile între acestea , principiile generale ale ordinii
juridice a societăţii, precum şi drepturile şi îndatoririle cetăţenilor, act care este adoptat şi
modificat potrivit unei proceduri speciale” – Cristian Ionescu
 „Legea fundamentală a unui stat, constituită din norme juridice, investite cu
forţă juridică supremă şi care reglementeză acele relaţii sociale fundamentale care
sunt esenţiale pentru instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii” – Ioan Muraru
II. A doua categorie de definiţii:
 Regimul constituţional se confundă adeseori cu exteriorizarea acelor reguli în formă
scrisă în ceea ce se numeşte constituţie. Regimul constituţional are un îndoit înteles:
a. În sens material - întreaga organizare a unui stat, considerat ca atare...
b. În sens formal – regimul constituţional reprezintă exteriorizarea ansamblului de
reguli care se desprind din întreaga organizare a statului şi care sunt indispensabile pentru
existenţa acestuia.- Paul Negulescu şi George Alexianu
 Trăsăturile noţiunii de constituţie sunt următoarele:


caracterul de lege;



lege fundamentală;



priveşte puterea de stat;



reglementează relaţiile sociale fundamentale şi esenţiale pentru

instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii în stat;
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forţa juridică supremă (regula conformităţii);



forma scrisă;



solemnitatea adoptării constituţiei;



procedura specifică de adoptare;



forma sa sistematică;



stabilitatea;

U. 3. 4. Definiţia Constituţiei
 Constituţia poate fi definită ca fiind legea fundamentală a unei colectivităţi
organizate statal, care conţine norme juridice cu forţă juridică supremă, adoptate potrivit
unei proceduri specifice şi care reglementează relaţii sociale fundamentale şi esenţiale
pentru instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii în stat, pentru asigurarea exercitării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.
U3. 5. Regimul juridic al Constituţiei
U3.5.1.Apariţia Constituţiei
Momentul si cauzele apariţiei constituţiei
 Momentul apariţiei constituţiei scrise nu este acelaşi cu cel al apariţiei constituţiei
cutumiare, cu toate că au aceeaşi cauză de apariţie:
– lupta burgheziei de a prelua şi puterea politică.
 În ceea ce priveşte prima constituţie din lume sau din Europa există o diversitate de
opinii.
 Nu poate fi reţinută totuşi ideea că, momentul apariţiei constituţiei este cel al
cuceririi puterii politice de către burghezie, pentru că ar fi ignorate actele cu caracter
constituţional adoptate anterior1.Momentul apariţiei constituţiei cutumiare este de fapt cel al
începerii procesului formării ei, pentru că acesta este continuu (se poate observa chiar şi în
prezent – Afganistan, Irak).
 Exemplul tipic este Anglia unde primele acte constituţionale au fost:


Magna Charta Libertatum (1215);



Bill-ul drepturilor (1628);



Habeas Corpus Act (1679);



Bill-ul drepturilor (1689);



Legea succesiunii la tron (1701);
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Legea parlamentului (1911 şi 1949).



The Statute of Westmister(1931) ş.a.

 Prima constituţie scrisă din lume a fost cea americană federală din 1787
(Constituţia de la Philadelphia)
 Anterior statele federate îşi adoptaseră constituţii la 1776 (Virginia), 1777 (New
Jersey)
 În Europa prima constituţie scrisă este cea franceză de la 1791.
 Au existat şi altele, considerate de unii autori ca anterioare, şi anume:


Constituţia suedeză de la 1350;



Constituţia poloneză din 1791.

 Criteriul pentru alegerea celei franceze a fost influenţa sa asupra altor constituţii din
alte state: Suedia (1809), Norvegia (1814), Olanda (1815) etc.
 Cauzele apariţiei constituţiei constau în:


dorinţa îngrădirii puterii absolute monarhice;



ajungerea la putere a burgheziei, care a sistematizat regulile

constituţionale anterioare.
Constituţia cutumiara si constituţia scrisă
 Normele constituţionale pot fi sistematizate într-un act unic ori în mai multe acte,
la care uneori se adaugă reguli cutumiare (obiceiuri).
 În prezent nu există constituţie cutumiară pură, dar denumirea s-a păstrat datorită
tradiţiei.
 Constituţia cutumiară este rezultatul, experienţa practicii şi tradiţiei în domeniul
relaţiilor sociale fundamentale statale ale unui popor. Exemple sunt: Constituţia britanică, a
căror acte au fost deja enumerate; Australia; Noua Zeelandă; Israel.
 Constituţia scrisă apare ca o reacţie împotriva cutumei (obiceiului).
 Cutuma era considerată incertă, incompletă, greu de dovedit întinderea şi numărul
cutumelor, în continuă mişcare.
 Cutumele nu erau limite redutabile pentru puterea constituită.
 Burghezia dorea reguli scrise, clare, fără incertitudini, permanente şi intangibile
(dacă nu erau revizuite), superioare guvernanţilor.
 Ele ofereau precizie burgheziei, care avea nevoie de aşa ceva în lupta sa contra
feudalismului cutumiar.
 Au existat multe teorii care au justificat apariţia Constituţiei. Trei sunt foarte
importante:
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a. teoria contractelor scrise;
b. teoria domniei legii (prima formă a teoriei statului de drept);
c. teoria contractului social (J.J. Rousseau).
 Contractele scrise, domnia legii şi contractul social trebuiau înscrise într-un
document cu forţă juridică supremă şi care să îndeplinească şi celelalte trăsături ale unei legi
fundamentale, pentru că numai aşa puteau să fie favorabile burgheziei şi să-i sprijine
scopurile în menţinerea şi exercitarea puterii, deja instaurate.
 Teoria domniei legii este de origine engleză şi a început să se dezvolte din secolul
al XIII-lea. Potrivit acestei teorii, regula de drept trebuie să fie respectată, cât timp nu a fost
modificată sau abrogată. Această teorie presupune trei idei:
a. guvernanţii nu au o putere arbitrară pentru că aceasta derivă din lege;
b. regula de drept se aplică atât indivizilor cât şi statului;
c. toate regulile de drept formează regimul constituţional, neexistând unele de o
avere superioară altora.
 Această teorie a avut drept efect adoptarea actelor constituţionale britanice. În
Anglia, a avut drept efect inexistenţa diferenţierii de forţă juridică între normele juridice, şi ,
în consecinţă a controlului de constituţionalitate a legii, iar în Franţa crearea diferenţierii
dintre legile constituţionale şi celelalte acte normative, şi deci, apariţia controlului de
constituţionalitate a legii.
 Teoria contractului social conform căreia în contractul social trebuie înscrise
drepturile cetăţenilor, iar acesta să fie adoptat potrivit unei proceduri specifice. Statul, care
trebuie să respecte drepturile cetăţenilor este cel mai important efect al contractului social şi
scopul acestuia. Contractul social trebuia înscris într-un document cu forţă juridică supremă
şi care să îndeplinească şi celelalte ale unei legi fundamentale, pentru că numai aşa putea să
fie favorabilă burgheziei şi săi sprijine scopurile în menţinerea şi exercitarea puterii deja
instaurate.
U3. 5. 2.Adoptarea Constituţiei
 Adoptarea, modificarea, suspendarea efectelor şi abrogarea constituţiei trebuie să
valorifice supremaţia acesteia2.
 Adoptarea constituţiei presupune lămurirea noţiunii de “adunare constituantă”, care
trebuie diferenţiată de cea de “putere constituantă”, pentru că puterea constituantă poate
aparţine şi unei singure persoane. Cele două noţiuni trebuie diferenţiate şi de noţiunea de
“parlament” datorită funcţiilor lor diferite. Adunarea constituantă are menirea doar de a
adopta constituţia, iar parlamentul doar legile, altele decât constituţia.
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 Adoptarea constituţiei presupune examinarea:
a. iniţiativei adoptării - trebuie să aparţină organismului statal, politic, social care
ocupă locul cel mai înalt într-o societate ori poporului; unele constituţii o prevăd, altele nu.
Constituţia României nu o prevede.
b. autoritatea competentă să adopte constituţia - adunarea constituantă originară
sau instituită, după cum anterior nu mai exista sau există o constituţie.
c. modurile de adoptare şi procedura solemnă utilizată.
 Constituanta română din 1991 a fost o adunare instituită, pentru că anterior exista o
constituţie, cea din 1965.
 Formele constituţiilor sunt:
a. constituţia acordată ,
b. statutul,
c. pactul şi
d. convenţia. După al doilea război mondial şi doar temporar, a fost utilizat şi modul
constituţiei parlamentare.
 Constituţia acordată (de origine franceză) este adoptată de monarh, ca stăpân
absolut şi acordată poporului. Este cea mai rudimentară. Ex. Constituţia Rusiei (1906-1918)
 Statutul (constituţia plebiscitară). Este o variantă mai evoluată a primei, este
adoptată de rege şi aprobată prin plebiscit (care nu trebuie confundat cu referendumul). Ex.
Statutul lui Cuza (1864)
 Pactul este o convenţie între rege şi popor (reprezentat prin parlament). Ex.
Constituţia României de la 1866, Constituţia României de la 1923.
 Convenţia este o înţelegere încheiată între membrii societăţii, care s-au întrunit prin
reprezentanţi într-o adunarea special aleasă (desemnată) pentru adoptarea constituţiei. Ea
este o modalitate de exercitare a suveranităţii naţionale, pentru că naţiunea decide deasupra
parlamentului.
 Adunarea constituantă putea decide în dezacord cu cei care au desemnat-o. Pentru
îndreptarea acestei situaţii s-au propus ca metode:
a. referendumul;
b.

insurecţia, care nu a putut fi acceptată datorită caracterului său violent şi
care este dincolo de drept.

 Exemplu ar putea fi referendumul din 8 decembrie 1991 pentru adoptarea
Constituţiei României.
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 Constituţia parlamentară adoptată datorită condiţiilor existente după al doilea
război mondial. Adoptarea constituţiei de către Parlament s-a făcut cu o majoritate calificată
(de regulă 2/3). Ex. Constituţiile române din 1948,1952 şi 1965.
U3. 5. 3.Modificarea/revizuirea Constituţiei
 În legătură cu modificarea constituţiei trebuie examinate: iniţiativa revizuirii,
autoritatea competentă, procedura de urmat.
 De regulă, autoritatea care a adoptat constituţia o poate şi revizui. Autoritatea
competentă diferă de la un sistem constituţional la altul şi de felul constituţiei. Procedura de
revizuire este asemănătoare uneori cu cea de adoptare, dar nu identică. În ţara noastră ea
este prevăzută în art. 151 din Constituţie.
 În funcţie de procedura de modificare, constituţiile sunt:
a.

rigide: se modifică conform unei proceduri specifice

b.

suple: se modifică conform unei proceduri asemănătoare cu cea pentru legi.

 În literatura de specialitate s-a arătat că, rigidizarea s-a realizat în practica
constituţională prin mai multe modalităţi (reguli constituţionale), şi anume:
a.

imposibilitatea modificării, în total sau în parte, a constituţiei după
adoptarea sa (art. 152 din Constituţia României);

b. modificarea constituţiei nu se poate realiza o perioadă prestabilită de chiar
însăşi constituţie (SUA).
c. utilizarea unor proceduri greoaie de revizuire (Constituţiile române de la
1866, 1923 şi 1938), inclusiv a referendumului
d. se interzice orice procedură de revizuire, în caz de ocupaţie militară, parţială
sau totală(Franţa – 1946 şi art. 152, alin ultim din Constituţia României).
e. adoptarea unor condiţii speciale de exercitare a iniţiativei de revizuire, pentru
a se evita ca o astfel de revizuire să se declanşeze în scopuri demagogice
f. revizuirea constituţiei să se facă de adunări constituante nu de cele
legiuitoare
 Revizuirea Constituţie României
ART. 150
Iniţiativa revizuirii
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(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea
Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de
cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot.
(2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin
jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti
trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.
ART. 151
Procedura de revizuire
(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de
Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.
(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi
Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor
şi senatorilor.
(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult
30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire.
ART. 152
Limitele revizuirii
(1) Dispoziţiile prezentei Constituţii privind caracterul naţional, independent, unitar şi
indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului,
independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii.
(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.
(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă şi
nici în timp de război.
 Iniţiativa revizuirii Constituţiei
- fie organelor reprezentative ale statului:
-cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau senatorilor
-Preşedintele României, numai la propunerea Guvernului.
- fie direct cetăţenilor.
 Poporul, deţinătorul suveranităţii statale, poate exercita direct puterea sub forma
iniţiativei populare legislative sau constituţionale.
 Iniţiativa legislativă populară – art. 74, alin.1 – cel puţin 100.000 de semnături.
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 Iniţiativa populară constituţională – art. 150 – cel puţin 500.000 de semnături,
distribuite astfel încât să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, câte cel puţin
20.000 din fiecare judeţ.
 Procedura de revizuire
 Pentru modificarea oricărei dispoziţii constituţionale este necesară o majoritate
calificată de 2/3 din numărul membrilor fiecărei camere. Dacă între cele două versiuni ale
legii constituţionale adoptată de fiecare cameră a Parlamentului există diferenţe, divergenţa
astfel creată se soluţionează prin recurgerea la procedura medierii. Medirea presupune
desemnarea unui număr egal de reprezentanţi ai fiecărei Camere în cadrul unei comisii
mixte temporare, care este investită cu competenţa limitativă de a negocia doar pe marginea
acelor prevederi care se află în divergenţă din cadrul celor două versiuni ale textului
normativ în scopul de a ajunge la o variantă comună. Comisia parlamentară de mediere nu
constituie un organ decizional şi, de aceea, versiunea comună a textului trebuie supusă
acordului fiecărei Camere a Parlamentului separat. Când şi procedura medierii a eşuat
Camera Deputaţilor şi Senatul hotărăsc în şedinţă comună cu votul a cel puţin ¾ din
numărul deputaţilor şi senatorilor. Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin
referendum, care are semnificaţia unei confirmări populare a modificărilor realizate, cu rol
de condiţie suspensivă pentru producerea efectelor juridice ale revizuirii1.

U3.5.4. Suspendarea efectelor juridice ale Constituţiei şi abrogarea acesteia
 Suspendarea în total sau în parte şi temporară a efectelor constituţiei intervine, de
regulă, în:
a. perioade de criză politică;
b. este fundamentată pe teoria necesităţii (starea de necesitate);
c. nu are justificare, pentru că înlătură starea de legalitate, iar guvernanţii
renunţă la formele democratice de conducere, guvernând prin decrete – legi.
d. este uneori interzisă de constituţii (în România – 1866 şi 1923).
e. suspendarea se realizează prin proclamarea stării de urgenţă, de asediu, de
necesitate şi ca urmare a unor lovituri de stat.
 Abrogarea se realizează, tot prin constituţie sau prin legi cu forţă juridică egală cu
cea a unei constituţii.

I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, 2008, p. 1454.
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 ART. 153 din Constituţia României: Prezenta Constituţie intră în vigoare la data
aprobării ei prin referendum. La aceiaşi dată, Constituţia din 21 august 1965 este şi
rămâne în întregime abrogată.
U3. 6. Test de autoevaluare
1. Ce este Constituţia? (20 puncte)
2. Care sunt trăsăturile Constituţiei ? Dar trăsăturile noţiunii de Constituţie? (20
puncte)
Timp de lucru : 15 min
Punctaj 100p

3. Care sunt procedurile de adoptare a Constituţiei? (20 puncte)
4. Când are loc suspendarea efectelor juridice ale Constituţiei? (20 puncte)
5. Pentru modificarea oricărei dispoziţii constituţionale este necesară;
a. o majoritate calificată de 2/3 din numărul membrilor fiecărei camere
b. cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau senatorilor (20 puncte)
Răspuns test de autoevaluare:
5. a

U3. 7. Rezumat
 Constituţia este legea fundamentală a unei colectivităţi organizate statal, care conţine
norme juridice cu forţă juridică supremă, adoptate potrivit unei proceduri specifice şi
care reglementează relaţii sociale fundamentale şi esenţiale pentru instaurarea,
menţinerea şi exercitarea puterii în stat, pentru asigurarea exercitării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor
 Formele constituţiilor sunt: constituţia acordată, statutul, pactul şi convenţia.
 Iniţiativa revizuirii Constituţiei aparţine fie organelor reprezentative ale statului,
fie direct cetăţenilor. Poporul, deţinătorul suveranităţii statale, poate exercita direct
puterea sub forma iniţiativei populare legislative sau constituţionale.
 Pentru modificarea oricărei dispoziţii constituţionale este necesară o majoritate
calificată de 2/3 din numărul membrilor fiecărei camere.
 Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, care are semnificaţia
unei confirmări populare a modificărilor realizate.

Temă pentru referat:
 Revizuirea Constituţiei

Bibliografie minimală
1. 1. Constituţia României din 1991, revizuită în 2003
2. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Ediţia
15, volumul I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.
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UNITATEA 4
CONŢINUTUL NORMATIV AL CONSTITUŢIEI.
SUPREMAŢIA CONSTITUŢIEI

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
UNITATEA 4 CONŢINUTUL NORMATIV AL CONSTITUŢIEI. SUPREMAŢIA
CONSTITUŢIEI
U4. 1. Scopul şi obiectivele unităţii
U4. 2. Conţinutul normativ al Constituţiei
U4. 3. Supremaţia Constituţiei
U4.3.1. Fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei Constituţiei
U4.3.2. Consecinţele juridice ale supremaţiei Constituţiei
U4.3.3. Garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei
U4.4. Test de autoevaluare
U4.5. Rezumat
Bibliografie minimală

U4. 1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este acela de a va prezenta conţinutul normativ
al Constituţiei precum şi supremaţia Constituţiei.
La terminarea studiului acestei unităţi de învăţare veţi fi capabil:
a) să prezentaţi conţinutul normativ al Constituţiei;
b) să explicaţi supremaţia Constituţiei;
c) să prezentaţi garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei.
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U4. 2. Conţinutul normativ al Constituţiei
 Determinarea conţinutului normativ al constituţiei (ce norme juridice cuprinde) este
importantă pentru:
- redactarea proiectelor de constituţie şi eliminarea impreciziilor;
- pentru supremaţia constituţiei.
 Determinarea conţinutului normativ s-a făcut în mai multe modalităţi rezultate din
doctrina de specialitate:
1. Prin enumerarea elementelor de conţinut, care are dezavantajele deja examinate.
2. Prin sensul material şi cel formal al constituţiei.
 Există astfel un conţinut în sens material, prin care se înţelege totalitatea
dispoziţiilor constituţionale, indiferent în ce act normativ se găsesc;
 Un conţinut normativ în sens formal, prin care se înţelege doar dispoziţiile cuprinse
în corpul constituţiei. André Hauriou arată că, în sens material se are în vedere
obiectul reglementării (relaţiei sociale) şi nu forma lor, iar în sens formal, modul de
expunere al regulilor constituţionale.
3. Prin trei elemente de conţinut:
a) reguli privind tehnica guvernamentală;
b) reguli care nu privesc tehnica guvernării (statutul persoanei, bunuri, economie,
social etc.);
c) declaraţiile de drepturi.
4. Prin stabilirea deosebirilor dintre constituţie şi lege, dar prin care nu se pun în
valoare şi asemănările, cu toate că această modalitate prezintă avantaje ştiinţifice.
 În opinia profesorului Gheorghe Iancu determinarea conţinutului normativ se face
în funcţie de:
 conţinutul şi valoarea foarte mare a relaţiilor sociale reglementate, constituţia
cuprinzând normele juridice care le reglementează aceste relaţii sociale;
 politica şi tradiţiile statelor în domeniu şi a elementelor nou apărute (în special
marile documente referitoare la drepturile omului).
 Pe cale de consecinţă în conţinutul normativ al unei constituţii ar putea intra:
“esenţa, tipul şi forma statului; deţinătorul puterii; fundamentele economice şi
sociale ale puterii; fundamentele politice, ideologice şi religioase ale întregii
organizări a societăţii date; locul şi rolul partidelor politice; sistemul organelor
statului; statutul juridic al persoanei (drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale ale cetăţenilor); tehnica constituţională” (Ioan Muraru).
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 Conţinutul normativ al constituţiei cuprinde norme de principiu din toate domeniile
vieţii sociale, iar detalierea lor se face pe domenii prin lege, care trebuie să fie
conformă constituţiei.
 Conţinutul normativ al constituţiei se regăseşte în structura tehnico - legislativă şi
logico – juridică a acesteia, care sunt diferite de la o constituţie la alta.

U4. 3. Supremaţia Constituţiei
 Supremaţia constituţiei este o noţiune complexă, în conţinutul căreia intră trăsături şi
valori politice şi juridice, care determină poziţia sa supraordonată faţă de toată
legislaţia şi de tot sistemul social – politic al unui stat.
 Terminologic există diferite denumiri, care exprimă acelaşi lucru: poziţia de lege
supremă a Constituţiei, şi anume:


valoarea juridică supremă;



superlegalitate;



lege supremă



lege fundamentală etc.

 Explicarea supremaţiei constituţiei s-a realizat în diferite modalităţi:
-

legea legilor, legea supremă

-

că ar rezulta din faptul că modificarea constituţiei trebuie adoptată cu majoritate
calificată de 2/3

-

că legea fundamentală stă la temelia organizării statale şi este baza juridică a
întregii legislaţii

-

că supremaţia constituţiei rezultă din conţinutul ei (supremaţia materială) şi
uneori din formă (supremaţia formală)

 Supremaţia constituţiei este o calitate a constituţiei, care o poziţionează în vârful
tuturor instituţiilor statale şi juridice, fiind astfel o realitate politico - juridică, nu
numai juridică; este o noţiune complexă şi un conţinut complex, cuprinzând
elemente care asigură o poziţie supremă a constituţiei în întregul sistem statal. 1
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U4. 3. 1. Fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei Constituţiei
 s-au exprimat mai multe opinii în literatura juridică de specialitate.
 Într-o opinie se consideră că fundamentarea se poate face pe principiul legalităţii,
datorită legăturii dintre legalitate şi constituţionalitate, iar prima se sprijină pe a
doua.
 Motivarea acestei opinii:
-

anterior

apariţiei

supremaţiei constituţiei,

legile

aveau doar valoarea

reglementării raporturilor dintre indivizi şi stat, fiind pur teoretice, pentru că
dacă statul nu dorea să le respecte, nu exista nici un mijloc de a-l constrânge;
-

apar abuzurile de ordin administrativ – s-a instituit în constituţii controlul
judecătoresc al actelor administrative (contenciosul administrativ)

-

dar şi abuzul Parlamentului – nu putea fi stabilit prin reglementări
constituţionale şi s-a ajuns la ideea supremaţiei constituţiei şi la diferite sisteme
de garantare a ei (necesitatea asigurării legalităţii şi deci a eliminării abuzurilor
statului).

 Într-o altă opinie, fundamentarea se poate face pe conţinutul şi forma constituţiei.
Ar exista o supremaţie materială (întreaga ordine juridică se bazează pe constituţie)
şi una formală (redactarea constituţiei subliniază forţa sa juridică deosebită, care
atrage clasificarea constituţiilor în suple şi rigide).
 Într-o altă opinie supremaţia constituţiei se fundamentează pe democratism,
constituţia fiind un mijloc principal de realizare a sa.
 În fundamentarea supremaţiei constituţiei trebuie plecat de la cauzele care o
legitimează şi de la legătura dintre constituţie şi putere.
 Trebuie căutată în dialectica şi complexitatea fenomenului juridic – statal în
interacţiunea dintre fenomenele dintr-o societate. Acestea determină conţinutul şi
forma sa.
 Statul şi dreptul său sunt mijloace de realizare a politicii, iar aceasta din urmă este
determinată de condiţiile materiale şi culturale ale societăţii, adică de starea socială.
 Pe cale de consecinţă, conţinutul şi forma constituţiei şi a supremaţiei sale sunt
determinate de factorii ce determină condiţiile materiale şi culturale ale societăţii.
 Funcţiile constituţiei sunt determinate de funcţiile puterii, altfel constituţia nu ar
avea rost.
 Puterea este determinată în conţinutul şi forma sa de aceeaşi factori care determină
conţinutul şi forma constituţiei şi a supremaţiei ei.
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 Pe cale de consecinţă, fundamentarea ştiinţifică a supremaţiei constituţiei se
regăseşte în totalitatea factorilor economici, sociali, politici, juridici priviţi în
indivizibilitate şi interacţiune.

U4. 3. 2. Consecinţele juridice ale supremaţiei Constituţiei.
 Există două categorii de consecinţe juridice ale supremaţiei constituţiei:
a) cele care privesc însăşi constituţia (privind adoptarea constituţiei; privind
modificarea, suspendarea şi abrogarea constituţiei şi privind deosebirile faţă de
lege);
b) cele care privesc restul dreptului (regula conformităţii).

U4.3.3. Garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei
 Garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei


generale ale întregului drept (care fac ca sistemul normativ să fie aplicat şi
respectat)

 specifice supremaţiei constituţiei
 controlul general al aplicării dreptului – este organizat de stat pentru a se verifica
modul în care autorităţile şi instituţiile publice îşi desfăşoară activitatea şi sunt
organizate conform Constituţiei
 principiul constituţional al respectării Constituţiei, a supremaţiei ei şi legilor
 controlul constituţionalităţii legilor – garanţie juridică specifică legii fundamentale
şi cuprinde regulile privitoare la organele competente a face această verificare,
procedura de urmat, precum şi măsurile ce pot fi luate după realizarea acestei
proceduri
 alte garanţii: existenţa unor organe politice pentru asigurarea controlului legalităţii
(Parlamentul), promulgarea, jurământul de credinţă pe Constituţie, controlul realizat
de puterea judecătorească etc.

U4. 4. Test de autoevaluare

Timp de lucru : 15 min
Punctaj 100p

1. Care este conţinutul normativ al Constituţiei? (25 puncte)
2. Controlul constituţionalităţii legilor este
a. O garanţie a supremaţiei Constituţiti
b. O garanţie specifică ordonanţelor şi hotărârilor? (25 puncte)
3. Care sunt consecinţele juridice ale supremaţiei Constituţiei ? (25 puncte)
4. Prezentaţi opiniile literaturii de specialitate cu privire la fundamentarea ştiinţifică a
Constituţiei? (25 puncte)
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Răspuns test de autoevaluare:
2. a

U4. 5. Rezumat
 Conţinutul normativ al constituţiei cuprinde norme de principiu din toate domeniile
vieţii sociale, iar detalierea lor se face pe domenii prin lege, care trebuie să fie
conformă constituţiei.
 Conţinutul normativ al constituţiei se regăseşte în structura tehnico - legislativă şi
logico – juridică a acesteia, care sunt diferite de la o constituţie la alta.
 Explicarea supremaţiei constituţiei s-a realizat în diferite modalităţi, şi anume: legea
legilor, legea supremă; că ar rezulta din faptul că modificarea constituţiei trebuie
adoptată cu majoritate calificată de 2/3; că legea fundamentală stă la temelia
organizării statale şi este baza juridică a întregii legislaţii; că supremaţia constituţiei
rezultă din conţinutul ei (supremaţia materială) şi uneori din formă (supremaţia
formală)
 Există două categorii de consecinţe juridice ale supremaţiei constituţiei: cele care
privesc însăşi constituţia şi cele care privesc restul dreptului.
 Garanţiile juridice ale supremaţiei Constituţiei generale ale întregului drept , precum
şi specifice supremaţiei constituţiei

Temă pentru referat:
 Supremaţia Constituţiei

Bibliografie minimală
1. Constituţia României din 1991, revizuită în 2003
2. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice,
Ediţia 15, volumul I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.
.
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UNITATEA 5
CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGII.
TEORIA GENERALĂ.

Durata medie de studiu individual - 4 ore

Cuprins:
UNITATEA 5 CONTROLUL CONSTITUŢIONALITĂŢII LEGII. TEORIA GENERALĂ.
U5. 1. Scopul şi obiectivele unităţii
U5. 2. Noţiunea şi definirea controlului constituţionalităţii legii
U5. 3. Acte supuse controlului de constituţionalitate
U5. 4. Acte care nu sunt supuse controlului de constituţionalitate
U5. 5. Cauzele apariţiei controlului de constituţionalitate
U5. 6. Clasificarea controlului constituşionalităţii legii
U. 5. 7. Controlul de constituţionalitate în România
U. 5. 8. Constituţionalizarea dreptului,consecinţă a controlului constituţionalităţii
U5. 9.Test de autoevaluare
U5 .10. Rezumat
Bibliografie minimală

U5.1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este acela de a va prezenta instituţia controlului
constituţionalităţii legilor.
La terminarea studiului acestei unităţi de învăţare veţi fi capabil:
a) să definiţi controlul constituţionalităţii legilor
b) să cunoaşteţi actele supuse controlului de constituţionalitate, şi actele care nu
sunt supuse controlului de constituţionalitate
c) să clasificaţi controlul de constituţionalitate
d) să prezentaţi atât modelul american, cât şi modelul european al controlului de
constituţionalitate
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U5. 2. Noţiunea şi definirea controlului constituţionalităţii legii
 Controlul constituţionalităţii legilor este una din garanţiile juridice ale supremaţiei
constituţiei. Acest control se include în principiul legalităţii, pentru că actele
normative trebuie să fie elaborate conform unei proceduri prestabilite şi a
Constituţiei, pe de o parte, iar pe de altă parte, legea trebuie respectată de toate
organele statului. Constituţionalitatea legii înseamnă exigenţa de legalitate a legii, în
raport cu cea a constituţiei, care este şi ea o lege.
 Controlul este înţeles ca:
a. activitate de verificare a aplicării principiului conformităţii legii cu
constituţia şi ca
b. instituţie a dreptului constituţional, care cuprinde reguli reunite datorită
aceluiaşi obiect de reglementare.
 Constituţionalitatea legii înseamnă cerinţa de legalitate a legii, adică aceea potrivit
căreia legea trebuie adoptată cu respectarea normelor constituţionale atât în spiritul,
cât şi în litera lor, ceea ce asigură supremaţia constituţiei2.

U5. 3. Acte supuse controlului de constituţionalitate
 Sunt supuse controlului numai:
a. legea, ca act juridic al Parlamentului;
b. actele normative cu forţă juridică egală cu cea a legii (ordonanţe, decrete
– legi).
U5. 4. Acte care nu sunt supuse controlului de constituţionalitate
 Nu se supun acestui control:
c. actele administrative, pentru că autorităţile administraţiei publice emit
aceste acte în executarea legii, iar detalierea dispoziţiilor constituţionale
se face prin lege; actele administrative se supun controlului judecătoresc,
în cadrul contenciosului administrativ;
d. proiectele de legi, pentru că ele nu sunt legi şi pot fi retrase de
iniţiator, până la începerea dezbaterilor.

2

Ghe. Uglean, op. Cit. p. 52.
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U5. 5. Cauzele apariţiei controlului de constituţionalitate
 Există o serie de cauze care determină neconcordanţe între constituţie şi legi, chiar
dacă ele sunt de neînţeles datorită similitudinii celor care le adoptă şi anume:
a. contradicţiile sociale;
b. contradicţii între grupurile politice;
c. rigidităţi exagerate a constituţiei;
d. nerespectarea regulilor de tehnică legislativă;
e. armonizarea intereselor federale cu cele ale
statelor federate.
6. Multitudinea organelor care realizează controlul înseamnă dorinţa de a găsi o
soluţie la o întrebare care este controlul cel mai eficient.
U5. 6. Clasificarea controlului constituţionalităţii legii
 În funcţie de organul competent să-l realizeze, în literatura de specialitate au existat
mai multe clasificări, şi anume:
a. prin opinia publică (elementar; reacţie populară în faţa violării
constituţiei, este violentă situată în afara dreptului şi deci, inacceptabilă);
politic; jurisdicţional (considerat cel mai eficient);
b. parlamentar, politic (exercitat de un organ politico – statal, independent
de parlament) şi jurisdicţional (realizat prin instanţe ordinare sau
jurisdicţii speciale);
c. prin adunările legiuitoare şi prin organe din afara lor (politice;
judecătoreşti; politico – jurisdicţionale).
d. politic şi jurisdicţional.
 Însă, reţinem ca şi tipuri de control al constituţionalităţii legilor, în funcţie de
organul competent să-l realizeze:
I.

Controlul constituţionalităţii legilor exercitat printr-un organ politic
(Controlul politic). Acest tip de control cuprinde:


cel realizat de legiuitor;



de organe de stat din sfera lui (care au numai această sarcină sau o au şi
pe aceasta alături de altele).

Controlul parlamentului este considerat:
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de unii ca un autentic control, pentru că el este cel mai în măsură să
aprecieze conformitatea legii cu constituţia;



alţii consideră că acesta este un autocontrol şi deci nu prezintă nici o
garanţie, sancţiunea nerealegerii fiind prea îndepărtată.



primul organ care l-a realizat a fost” Senatul conservator” francez,
începând cu 1799. Îl prevedea art. 12 din Statutul lui Cuza şi art. 43 din
Constituţia noastră din 1965. În prezent este întâlnit mai rar.

II.

Controlul

constituţionalităţii

legilor

exercitat

printr-un

organ

jurisdicţional (controlul jurisdicţional). Acest tip de control cuprinde:


controlul realizat de anumite organe, altele decât cele judecătoreşti, dar
care utilizează proceduri asemănătoare celor judecătoreşti, precum şi



controlul realizat prin organe judecătoreşti.

 Controlul constituţionalităţii legilor realizat prin organe judecătoreşti
 Controlul judecătoresc al constituţionalităţii legilor a prezentat şi prezintă un interes
teoretic şi practic deosebit, impunându-se în practica constituţională a multor state.
Acest tip de control a fost justificat, dar şi contestat.
 A fost justificat plecând de la:


menirea judecătorilor de a interpreta şi aplica legea, deci şi constituţia;



separaţia puterilor în stat, care implică colaborarea şi controlul dintre

puteri şi separarea lor rigidă;


exigenţa verificării, de către judecător (datorită menirii sale, a limitelor,

în care trebuie să acţioneze parlamentul). Acest lucru ar fi posibil datorită
garanţiilor şi principiilor care guvernează procesele judiciare.
 A fost contestat plecând de la:


interpretarea rigidă a separaţiei puterilor în stat, care presupune
independenţa totală a puterilor;



împrejurarea că statul este singurul judecător al actelor sale şi nu poate
remite această posibilitate unui organ, care nu are responsabilitatea
guvernării. De altfel, dacă s-ar recunoaşte judecătorului acest drept, s-ar
crea din el o autoritate politică şi este foarte grav dacă ar exista, astfel,
autorităţi oficioase.

 Totuşi acest tip de control s-a impus, în practica multor state, exercitându-se în
temeiul unor dispoziţii exprese şi clare, ori în temeiul dreptului judecătorilor, pe care
singuri şi le-au arogat.
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 El a pornit de la vestita speţă Marbury versus Madison soluţionată de Curtea
Supremă Americană în 1803, prin care acesta şi-a asumat abuziv dreptul de a
controla conformitatea legii cu Constituţia.
 Există două tipuri de control judecătoresc al constituţionalităţii legilor, şi anume:
a. Control judecătoresc difuz – organele judecătoreşti care exercită controlul
constituţionalităţii legilor sunt toate instanţele judecătoreşti;
b. Controlul judecătoresc concentrat – controlul constituţionalităţii legilor se
exercită numai de către instanţa supremă.
 Atât controlul judecătoresc difuz, cât şi cel concentrat, este, de regulă, un control
represiv care intervine după promulgarea legilor, deci după intrarea lor în vigoare şi
rezultatul este că legile sau dispoziţiile din legi declarate ca neconstituţionale nu-şi
produc efectele.
 Controlul judecătoresc diferă în raport cu căile prin care el se realizează, şi anume:
a. Acţiunea în justiţie pentru declararea ca neconstituţională a unei legi sau
a unei prevederi dintr-o lege;
b. Controlul constituţionalităţii legilor pe cale de acţiune are ca efect anularea
legilor sau prevederilor dintr-o lege declarate ca neconstituţionale şi
lipsirea de efecte a legii erga omnes.
c. Excepţia de neconstituţionalitate ridicată ca mijloc de apărare în cadrul
unui proces;
 Controlul constituţionalităţii legilor pe cale de excepţie nu duce la anularea
legii sau dispoziţiilor dintr-o lege, ci numai la neaplicarea lor în soluţionarea
procesului în curs, astfel că declararea de neconstituţionalitate pe cale de
excepţie are efecte numai inter partes.
 Acest tip de control se găseşte şi în prezent în SUA şi este cunoscut sub denumirea
de model american.
Controlul jurisdicţional, realizat prin alte organe decât cele judecătoreşti.
 Este cunoscut sub denumirea de model european şi a fost fundamentat de Hans
Kelsen, care a înfiinţat, în anul 1920, primul organ de acest tip în Austria
(Tribunalul constituţional).
 Cu puţin timp înainte, conform teoriei kelseniene, un tribunal asemănător s-a
înfiinţat şi în Cehia.
 În prezent, există astfel de organe în Italia, Ungaria, Polonia, Franţa şi în România.
 Alte clasificări ale controlului de constituţionalitate:
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în funcţie de înscriere sau nu în constituţie: explicit şi implicit;



în funcţie de timpul în care se efectuează: anterior şi posterior adoptării şi

promulgării legilor;


în funcţie de procedurile folosite: pe cale de acţiune şi pe cale de excepţie (de

neconstituţionalitate). Cel pe cale de acţiune este un control ofensiv, iar cel pe cale
de excepţie este unul defensiv şi presupune existenţa unui proces ordinar în care să
se ridice excepţia, care se va judeca de organul competent.
U. 5. 7. Controlul constituţionalităţii legilor în România
Scurt istoric
 În România, controlul constituţionalităţii legilor a fost consacrat pe cale pretoriană
încă din anul 1912, atunci când Înalta Curte de Casaţiune şi Justiţie a confirmat
hotărârea dată în primă instanţă de Tribunalul Ilfov în celebrul „Proces al
tramvaielor”, declarând competenţa instanţelor judecătoreşti de a cerceta
concordanţa legilor cu Constituţia.
 Mai târziu, urmând modelul european de justiţie constituţională, Constituţiile din
1923 şi din 1938 au prevăzut că numai Curtea de Casaţie şi Justiţie, în secţiuni unite,
avea dreptul de a judeca neconstituţionalitatea legilor şi de a le declara inaplicabile
în speţă. În acest sens, se prevedea la art. 103 alin.1 din Constituţia din 1923, preluat
în art.75 din Constituţia din 1938, că „judecata asupra neconstituţionalităţii legilor
se mărgineşte numai la cazul judecat”. Aceste Constituţii au consacrat astfel un
control de constituţionalitate concentrat exercitat de instanţa supremă.
 Constituţiile din perioada regimului comunist au creat doar o aparenţă în ceea ce
priveşte controlul constituţionalităţii legilor; spre exemplu, potrivit Constituţiei din
1965, acesta era exercitat de către puterea legiuitoare.
 Revoluţia din decembrie 1989 a marcat trecerea la un regim politic democratic.
Adunarea Constituantă - care a ales o Comisie de redactare a proiectului Constituţiei
României, formată din deputaţi şi senatori, precum şi din specialişti în domeniul
dreptului constituţional şi al altor ştiinţe socio-umane - a adoptat, în şedinţa din 21
noiembrie 1991, noua Constituţie a României, textul acesteia fiind publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991.
 Potrivit art.149 din Constituţia din 1991, aceasta a intrat în vigoare în urma aprobării
ei prin referendumul naţional din 8 decembrie 1991.
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 Art.152 din Constituţie prevedea că, „în termen de 6 luni de la data intrării în
vigoare a Constituţiei, se înfiinţează Curtea Constituţională”. Astfel, în cursul lunii
iunie 1992, judecătorii primei Curţi Constituţionale au fost numiţi pentru perioade de
3, 6 şi, respectiv, 9 ani, Preşedintele României, Camera Deputaţilor şi Senatul
desemnând câte un judecător pentru fiecare dintre cele trei perioade. Această
modalitate de numire permite înnoirea Curţii Constituţionale din 3 în 3 ani, ceea ce
contribuie la asigurarea independenţei judecătorilor faţă de autorităţile publice care
i-au numit.
 Primele decizii ale Curţii Constituţionale au fost pronunţate în data de 30 iunie 1992.
 În anul 2003, urmare a revizuirii Legii fundamentale, art.142 alin.(1) a consacrat
rolul Curţii Constituţionale de garant al supremaţiei Constituţiei, acordându-i-se noi
atribuţii, care îi sporesc importanţa în edificiul instituţional al statului de drept.
Controlul constituţionalităţii legilor după revizuirea constituţiei
 Legea de revizuire a Constituţiei României marchează, prin amploarea şi
semnificaţia sa, un moment de referinţă în evoluţia constituţională a ţării.
 Prin revizuirea Constituţiei s-a realizat o mai mare apropiere de tradiţiile
constituţionale comune ale ţărilor membre ale Uniunii Europene, precum şi
armonizarea cu dispozitivul normativ european.
 Printre cele mai importante modificări aduse reglementărilor constituţionale în
vigoare, care ating, practic, toate capitolele Legii fundamentale, cu consecinţe
directe asupra consolidării statului de drept, sunt cele care privesc activitatea Curţii
Constituţionale.
 Reglementările constituţionale privind controlul de constituţionalitate, introduse în
urma revizuirii Legii fundamentale, pun în lumină rolul instanţei de contencios
constituţional exprimat în formula:
 “Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei”, cuprinsă în actualul
articol 142, cu care debutează Titlul V al Constituţiei revizuite şi republicate. S-a
apreciat, pe bună dreptate, că la nivel constituţional lipsea un text care să precizeze
funcţia Curţii Constituţionale3. Această funcţie, departe de a rămâne doar un enunţ
formal, este întărită de noua reglementare a competenţei Curţii Constituţionale,
precum şi de completările şi precizările aduse dispoziţiilor constituţionale referitoare
la efectele pronunţate de Curtea Constituţională.

M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, Revizuirea Constituţiei României. Explicaţii şi comentarii,
Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 124.
3
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 Astfel, Curtea Constituţională este investită, pentru prima dată, cu atribuţia de
control “asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale la
sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50
de deputaţi sau cel puţin 25 de senatori”. În strânsă legătură cu această atribuţie a
Curţii Constituţionale, menţionăm că, potrivit noului alineat (3) al articolului 11 din
Constituţie, “În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte
cuprinde dispoziţii contrare Constituţiei, ratificarea lui poate avea loc numai după
revizuirea Constituţiei”. Dispoziţia cuprinsă în acest text clarifică raportul între
tratatele internaţionale şi Constituţia naţională, asigurând supremaţia acesteia.
Controlul de constituţionalitate are ca finalitate, în acest caz, fie să împiedice
ratificarea tratatului, fie să determine iniţierea procedurii de revizuire a Constituţiei.
 Prin modificările şi completările substanţiale aduse textelor Constituţiei, controlul de
constituţionalitate, parte inseparabilă a statului de drept, va fi consolidat, afirmânduse în mai mare măsură ca principiu de bază al democraţiei constituţionale.

U

5.

8.

Constituţionalizarea

dreptului,

consecinţă

a

controlului

constituţionalităţii legii
 Constituţionalizarea

dreptului

este

principalul

efect

al

controlului

de

constituţionalitate şi care se manifestă prin acţiunea complexă de interacţiune dintre
constituţie şi celelalte dispoziţii legale. Acest proces presupune o anumită durată în
timp şi afectează toate ramurile de drept. El constă în “interpretarea progresivă a
normelor din constituţie şi a celor de rang inferior constituţiei şi se manifestă prin
existenţa a două fenomene:
 unul ascendent, de sporire cantitativă a normelor constituţionale;
 altul descendent, de aprofundare a acestor norme” (Ioan Muraru şi Simina
Tănăsescu).
 Primul fenomen presupune ridicarea în rang constituţional a unor norme din alte
ramuri de drept;
 Cel de-al doilea prin impregnarea ramurilor de drept cu norme constituţionale direct
aplicabile.
 Procesul de constituţionalizare este mai pregnant în domeniul drepturilor şi
libertăţilor fundamentale.
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U5.9. Test de autoevaluare

Timp de lucru : 15 min
Punctaj 100p

4.

5.

1. Controlul de constituţionalitate se exercită asupra:
a. Legilor
b. Actelor administrative
c. Proiectelor de legi
2. Dacă controlul constituţionalităţii legilor se exercită numai de către instanţa supremă
avem control judecătoresc:
a. difuz
b.concentrat
3. În funcţie de organul competent să-l realizeze controlul constituţionalităţii legilor se
clasifică în
a. Control politic
b.Control jurisdicţional
c. Control parlamentar
d.Control social
În ce an s-a înfiinţat Curtea Constituţională după Revoluţia din 1989?
a. 1991
b.1992
c. 1993
Rolul Curţii Constituţionale este acela de:
a. Garant al supremaţiei Constituţiei
b.Garant al instanţelor judecătoreşti de drept comun

Răspuns test de autoevaluare:
1.
a
2.
b
3.
a, b
4.
b
5.
a

U5. 10. Rezumat
 Constituţionalitatea legii înseamnă cerinţa de legalitate a legii, adică aceea potrivit
căreia legea trebuie adoptată cu respectarea normelor constituţionale atât în spiritul,
cât şi în litera lor, ceea ce asigură supremaţia constituţiei.
 Acte supuse controlului de constituţionalitate sunt legea, ca act juridic al
Parlamentului şi actele normative cu forţă juridică egală cu cea a legii (ordonanţe,
decrete – legi).
 Acte care nu sunt supuse controlului de constituţionalitate

sunt actele

administrative, şi proiectele de legi, pentru că ele nu sunt legi şi pot fi retrase de
iniţiator, până la începerea dezbaterilor.
 În funcţie de organul competent să-l realizeze, controlul constituţionalităţii legilor se
clasifică în controlul constituţionalităţii legilor exercitat printr-un organ politic
(Controlul politic) şi controlul constituţionalităţii legilor exercitat printr-un organ
jurisdicţional (controlul jurisdicţional).
 Reglementările constituţionale privind controlul de constituţionalitate, introduse în
urma revizuirii Legii fundamentale, pun în lumină rolul instanţei de contencios
constituţional exprimat în formula: “Curtea Constituţională este garantul
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supremaţiei Constituţiei”, cuprinsă în actualul articol 142, cu care debutează Titlul
V al Constituţiei revizuite şi republicate.

Temă pentru referat:
 Controlul constituţionalităţii legilor în România

Bibliografie minimală
1. Constituţia României din 1991, revizuită în 2003
2. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice,
Ediţia 15, volumul I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.
.
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UNITATEA 6
DEZVOLTAREA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI
(1864-PREZENT)

Durata medie de studiu individual - 2 ore

Cuprins:
UNITATEA 6 DEZVOLTAREA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIEI(1864-PREZENT)
U6. 1. Scopul şi obiectivele unităţii
U6. 2. Pemise istorice
U6. 3. Dezvoltarea constituţională a României până la 1944
U6. 4. Dezvoltarea constituţională a României în perioada 1944 până la adoptarea Constituţiei din 1948
U6. 5. Dezvoltarea constituţională a României din anul 1948 până la 22 decembrie 1989
U6. 6. Regimul constituţional din România stabilt după 22 decembrie 1989
U6. 7. Test de autoevaluare
U6. 8. Rezumat
Bibliografie minimală

U6. 1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este acela de a va prezenta documentele cu
valoare constituţională din România din 1864 până în prezent.
La terminarea studiului acestei unităţi de învăţare veţi fi capabil:
a) Să prezentaţi dezvoltarea constituţională a României din 1864 până în prezent
b) Să prezentaţi elementele de asemănare şi deosebire dintre Constituţia actuală şi
Constituţiile anterioare;
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U6. 2. Premise istorice
 Constituţia în România a apărut mult mai târziu decât constituţiile din alte state.
 Înlăturarea dominaţiei otomane a permis Ţărilor Române o dezvoltare, dar această
dezvoltare a fost mai lentă.
 Slăbirea dominaţiei otomane asupra Ţărilor Române începe prin pacea de la Kuciuk
– Kainargi (1774), continuă apoi prin Convenţia de la Akkerman (1817), convenţie
ale cărei prevederi sunt reluate şi consemnate în Tratatul de la Adrianopol (1829).
 Perioada premergătoare apariţiei constituţiei române s-a caracterizat şi prin
puternice frământări şi mişcări care au fost forma de manifestare a luptei pentru
înfăptuirea unităţii de stat a poporului român, pentru înlăturarea orânduirii feudale,
pentru revendicări cu caracter democratic.
 Un loc deosebit în cadrul premiselor istorice ale primei Constituţii din România îl
ocupă înfăptuirea în 1859 a statului unitar naţional, prin unirea Munteniei şi
Moldovei sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
 Sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza s-au realizat o serie de reforme importante
precum cea agrară şi cele politice, administrative şi culturale, care au avut ca urmare
crearea şi dezvoltarea unor instituţii statale.
U6. 3. Dezvoltarea constituţională a României până la 1944
 Statutul dezvoltător al Convenţiei de la Paris din 7/19 august 1858 şi legea
electorală. Acestea reprezintă prima Constituţie a României;
 Constituţia din 29 iunie 1866.
 Constituţia din 29 martie 1923. Doctrina timpului a contestat-o datorită faptului că la
adoptarea sa nu s-ar fi respectat procedura de modificare prevăzută de Constituţia
din 1866.
 Constituţia din 28 februarie 1938. Cea mai nedemocratică din această perioadă,
pentru că instituţionaliza dictatura regală a lui Carol al II – lea. Aceasta a şi fost
suspendată în 1940.
 În perioada 1940 - 1944 au fost adoptate o serie de alte acte constituţionale cu
caracter tranzitoriu.
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U6. 4. Dezvoltarea constituţională a României în perioada 1944 până la
adoptarea Constituţiei din 1948
 Decretul nr. 1626/1944 pentru fixarea drepturilor românilor în cadrele Constituţiei
din 1866 şi cu modificările Constituţiei din 29 martie 1923.
 Decretul nr. 1849/1944 referitor la urmărirea şi sancţionarea tuturor celor care au
contribuit la dezastrul ţării, ca urmare a războiului contra naţiunilor unite.
 Legea nr. 86/1945 – Statutul Naţionalităţilor Minoritare.
 Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare.
 Decretul nr. 2218/1946 privind exercitarea puterii legislative.
 Legea nr. 363/1947 pentru constituirea Statului Român în republică populară, prin
care a dispărut principiul separaţiei puterilor în stat.
U6. 5. Dezvoltarea constituţională a României din anul 1948 până la 22
decembrie 1989
 Constituţiile socialiste
 Constituţia din 13 aprilie 1948
 Constituţia din 4 septembrie 1952
 Constituţia din 21 august 1965
U6. 6. Regimul constituţional din România stabilit după 22 decembrie 1989
 Decretul - lege nr. 2/1989
 Decretul - lege nr. 8/1989
 Decretul - lege nr. 81/1990
 Decretul - lege nr. 92/1990
 Constituţia din 1991, revizuită în 2003
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U6. 7. Test de autoevaluare
1.
2.
3.

Care sunt Constituţiile socialiste?
Care a fost primul document cu valoare constituţională după 1989?
În ce an a fost adoptată Constituţia în vigoare? În ce an a fost revizuită?

Timp de lucru : 15 min
Punctaj 100p

U 6. 8. Rezumat
 Constituţia în România a apărut mult mai târziu decât constituţiile din alte state.
 Principalele Constituţii: Constituţia din 1866, Constituţia din 1923, Constituţia din
1938, Constituţia 1948, Constituţia din 1952, Constituţia din 1965 şi Constituţia din
1991, revizuită în 2003

Temă pentru referat:
 Constituţia din……
Notă: fiecare student va întocmi un referat prezentănd o Constituţie la alegere

Bibliografie minimală
1. Constituţia României din 1991, revizuită în 2003
2. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice,
Ediţia 15, volumul I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.
.
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UNITATEA 7
CETĂŢENIA ROMÂNĂ

Durata medie de studiu individual - 6 ore

Cuprins:
UNITATEA 7 CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV: NOŢIUNE, PĂRŢILE, CONDIŢIILE DE
INTRODUCERE A ACŢIUNII, ACTELE EXCEPTATE
U7. 1. Scopul şi obiectivele unităţii
U7. 2. Istoricul
U7. 3. Noţiunea de cetăţenie
U7. 4. Natura juridică a cetăţeniei
U7. 5. Reglementarea juridică a cetăţeniei române
U7.5.1 Sediul materiei
U7.5.2.Principiile cetăţeniei române
U7.5.3.Dobândirea cetăţeniei române
U7.5.4.Procedura acordării cetăţeniei române
U7.5.5.Dovada cetăţeniei române
U7.5.6.Pierderea cetăţeniei române
U7. 6. Test de autoevaluare
U7. 7. Rezumat
Bibliografie minimală

U7. 1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este acela de a va prezenta instituţia cetăţeniei
române.
La terminarea studiului acestei unităţi de învăţare veţi fi capabil:
a)să definiţi cetăţenia română;
b)să cunoaşteţi natura juridică a cetăţeniei;
c) să reţineţi modurile de dobândire a cetăţeniei;
d) să prezentaţi procedura de dobândire a cetăţeniei la cerere.
e) Să cunoaşteţi modurile de pierdere a cetăţeniei.
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U7. 2. Istoricul
Noţiunea de cetăţean a apărut în antichitate. În dreptu roman era folosit termenul de
civis romanus.
 Primul document care a folosit noţiunea de cetăţenie este Declaraţia franceză a
drepturilor omului şi cetăţeanului din 26 august 1789, care a legat-o de participarea
obligatorie a persoanei la viaţa politică (ca o funcţie publică).
 În secolul al XIX-lea, ideea de cetăţenie se extinde tot mai mult.
 Cetăţenia interesează şi alte ramuri de drept decât dreptul constituţional şi anume
dreptul internaţional (public şi mai ales privat), dreptul civil, dreptul familiei etc.
 Pentru a determina conţinutul, trebuie arătat că legile şi constituţiile conferă numai
cetăţenilor toate drepturile, în timp ce persoanele care nu au această calitate (străinii,
inclusiv apatrizii) nu au decât o parte din aceste drepturi, altele decât cele exclusiv
politice, deoarece numai cetăţenii pot şi au dreptul să exercite puterea şi astfel numai
ei participă la guvernare. În acelaşi timp, numai cetăţenii pot exercita toate
îndatoririle fundamentale. Fiecare stat este obligat să determine prin legislaţia
proprie care sunt cetăţenii săi.
U7. 3. Noţiunea de cetăţenie
Sensurile noţiunii de cetăţenie
 În doctrina juridică noţiunea de cetăţenie este înţeleasă:
a.

într-un sens juridic (care interesează dreptul constituţional);

b.

într-un sens politic, atunci când este privită ca o apartenenţă a unui individ
la o colectivitate umană (naţiune, popor), organizată statal.

 În sens juridic, cetăţenia are două accepţiuni:
a.

de instituţie juridică de drept constituţional alcătuită din ansamblul normelor
juridice care reglementează relaţiile ce se stabilesc între o persoană fizică şi
statul a cărui cetăţenie o poartă acea persoană4;

b.

de condiţie juridică, pe care o au acele persoane, care au calitatea de cetăţean.
În această din urmă accepţiune, cetăţenia se referă la ideea de subiect de drept şi
numai în acest sens se poate vorbi de cetăţenia unei persoane, dobândirea şi
pierderea cetăţeniei5.

4

Ghe. Uglen, op. Cit., p. 131.
T. Drăganu, Natura juridică a cetăţeniei, în Studia Universitatis Babeş Bolyai, series jurisprudentia, 1968,
p. 15, citat de Ghe. Uglen, op. Cit., p. 131.
5
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Definiţia cetăţeniei române
 Pentru a defini cetăţenia trebuie pornit de la faptul că:


aceasta are un conţinut şi o finalitate, care se corelează cu realităţile economice,
sociale şi culturale concrete dintr-o societate dată;



ea reprezentând expresia relaţiilor social – economice, politice şi juridice, dintre
persoanele fizice şi stat;



cetăţenia nu este astfel o simplă legătură politică sau juridică între individ şi
colectivitate organizată statal, ci o integrare organică în sânul colectivităţii.



titlul de cetăţean dovedeşte apartenenţa persoanei la stat;



ca membri ai colectivităţii umane organizate statal cetăţenii se bucură de toate
drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de constituţie şi care sunt
garantate în exercitarea lor efectivă de Constituţie şi legi, prin mijloace
materiale, juridice etc.



numai persoanele fizice au cetăţenie, nu şi persoanele juridice sau bunurile.

 Cetăţenia română constituie acea calitate a persoanei fizice ce exprimă relaţiile
permanente social – economice, politice şi juridice dintre persoana fizică şi stat,
dovedind apartenenţa sa la acel stat şi atribuind persoanei fizice posibilitatea de a fi
titularul drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de constituţie şi de legi.
 Cetăţenia română este legătura şi apartenenţa unei persoane fizice la statul român.
 Cetăţenii români sunt egali în faţa legii; numai ei vor fi admişi în funcţiile publice
civile şi militare.

U7. 4. Natura juridică a cetăţeniei
În ceea ce priveşte natura juridică a cetăţeniei, în literatura de specialitate au fost
exprimate mai multe teorii:
 Teoria contractuală – potrivit căreia fundamentul juridic al cetăţeniei s-ar afla în
contractul intervenit între stat şi persoana fizică, prin care se manifestă voinţa
persoanei de a deveni cetăţean, şi a statului de a fi de acord cu acesta.
-

nu poate fi acceptată întrucât contractul este un acord de voinţă, iar în cazul dobândirii
cetăţeniei prin naştere, voinţa celui născut nu se poate exprima în nici un fel. În acest
caz, cetăţenia se dobândeşte ca efect al naşterii, şi nu ca urmare a încheierii unui

55

contract, deci a manifestării de voinţă, a unui acord de voinţă între stat şi o persoană
fizică.
 Teoria voinţei unilaterale a statului – potrivit căreia statul este cel care acordă
cetăţenia, fiind astfel un act unilateral de voinţă a statului6.
-

nu poate fi acceptată întrucât este inaplicabilă în cazul dobândirii cetăţeniei la
cerere, situaţie în care statul nu-şi poate impune în mod unilateral voinţa cu
privire la dobândirea cetăţeniei de către o persoană fizică.. Numai în cazul în
care aceasta îşi manifestă voinţa de a deveni cetăţean al unui stat, ea poate deveni
cetăţean al statului respectiv, cu condiţia însă ca şi statul să fie de acord cu
cererea persoanei fizice.

 Teoria raportului juridic – potrivit căreia cetăţenia este un raport juridic intervenit
între stat şi o persoană fizică, un raport juridic de drept constituţional, al cărui
conţinut cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce dintre stat şi persoan fizică7.
 Teoria capacităţii juridice – potrivit căreia cetăţenia este o parte a capacităţii
juridice a unei persoane fizice, prin carea aceasta dobândeşte posibilitatea de a fi
titularul tuturor drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de constituţie şi de legi8.
Capacitatea juridică – posibilitatea de a fi subiect de drept şi de a avea anumite
drepturi şi obligaţii. În unele ramuri ale dreptului capacitatea juridică se divide în
capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu. În dreptul constituţional această
diviziune este lipsită de însemnătate practică şi teoretică în acele ramuri ale dreptului
în care capacitatea de exerciţiu a cetăţeanului se naşte odată cu capacitatea de
folosinşă şi în aceleaşi condiţii cu ea. Prin urmare, capacitatea juridică se divide în
capacitate de de exerciţiu şi de folosinţă nuami în ramurile dreptului în care
drepturile pot aparţine unui titular, fără ca el să aibă, în acelaşi timp, şi exerciţiul lor.
În cazul drepturilor care implşică exercitarea lor de către titular, de exemplu în cazul
drepturilor politice divizrea capacităţii juridice nu mai are sens9.
În dreptul constituţional, autorii de specialirtate fac distincţie între capacitatea
juridică deplină şi capacitatea juridică restrânsă, astfel:
-

Capacitate juridică deplină au numai cetăţenii, deoarece numai ei sunt titularii
tuturor drepturilor şi îndatoririle prevăzute de legislaţia unei ţări;

P. Negulescu, Tratat de drept public, Bucureşti, 1942, p. 75.
N. Prisca, Drept constituţional, E. D. P., Bucureşti, 1972, p. 186.
8
Ghe. Uglean, op. cit., p. 134.
9
Ibidem.
6
7
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-

Capacitate juridică restrânsă au străinii şi apatrizii deoarece nu pot avea decât o
parte din drepturile şi îndatoririle prevăzute de constituţie şi de celelate legi ale
statului respectiv.

În concluzie, cetăţenia este un element, o parte a capacităţii juridice a persoanei
fizice, în temeiul căreia între stat şi acea persoană ia naştere un raport juridic, raportul de
cetăţenie, alcătuit din totalitatea drepturilor şi obligaţiilor reciproce dintre stat şi cetăţean.
 Împărtăşim opinia exprimată în literatura juridică potrivit căreia cetăţenia este un
element al capacităţii juridice.
U7. 5. Reglementarea juridică a cetăţeniei române
U7. 5. 1. Sediul materiei
 Normele juridice care reglementează cetăţenia sunt norme ale dreptului
constituţional, ele formând o instituţie a acestei ramuri de drept.
 Normele privitoare la cetăţenie se găsesc în Constituţie, care este izvorul principal
al dreptului constituţional, în art. 5.
 Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română, cu modificările şi completările
ulterioare.
 Convenţia europeană asupra cetăţeniei, adoptată la 6 noiembrie 1997, de către
Consiliul Europei, la Strasbourg, şi care a fost ratificată de România, prin Legea nr.
396/2002 (Monitorul Oficial nr. 490 din 9 iulie 2002), cu trei rezerve.
U7. 5. 2. Principiile cetăţeniei române
 Analiza normelor juridice care formează instituţia juridică a cetăţeniei, permite
formularea unor principii care stau la baza cetăţeniei române. Aceste principii sunt:
a. Cetăţenia este o problemă de stat – cetăţenia nu este lăsată la libera apreciere a
persoanei fizice, care poate cere obţinerea sau poate renunţa la cetăţenia română, dar
numai în condiţiile stabilite de lege. Modurile de dobândire şi de pierdere a
cetăţeniei române, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor sunt
reglementate numai prin lege, stabilirea lor fiind un atribut exclusiv al statului10.
b. Fiecare persoană fizică are dreptul la o cetăţenie, iar conform art. 3 pct. 1 din
Convenţie, fiecare stat este obligat să determine prin propria legislaţie, care sunt
cetăţenii săi. Nimeni nu poate fi, în mod arbitrar, privat de cetăţenia sa.

10

Idem, p. 136.

57

c. Numai cetăţenii români sunt titularii tuturor drepturilor prevăzute de
constituţie şi legi, unele dintre ele fiind doar ale cetăţenilor români şi anume:
b1) dreptul de a alege şi dreptul de a fi ales în autorităţile reprezentative (art.
36, 37 din Constituţie);
b2) dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României şi
de a circula liber pe acest teritoriu (art. 25 (2) din Constituţie);
b3) dreptul de a ocupa orice demnitate publică sau de a fi angajat în orice
funcţie publică, pentru care îndeplineşte condiţiile cerute de lege (art. 16(3)
din Constituţie);
b4) dreptul de a nu fi extrădat şi expulzat decât în anumite condiţii, conform
art. 19 (1) din Constituţie;
b5) dreptul de a fi protejat diplomatic de către statul român, atunci când se
află în străinătate. (art. 1 din Legea cetăţeniei române şi art. 17 din
Constituţie).
d. Numai cetăţenii sunt ţinuţi a îndeplini toate obligaţiile stabilite prin Constituţie
şi legile ţării.
 Unele obligaţii, prevăzute de Constituţia şi legile româneşti, aparţin în exclusivitate
cetăţenilor români, pentru că numai ei pot fi titularii tuturor drepturilor şi
obligaţiilor. Persoanele care nu au această calitate nu sunt ţinute a îndeplini anumite
îndatoriri, ce revin numai cetăţenilor români.
 Aceste obligaţii sunt:
1. fidelitatea faţă de ţară;
2. contribuirea la cheltuielile publice;
3. exercitarea cu bună credinţă a drepturilor şi îndatoririlor
şi respectarea acestora;
4. apărarea ţării.
e. Cetăţenii români sunt egali în faţa legii (drepturi şi îndatoriri) fără deosebire de
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine
naţională sau socială, avere sau întemeiată pe orice altă împrejurare şi indiferent de
modul în care au dobândit cetăţenia.
f. Căsătoria nu produce nici un efect juridic asupra cetăţeniei soţilor. De
asemenea, declararea nulităţii, anularea sau desfacerea căsătoriei nu produc
nici un efect asupra cetăţeniei soţului, care a dobândit cetăţenia română în
timpul căsătoriei.
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g. Schimbarea cetăţeniei unuia din soţi nu produce nici un efect asupra cetăţeniei
române a celuilalt soţ. Cetăţenia română se dobândeşte fără să aibă în vedere că
potrivit legii unui alt stat o persoana era şi cetăţean al acelui stat.
U7. 5. 3. Dobândirea cetăţeniei române
Sisteme de dobândire a cetăţeniei
 Dobândirea cetăţeniei, se face pe baza a două sisteme şi anume:
a. sistemul care are la bază principiul jus sanguinis (dreptul sângelui), care se
utilizează în Franţa, Belgia, Italia, ţările scandinave etc.; în acest sistem, copilul
devine cetăţeanul unui stat dacă se naşte din părinţi care, amândoi sau numai
unul, au cetăţenia statului respectiv.
b. sistemul jus loci sau jus soli (dreptul locului, adică al teritoriului pe care s-a
născut o persoana fizică), care se utilizează în SUA, Marea Britanie, America
Latină etc.; în acest sistem, copilul devine cetăţeanul unui stat dacă se naşte pe
teritoriul statului respectiv.
 În dreptul român a fost adoptat sistemul care are la bază sistemul jus sanguinis.
Moduri de dobândire a cetăţeniei române
 Conform dispoziţiilor art 5 din Constituţia României, revizuită, cetăţenia română se
dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică
 În dezvoltarea textului constituţional, Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română,
republicată11, cu modificările şi completările ulterioare12, reglementează modurile de
dobândire, precum şi modurile de pierdere a cetăţeniei române, stabilind totodată
condiţiile şi procedura după care se realizaeză.
 Astfel, conform dispoziţiilor art.4 din Legea cetăţeniei române, cetăţenia română
poate fi dobândită prin:
a) naştere;
b) adopţie;
c) acordare la cerere
2. Dobândirea cetăţeniei române prin naştere
 Legea cetăţeniei române, în art. 5, alin 1, stabileşte că este cetăţean român copilul
care se naşte (pe teritoriul României), din părinţi cetăţeni români.
11
12

M. Of. al României, Partea I, nr. 93/10.02.2010.
Ultimele modificări prin Legea nr. 44/2013
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 De asemenea, sunt cetăţeni români cei care:
a) s-au născut pe teritoriul statului român, chiar dacă numai unul dintre părinţi este
cetăţean român;
b) s-au născut în străinătate şi ambii părinţi sau numai unul dintre ei are cetăţenia
română.
 Copilul găsit pe teritoriul statului român este considerat cetăţean român, până la
proba contrarie, dacă niciunul dintre părinţi nu este cunoscut.
3. Dobândirea cetăţeniei române prin adopţie
 Conform art. 6 din lege, cetăţenia română se dobândeşte de către copilul cetăţean
străin sau fără cetăţenie, prin adopţie dacă:
Adoptatorii sun cetăţeni români


cel puţin unul dintre soţi care adoptă este cetăţean român sau;



atunci când adopţia se face de o singură persoană, dacă acesta este cetăţean
român;



adoptatul nu a împlinit vârsta de 18 ani;



dacă adoptatul este major este necesar şi consimţământul acestuia

 În cazul în care numai unul dintre adoptatori este cetăţean român, cetăţenia
adoptatului va fi hotărâtă, de comun acord, de către adoptatori.
 Legea cetăţeniei române prevede, în art. 6, alin. 2, o soluţie nouă faţă de
reglementarea legală anterioară, pentru cazul în care adoptatorii nu cad de acord
asupra cetăţeniei copilului adoptat, instanţa judecătorească competentă să
încuviinţeze adopţia va decide, ţinând seama de interesele copilului.
 În cazul în care copilul a împlinit vârsta de 14 ani, în vederea încuviinţării adopţiei
este necesar şi consimţământul lui, care trebuie să fie dat în forma unei declaraţii
autentice, în faţa notarului public.
 În cazul declarării nulităţii sau anulării adopţiei, copilul care nu a împlinit vârsta de
18 ani este considerat că nu a fost niciodată cetăţean român, dacă domiciliază în
străinătate sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în străinătate.
 În cazul desfacerii adopţiei copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani pierde
cetăţenia română pe data desfacerii adopţiei, dacă acesta domiciliază în străinătate
sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în străinătate.
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4. Dobândirea (acordarea) cetăţeniei române la cerere
 Acest mod de dobândire a cetăţeniei priveşte pe cetăţenii străini sau apatrizii
(persoanele fără cetăţenie), care îşi manifestă dorinţa de a se integra în societatea
românească.
 Conform dispoziţiilor art. 8, alin 1 din Legea cetăţeniei române, condiţiile pentru
acordarea cetăţeniei române la cerere sunt:
a. s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a
născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel
puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel
puţin 5 ani de la data căsătoriei;
b. dovedeşte prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român,
nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi
declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
c. a împlinit vârsta de 18 ani;
d. are asigurate în România mijloacele legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile
stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;
e. este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în
străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român; (trădarea,
spionajul, trădarea prin transmitrea de informaţii secrete de stat, trădarea prin ajutarea
inamiculuic etc)
f. cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie
românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;
g. cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.
 Termenele prevăzute de lege pot fi reduse până la jumătate în cazul în care
solicitantul:
- este o personalitate recunoscută pe plan internaţional,
- este cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene,
- a dobândit statutul de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare,
- a investit în România sume care depăşesc 1 milion de euro.
 Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde
cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6
luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei.
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 Copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau fără cetăţenie şi care nu a împlinit
vârsta de 18 ani dobândeşte cetăţenia română o dată cu părinţii săi.
 În cazul în care numai unul dintre părinţi dobândeşte cetăţenia română, părinţii vor
hotărî, de comun acord, cu privire la cetăţenia copilului. În situaţia în care părinţii nu
cad de acord, tribunalul de la domiciliul minorului va decide, ţinând seama de
interesele acestuia. În cazul copilului, care a împlinit vârsta de 14 ani este necesar
consimţământul acestuia, care trebuie dat în faţa unui notar public.
 Copilul dobândeşte cetăţenia română pe aceeaşi dată cu părintele său.
 Conform dispoziţiilor art. 10, alin 1, cetăţenia română se poate acorda şi persoanelor
care au pierdut această cetăţenie, precum şi descendenţilor acestora până la gradul II
inclusiv şi care cer redobândirea ei, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea
domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc în
mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - e). Dispoziţiile alin.
(1) se aplică şi apatrizilor foşti cetăţeni români şi descendenţilor acestora până la
gradul II inclusiv.
 Redobândirea cetăţeniei de către unul dintre soţi nu are nicio consecinţă asupra
cetăţeniei celuilalt soţ. Soţul cetăţean străin sau fără cetăţenie al persoanei care
redobândeşte cetăţenia română poate cere acordarea cetăţeniei române în condiţiile
legii.
 Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au
pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără
voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi
sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi
stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c) şi e).
Cetăţenia copilului găsit pe teritoriul României
 Potrivit legii române, copilul găsit pe teritoriul român este cetăţean român dacă nici
unul din părinţi nu este cunoscut.
 Această soluţie se întemeiază tot pe principiul jus sanguinis, prezumându-se că cel
puţin unul din părinţi a fost cetăţean român.
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U 7. 5. 4. Procedura acordării cetăţeniei române
 Procedura de acordare a cetăţeniei române este reglementată în Capitolul III din
Legea nr. 21/1991 şi se aplică în cazurile de acordare a cetăţeniei române la cerere.
 Se declanşează la cererea în limba română a persoanei care solicită cetăţenia
română, cerere care se face personal sau în cazuri temeinic justificate prin mandatar
cu procură specială şi autentică.
 Cererea va trebui să fie însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor
legale şi va trebui depusă la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau pentru
cazurile de la art. 10 alin. 1 şi 11 la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare
ale României.
 Urmează trei faze, toate cu caracter administrativ:
1. Faza de examinare a cererii de acordare a cetăţeniei române la cerere sau prin
repatriere
2. Faza de acordare a cetăţeniei române
3. Faza jurământului de credinţă (dobândirea cetăţeniei)

A. Faza de examinare a cererii
 Cererea este adresată şi este examinată de o Comisie pentru cetăţenie, entitate fără
personalitate juridică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC).
 Comisia, cu activitate permanentă, este compusă dintr-un preşedinte şi 20 de
membri, personal din cadrul ANC; lucrările Comisiei nu sunt publice, se desfăşoară
în prezenţa a cel puţin 3 membri şi sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia
de către un membru desemnat de acesta.
 Membrii Comisiei şi preşedintele sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei pentru
un mandat de 2 ani şi pot fi revocaţi pe toată durata mandatului prin ordin al
ministrului justiţiei.
 Cererea este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei.
 În cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii,
preşedintele Comisiei solicită prin rezoluţie completarea dosarului;
 Dacă în termen de cel mult 6 luni de la primirea solicitării, nu sunt transmise actele
necesare, cererea se va respinge ca nesusţinută.
 Preşedintele Comisiei, prin rezoluţie, stabileşte termenul la care se va dezbate
cererea de acordare sau redobândire a cetăţeniei, dispunând totodată solicitarea de
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relaţii de la orice autorităţi şi citarea oricărei persoane, care ar putea da relaţii sau
informaţii folositoare.
 Dacă se constată de către Comisie necesitatea audierii unor persoane care ar putea da
informaţii utile în vederea soluţionării cererii, dispune citarea acestora.
 Comisia, dacă sunt întrunite condiţiile legale pentru acordarea cetăţeniei române,
stabileşte într-un termen ce nu va depăşi 6 luni programarea persoanei la interviu
pentru verificarea cunoştinţelor de limba română, istorie şi civilizaţie, cunoaşterea
Constituţiei şi a imnului naţional.
 Dacă solicitantul este declarat admis la interviu, Comisia va întocmi un raport în
care va menţiona întrunirea condiţiilor legale pentru acordarea sau, după cay
redobândirea cetăţeniei. Raportul se înaintează preşedintelui ANC.
 În cazul în care nusunt îndeplinite condiţiile cerute de lege pentru acordarea sau
redobândirea cetăţeniei, precum şi în cazul nepromovării interviului ori al
neprezentării, în mod justificat la susţinerea acestuia, Comisia, printr-un raport
motivat, propune preşedintelui ANC respingerea cererii. O nouă cerere de acordare
sau de redobândire a cetăţeniei române se poate depune după 6 luni de la respingerea
cererii anterioare.
B. Faza de acordare a cetăţeniei
 Preşedintele ANC emite ordinul pentru acordarea sau redobândirea cetăţeniei
române, la cerere, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale în acest sens./ dacă constată
neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, preşedintele ANC repinge, prin ordin,
cererea de acordare sau redobândire a cetăţeniei.
 Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române/ordinul de rerspingere se
comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de
îndată, de la data emiterii ordinului.
 În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, preşedintele
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie respinge, prin ordin, cererea de acordare sau
de redobândire a cetăţeniei.
 Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetăţeniei române
poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel
Bucureşti, Secţia contencios administrativ. Hotărârea curţii de apel este definitivă şi
poate fi supusă recursului la Secţia de contencios administrativ a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
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C. Faza jurământului de credinţă faţă de România
 Legea face deosebire între: “acordarea cetăţeniei” prin ordin al preşedintelui ANC,
care are ca efect necesitatea depunerii jurământului de credinţă şi “dobândirea
cetăţeniei”, care coincide cu depunerea jurământului de credinţă şi care are ca efect
obţinerea cetăţeniei române, pe data depunerii jurământului.
 Cetăţenia română se acordă sau se redobândeşte la data depunerii jurământului de
credinţă.
 Conform dispoziţiilor art. 20, alin 2 din Legea privind cetăţenia română, în termen
de 3 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Cetăţenie de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele cărora li s-a
acordat sau care au redobândit cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă
faţă de România.
 Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei şi a
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie sau a unuia dintre cei 2
vicepreşedinţi ai autorităţii delegaţi în acest sens şi are următorul conţinut:
"Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele
naţionale, să respect Constituţia şi legile României."
 După depunerea jurământului, Comisia eliberează certificatul de cetăţenie română,
care va fi întocmit în două exemplare, semnate de preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Cetăţenie, dintre care un exemplar va fi înmânat titularului. Ambele
exemplare ale certificatului conţin elemente de siguranţă şi au aplicate fotografii ale
titularului.
 În situaţia în care copiii minori dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu
unul dintre ei, aceştia vor fi înscrişi în certificatul de cetăţenie al părinţilor şi nu
depun jurământul.
 Persoana care a obţinut cetăţenia română în condiţiile prevăzute la art. 10 şi 11, cu
menţinerea domiciliului în străinătate, va depune jurământul de credinţă în faţa
şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care
domiciliază, în termenul de 3 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie.
 În acest caz, certificatul de cetăţenie română va fi eliberat de şeful misiunii
diplomatice sau al oficiului consular respectiv.
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 În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii şi
până la data dobândirii de către părinţi a cetăţeniei române, acesta va depune
jurământul şi i se va elibera certificat de cetăţenie distinct.
 Nedepunerea, din motive imputabile persoanei care a obţinut cetăţenia română, a
jurământului de credinţă, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2), atrage încetarea
efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române faţă de
persoana în cauză.
 Constatarea încetării efectelor ordinului de acordare sau de redobândire a cetăţeniei
române faţă de persoanele care nu au depus jurământul în condiţiile legii se face de
către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la sesizarea direcţiei de
specialitate din cadrul autorităţii, sau, după caz, de şeful misiunii diplomatice ori al
oficiului consular.
 Persoana care decedează înaintea depunerii jurământului de credinţă faţă de
România este recunoscută ca fiind cetăţean român, la cererea succesorilor săi legali,
de la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de
acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, urmând a fi eliberat certificatul de
cetăţenie de către Comisie. Cererea poate fi depusă în termen de un an de la data
decesului titularului cererii de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române.
 Persoana care nu poate depune jurământul de credinţă faţă de România din cauza
unui handicap permanent sau a unei boli cronice obţine cetăţenia română de la data
emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de acordare
sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române, pe baza cererii şi a înscrisurilor
medicale, transmise în acest sens, personal sau prin reprezentantul legal ori
convenţional cu mandat special, până la data finalizării procedurii de acordare sau,
după caz, de redobândire a cetăţeniei. Cererea adresată Comisiei privind eliberarea
certificatului de cetăţenie poate fi formulată în termen de un an de la data luării la
cunoştinţă a termenului de depunere a jurământului de credinţă. Nedepunerea cererii
în termenul de un an atrage încetarea efectelor ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Cetăţenie de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române.
Cetăţenia de onoare
 Se acordă numai unor străini, pentru servicii deosebite aduse ţării şi naţiunii române.
Noţiunea de străin este înţeleasă în sensul legii române.
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 Se acordă de către Parlamentul României, la propunerea Guvernului, fără
îndeplinirea vreunei formalităţi sau proceduri, în afară de cele specifice celor două
categorii de autorităţi publice (art. 36 din lege).
 Persoanele care au dobândit cetăţenia de onoare se bucură de toate drepturile şi
libertăţile recunoscute cetăţenilor români, cu excepţia dreptului de a alege şi de a fi
ales şi a dreptului de a ocupa o funcţie publică (art. 16 alin. 3 din Constituţie).
U 7. 5. 5. Dovada cetăţeniei române
 Dovada cetăţeniei române se face prin:
 buletinul de identitate (cartea de identitate), paşaport sau certificat de cetăţenie
română - regula.
 Certificat de naştere şi actul de identitate sau paşaportul părinţilor (copii sub 14 ani)
 Certificat de naştere (copii sub 14 ani găsiţi pe teritoriul României)
 dovezi de cetăţenie pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, eliberate de către
misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, în caz de nevoie.

U 7. 5. 6. Pierderea cetăţeniei române
Moduri de pierdere a cetăţeniei române
 Conform dispoziţiilor art. 24 din Legea cetăţeniei române, cetăţenia română se
pierde prin:
a. retragerea cetăţeniei române;
b. aprobarea renunţării la cetăţenia română;
c. în alte cazuri prevăzute de lege.
a. Retragerea cetăţeniei române
 Apare ca o sancţiune, atât în legislaţiile străine cât şi în cea română dinaintea anului
1948 şi se aplică cetăţenilor români.
 Conform dispoziţiilor art. 25, alin 1 din Legea cetăţeniei române, se poate retrage
cetăţenia română celui care:
a. aflat în străinătate, săvârşeşte fapte deosebit de grave prin care vatămă interesele
statului român sau lezează prestigiul României;
b. aflat în străinătate, se înrolează în forţele armate ale unui stat cu care România a
rupt relaţiile diplomatice sau cu care este în stare de război;
c. a obţinut cetăţenia română prin mijloace frauduloase;
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d. este cunoscut ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit, sub orice
formă, ori a săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţională.
 În primul rând se constată că nu se poate retrage cetăţenia română decât persoanelor,
care se află în afara graniţelor ţării.
 Cetăţeanului român care domiciliază pe teritoriul României i se poate retrage
cetăţenia română decât atunci când a obţinut-o în mod fraudulos sau are legături cu
grupări teroriste.
 Legea nu îngăduie retragerea cetăţeniei române cetăţeanului român care a dobândit-o
prin naştere.
 Retragerea cetăţeniei române se pronunţă numai împotriva persoanei vinovate, aflate
în una din situaţiile prevăzute de lege şi menţionate mai înainte.
 Nu produce nici un efect juridic asupra cetăţeniei soţului sau copiilor persoanei
căreia i s-a retras cetăţenia.
 Procedura retragerii cetăţeniei române este aceeaşi ca cea pentru acordarea acesteia,
cu excepţia fazei de depunere a jurământului.
 Sesizarea comisiei pentru cetăţenie se poate face, în scris, de oricine (autoritate sau
persoană) are cunoştinţă de existenţa vreunui motiv pentru retragerea cetăţeniei.
Sesizarea trebuie, în mod obligatoriu, să fie însoţită de dovezile pe care se bazează.
 Preşedintele Comisiei dispune prin rezoluţie

solicitarea punctului de vedere al

autorităţilor competente cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale privind
retragerea cetăţeniei; invitarea persoanei care a formulat sesizarea, precum şi a
oricărei alte persoane care ar putea da informaţii utile soluţionării cererii; citarea
persoanei pentru care se solicită retragerea cetăţeniei.
 Retragerea cetăţeniei se face de Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
prin ordin, la propunerea Comisiei pentru Cetăţenie, propunere bazată pe raportul
motivat al acesteia.
 Ordinul preşedintelui ANC de admitere sau de respingere a sesizării de retragere a
cetăţeniei se comunică persoanei în cauză, precum şi persoanei care a făcut
sesizarea, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
 Ordinul poate fi atacat în termen de 15 zile de la data comunicării, la secţia de
contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel de la domiciliul sau, după caz,
reşedinţa solicitantului.
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 Produce efecte doar faţă de cel ce a formulat cererea, pierderea cetăţeniei române
realizându-se la data emiterii ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Cetăţenie de aprobare a retragerii cetăţeniei române.
b. Renunţarea la cetăţenia română
 Este un mod amiabil de rezolvare a unor probleme ce ţin de statutul juridic al
persoanei.
 A fost reglementată, ca mod de pierdere a cetăţeniei, deoarece se pot ivi situaţii în
care o persoană, cetăţean român, doreşte să se stabilească în străinătate şi să obţină
cetăţenia statului unde se stabileşte.
 Conform dispoziţiilor art 27 din Legea privind cetăţenia română, pentru motive
temeinice se poate aproba renunţarea la cetăţenia română persoanei care a împlinit
vârsta de 18 ani şi care:
a) nu este învinuită sau inculpată într-o cauză penală ori nu are de executat o pedeapsă
penală;
b) nu este urmărită pentru debite către stat, persoane fizice sau juridice din ţară sau, având
astfel de debite, le achită ori prezintă garanţii corespunzătoare pentru achitarea lor;
c) a dobândit ori a solicitat şi are asigurarea că va dobândi o altă cetăţenie.
 Cererea de renunţare la cetăţenia română se face personal sau prin mandatar cu
procură specială şi autentică şi se rezolvă potrivit procedurii prevăzute de lege
pentru acordarea cetăţeniei române, cu excepţia fazei de depunere a jurământului de
credinţă.
 Se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, la
propunerea Comisiei pentru cetăţenie, pe baza unui raport motivat.
 Nu produce efecte decât faţă de cel ce o face, nu şi faţă de soţ sau copii.
 Legea română prevede că:


în cazul în care ambii părinţi (sau unul, dacă numai acesta este cunoscut sau în viaţă)
obţin aprobarea renunţării la cetăţenia română, iar copilul minor se află împreună cu
ei în străinătate ori părăseşte împreună cu ei ţara, copilul pierde cetăţenia român
odată cu părinţii săi;



dacă aceştia au pierdut cetăţenia română la date diferite, copilul o pierde pe ultima
dintre aceste date;
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copilul minor care, pentru a domicilia în străinătate, părăseşte ţara după ce ambii
părinţi au pierdut cetăţenia română, pierde cetăţenia română pe data plecării sale din
ţară;



în toate situaţiile de mai sus, copilul care a împlinit vârsta de 14 ani i se cere
consimţământul, care trebuie să fie dat în forma unei declaraţii autentice, în faţa
notarului public;



produce efecte de la data eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română;
c. Alte cazuri de pierdere a cetăţeniei române

 Privesc însă numai copiii minori, copii care de regulă urmează condiţia juridică a
părinţilor (fireşti sau adoptatori).
 Aceste situaţii sunt:


Adopţia unui copil minor, cetăţean român, de către cetăţeni străini. ( art.
29, alin 1)



Stabilirea filiaţiei copilului găsit pe teritoriul României.



Anularea, declararea nulităţii sau desfacerea adopţiei unui minor
străin de către cetăţeni români.

 Legea nr. 21/1991 prevede că, pentru toate aceste situaţii de pierdere a cetăţeniei
române, în alte cazuri decât cele de retragere sau de renunţare la cetăţenia română, se
aplică procedura reglementată de legea cetăţeniei române pentru retragerea sau
renunţarea la cetăţenia română.

U7. 6. Test de autoevaluare
Definiţi cetăţenia! (20p)
Care sunt principiile cetăţeniei române? (20p)
Cetăşenia română se poate dobândi? (20p)
a. La căsătorie
b. La naştere
c. Prin adopţie
d. La cerere
e. La data stabilirii domiciliullui în România (20p)
4.Cetăţenia de onoare se acordă de către:
a.Parlamentul României
b.Guvernul României
c. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (20p)
5. Care sunt condiţiile pentru acordarea cetăţeniei române la cerere?(20p)
1.
2.
3.

Timp de lucru : 15 min
Punctaj 100p

Răspuns test de autoevaluare:
3.b, c, d
4. a
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U7. 7. Rezumat
 Cetăţenia română constituie acea calitate a persoanei fizice ce exprimă relaţiile
permanente social – economice, politice şi juridice dintre persoana fizică şi stat,
dovedind apartenenţa sa la acel stat şi atribuind persoanei fizice posibilitatea de a
fi titularul drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de constituţie şi de legi.
 Cetăţenia română este legătura şi apartenenţa unei persoane fizice la statul
român.
 În ceea ce priveşte natura juridică a cetăţeniei, în literatura de specialitate au fost
exprimate mai multe teorii, şi anume: teoria contractuală, teoria voinţei
unilaterale a statului, teoria raportului juridic şi teoria capacităţii juridice
 Analiza normelor juridice care formează instituţia juridică a cetăţeniei, permite
formularea unor principii care stau la baza cetăţeniei române. Aceste principii
sunt: cetăţenia este o problemă de stat; fiecare persoană fizică are dreptul la o
cetăţenie; numai cetăţenii români sunt titularii tuturor drepturilor prevăzute de
constituţie şi legi; numai cetăţenii sunt ţinuţi a îndeplini toate obligaţiile stabilite
prin Constituţie şi legile ţării; unele obligaţii, prevăzute de Constituţia şi legile
româneşti, aparţin în exclusivitate cetăţenilor români, pentru că numai ei pot fi
titularii tuturor drepturilor şi obligaţiilor; cetăţenii români sunt egali în faţa legii
(drepturi şi îndatoriri) fără deosebire de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie
politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, avere sau întemeiată
pe orice altă împrejurare şi indiferent de modul în care au dobândit cetăţenia;
căsătoria nu produce nici un efect juridic asupra cetăţeniei soţilor; schimbarea
cetăţeniei unuia din soţi nu produce nici un efect asupra cetăţeniei române a
celuilalt soţ.
 Conform dispoziţiilor art.4 din Legea cetăţeniei române, cetăţenia română poate
fi dobândită prin: naştere; adopţie; la cerere
 Conform dispoziţiilor art. 24 din Legea cetăţeniei române, cetăţenia română se
pierde prin: retragerea; aprobarea renunţării la cetăţenia română; în alte cazuri
prevăzute de lege.
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Temă pentru referat:
 Procedura acordării cetăţeniei române la cerere

Bibliografie minimală
1. Constituţia României din 1991, revizuită în 2003
2. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011.
3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice,
Ediţia 15, volumul I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2016.
4. Legea nr. 21/1991 privind cetăţenia română, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Convenţia europeană asupra cetăţeniei, adoptată la 6 noiembrie 1997, de către
Consiliul Europei, la Strasbourg, şi care a fost ratificată de România, prin Legea nr.
396/2002 (Monitorul Oficial nr. 490 din 9 iulie 2002), cu trei rezerve.
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UNITATEA 8
DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE
FUNDAMENTALE ALE CETĂŢENILOR ROMÂNI

Durata medie de studiu individual - 6 ore

Cuprins:
UNITATEA 8 DREPTURILE, LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE ALE
CETĂŢENILOR ROMÂNI
U8. 1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
U8. 2. Noţiunea de drepturi şi îndatoriri fundamentale
U8. 3. Trăsăturile drepturilor fundamentale
U8. 4. Trăsăturile îndatoririlor fundamentale
U8. 5. Principiile constituţionale ale drepturilor,libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale
U8. 6. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
U8. 7. Inviolabilităţile
U8. 8. Drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale
U8. 9. Drepturile şi libertăţile social-politice
U8.10.Drepturile garanţii
U8.11.Îndatoririle fundamentale
U8.12. Test de autoevaluare
U8.13. Rezumat
Bibliografie minimală

U 8.1. Scopul şi obiectivele unităţii de învăţare
Obiectivul acestei unităţi de învăţare este acela de a va prezenta drepturile, libertăţile
şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români.
La terminarea studiului acestei unităţi de învăţare veţi fi capabil:
a) să cunoaşteţi drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor
români;
b) să prezentaţi principiile constituţionale ale drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor
fundamentale;
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U8. 2. Noţiunea de drepturi şi îndatoriri fundamentale
Profesorul Paul Negulescu denumea drepturile fundamentale drepturi publice sau
libertăţi publice ori drepturi ale omului şi cetăţeanului.
Juristul francez Georges Burdeau13 denumea drepturile cetăţeneşti libertăţi publice.
Autoorul considera că există două aspecte ale libertăţii, şi anume:
 absenţă a constrângerii, fizică sau spirituală, traducându/se printr-un
sentiment de independenţă. În acest context libertatea este o disponibilitate,
denumită libertate autonomie pentru că este facultatea pentru oricare om
de a putea dispune de el însuşi. De asemenea, libertatea este considerată ca
facultatea de a participa la stabilirea regulilor necesare menţinerii ordinii
sociale şi, în acest scop, la asocierea poporului la guvernare sau la mijloacele
de control asupra puterii;
 socializarea libertăţii. În dezvoltarea politică, libertatea tinde a/şi pierde
caracterul individual, ea devine libertatea colectivă – prin faptul organizării
politice, cetăţeanul cedează independenţa sa unei colectivităţi libere.
”Ne întoarcem la ideea lui Rousseau, invocând dubla calitate a ondividului,
subiect şi cetăţean. Libertatea pe care omul o cedează ca subiect o
reprimeşte ca cetăţean. Aceasta legitimează suveranitatea poporului, condiţia
libertăţii individului”.
Profesorul Ghe. Uglean defineşte drepturile fundamentale ca fiind acele drepturi
subiective ce aparţin cetăţenilor României, prevăzute şi garantate de Constituţie, esenţiale
pentru statutul juridic al acestora şi care asigură deplina afirmare în societate şi participarea
la viaţa politică, economică, socială şi culturală.
 Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective, esenţiale pentru cetăţeni,
drepturi stabilite de Constituţie şi garantate prin Constituţie şi legi.
Corelativ drepturilor fundamentale, cetăţenii au şi un număr de îndatoriri
fundamentale.
 Îndatoririle fundamentale sunt acele obligaţii ale cetăţenilor, considerate esenţiale
de către popor pentru realizarea scopurilor societăţii, înscrise în Constituţie şi
asigurate în realizarea lor prin convingere, iar în caz de nevoie prin forţa coercitivă a
statului.

G. Burdeau, Les libertés publiques, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1966, p. 90, citat
de Ghe. Uglean, op. cit., p. 151.
13
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U 8. 3. Trăsăturile drepturilor fundamentale
 Trăsăturile drepturilor fundamentale


drepturi subiective



drepturi esenţiale pentru cetăţeni14



înscrise în Constituţie sau declaraţii de drepturi

U 8. 4.Trăsăturile îndatoririlor fundamentale
 Trăsăturile îndatoririlor fundamentale sunt


obligaţii de drept public



esenţiale pentru cetăţeni



înscrise în Constituţie sau declaraţii



asigurate în realizarea lorprin convingere sau prin forţa coercitivă a statului

U 8. 5. Principiile constituţionale ale drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor
fundamentale
 Universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale
Art. 15, alin 1: Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin
Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute de acestea.
Universalitatea – toţi cetăţenii români beneficiază de totalitatea drepturilor,
libertăţilor şi au toate obligaţiile prevăzute în Constituţie şi în alte legi;
Universalitatea se referă atât la sfera drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor totalitatea acestora, cât şi la titulariia cestora – toţi cetăţenii.
 Neretroactivitatea legii
Art. 15 alin 2: Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau
contravenţionale mai favorabile.
– prevederile oricărei legi sunt aplicabile începând numai cu data intrării lor în
vigoare;
excepţii: prev. în Constituţie şi în Codul penal: legea penală mai favorabilă este
retroactivă; art. 12 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor –
legea contravenţională mai favorabilă este retroactivă
 Egalitatea în drepturi a cetăţenilor
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Art. 16, alin 1: Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără
privilegii şi fără discriminări.
Alin 2: Nimeni nu este mai presus de lege.
Acest text trebuie corelat cu art. 4, alin 2 din Constituţie: România este patria
comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de
apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
 Funcţiile şi demnităţile publice se pot ocupa de persoane care au numai cetăţenia
română şi domiciliul în ţară
Art. 16, alin 3: Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în
condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul
român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor
funcţii şi demnităţi.
 Protecţia cetăţenilor români în străinătate şi obligaţiile lor
Art. 17 din Constituţie: Cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia
statului român şi trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, cu excepţia acelora ce nu
sunt compatibile cu absenţa lor din ţară.
 Cetăţenii străini şi apatrizii se bucură în România de protecţia juridică generală a
persoanelor şi a bunurilor
Art. 18 alin 1 din Constituţie: Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România
se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie
şi de alte legi.
Alin 2 - Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea
tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte.
 Cetăţenii români nu pot fi extrădaţi şi expulzaţi
Extrădarea15 este „predarea unei persoane unei persoane urm[rite sau condamnate în
cadrul unui proces penal, către un alt stat, pentru continuarea urmăririi penale pentru
judecare sau executarea condamnării”16.

Este caracteristica cea mai importantă care permite identificarea drepturilor fundamentale în marea categorie
a drepturilor subiective (Ghe. Iancu, op. cit., p. 107)
15
Pentru detalii a se vedea E. G. Simionescu, Procedura rejudecării cauzei după extrădare, în Volumul
Conferinţei internaţionale “Dezvoltare regională şi multiculturalitate în Uniunea Europeană”, editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2007, pp.129-134.
16
Ghe. Uglean, op. cit., p. 168
14

76

Expulzarea constă în obligarea unei persoane care încalcă ordinea drept internă, să
părăsească ţara, înlăturându-se astfel o stare de pericol şi asigurându-se prevenirea
săvârşirea unor fapte penale17.
Art. 19 alin 1 din Constituţie: Cetăţeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat
din România.
Alin 2 - Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetăţenii români pot fi
extrădaţi în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte, în
condiţiile legii şi pe bază de reciprocitate.
Alin 3 - Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai în baza unei convenţii
internaţionale sau în condiţii de reciprocitate.
 Prioritatea reglementărilor internaţionale
Art. 20, alin 1: Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor
vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
Alin 2: Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate
reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile
interne conţin dispoziţii mai favorabile.
 Accesul liber la justiţie
Art. 21, alin 1: Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor,
a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
Alin 2: Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
Rolul justiţiei în statul de drept - princopalul garant al exercitării drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti.
 Caracterul de excepţie al restrângerii exercitării unor drepturi sau al unor libertăţi
Limitarea exerciţiului unor drepturi derivă din dreptul roman: alterum non laedere,
adică oricine, trăind onest şi dând fiecăruia ce i se cuvine, îşi putea exercita drepturile până
în limita la care ar fi dăunat altuia.
Art. 53, alin 1 din Constituţie: Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi
restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii
naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor;
desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
17

Ibidem.
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Alin 2: Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate
democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie
aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

U 8. 6. Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale
 Clasificarea drepturilor fundamentale se face în funcţie de conţinutul lor în cinci
categorii:


Inviolabilităţile



Drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale



Drepturile exclusiv politice



Drepturile şi libertăţile social-politice



Drepturile garanţii

U 8. 7. Inviolabilităţile
acele drepturi şi libertăţi care, prin conţinutul lor asigură viaţa, posibilitatea de
mişcare liberă, siguranţa fizică şi psihică, precum şi siguranţa domiciliului persoanei
fizice. Acestea sunt:
a.

Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică (art. 22).

 Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt
garantate.
 Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament
inuman ori degradant.
 Pedeapsa cu moartea este interzisă.
Dreptul la viaţă a fost, este şi rămâne cel mai natural drept al omului; este un drept
fundamental, primordial, al fiinţei umane, fără de care niciun alt drept ori libertate
fundamental nu ar putea fi exercitate18A fost consacrat încă din primele declaraţii de
drepturi.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului19 – art. 3- Orice fiinţă umană are
dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea sa.

18
19

I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., p. 197.
Adoptată de către Adunarea Generală ONU prin Rezoluţia 217 A (III) la 10 decembrie 1948.
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Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice20 – art. 6, pct. 1 –
Dreptul la viaţă este inerent fiinţei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege.
Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitrar.
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale21
– prima teză a art. 2, pct. 1 – Dreptul la viaţă al oricărei personae este protejat prin
lege.
Majoritatea constituţiilor prevăd expres dreptul la viaţă.
Accepţiunea restrânsă – priveşte viaţa persoanei numai în sesn fizic.
Accepţiunea largă – priveşte viaţa ca un univers de fenomene, fapte, cerinţe ce se
adaugă, permit şi îmbogăţesc existenţa fizică.
Elementele definitorii, constituţionale ale dreptului la viaţă se concretizează, în
primul rând, în faptul că nimeni nu poate fi privat de viaţa sa în mod arbitarar. În
acest sens, art. 22, alin 3 interzice pedeapsa cu moartea, ca fiind contrară drepturilor
natural ale omului.
Corelativ dreptului la viaţă, statului îi revin şi unele obligaţii, şi anume: asigurarea
unor condiţii minime de existenţă şi de viaţă decent; protecţia mediului în care se
desfăşoară viaţa; asigurarea mijloacelor necesare pentru ocrotirea sănătăţii
cetăţeanului.
Dreptul la integritate fizică este prevăzut expres la rt. 22 – este un alt drept
fundamental al persoanei, “intim legat de dreptul la viaţă. Se pota susţine că dreptul
la viaţă include şi dreptul la integritate fizică, deoarece orice lezare adusă integrităţii
fizice a unei personae aduce implicit atingere dreptului acesteia la viaţă”. Această
simbioză, între dreptul la viaţă şi cel la integritate fizică, reprezintă probabil şi
temeiul pentru care principalele convenţii internaţionale în domeniul drepturilor
omului, nu se referă în mod expres la dreptul la integritate fizică, preferând să
stabilească dor coordonatele protecţiei acestui drept prin interzicerea torturii şi a
pedepselor ori tratamentelor inumane ori degradante22. În plan intern, garantarea
dreptului la integritate fizică, reglementată pin Constituyţie, capătă eficienţă, prin
incriminarea în Codul penal a unor fapte îndreptate împotriva integrităţii corporale
sau a sănătăţii.

Adoptat de către Adunarea Generală ONU la 16 decembrie 1966, ratificat de România prin Decretul nr. 212
din 31 octombrie 1974 şi intrat în vigoare la 23 martie 1976.
21
Încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950 între statele membre ale Consiliului Europei, ratificată de România
prin Legea nr. 30/1994.
22
I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., p. 205.
20
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Dreptul la integritate psihică este un alt drept fundamental strâns legat de dreptul
la viaţă. “Latura psihică a vieţii individului reprezintă elemental esenţial

ce

marchează identitatea fiinţei umane, astfel încât, se poate afirma că dreptul la
integritate psihică este, în realitate, o prelungire firească a dreptului la viaţă. De
aceea, garantarea integrităţii psihice este o condiţie absolute necesară în asigurarea
respectării drepturilor omului. Deoarece fiinţa umană reprezintă o entitate biopsihică unitară, dreptul la integritate psihică nu poate fi separate de cel la integritate
fizică. Orice lezare a integrităţii fizice antrenează o lezare a integrităţii psihice, chiar
dacă acest din urmă effect nu este întotdeauna sesizabil sau cuantificabil.”23

b.

Libertatea individuală (art. 23).

 Libertatea individuală şi siguranţa persoanei sunt inviolabile.
 Percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în
cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.
 Reţinerea nu poate depăşi 24 de ore.
 Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul procesului penal.
 În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30
de zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să
depăşească un termen rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.
 În faza de judecată instanţa este obligată, în condiţiile legii, să verifice periodic, şi
nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să
dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au
determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanţa constată că nu există
temeiuri noi care să justifice menţinerea privării de libertate.
 Încheierile instanţei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac
prevăzute de lege.
 Celui reţinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinţă, în limba pe care o
înţelege, motivele reţinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen;
învinuirea se aduce la cunoştinţă numai în prezenţa unui avocat, ales sau numit din
oficiu.
 Punerea în libertate a celui reţinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele
acestor măsuri au dispărut, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege.

23

Idem, p. 207.
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 Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie,
sub control judiciar sau pe cauţiune.
 Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana
este considerată nevinovată.
 Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul
legii.
 Sancţiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.
Libertatea individuală priveşte libertatea fizică a persoanei, dreptul său de a se putea
comporta şi mişca liber, de a nu fi ţinut în sclavie sau în orice altă servitute, de a nu
fi reţinut, arestat sau deţinut decât în cazurile şi după formele expres prevăzute de
Constituţie şi de legi24.
Libertatea individuală nu are caracter absolut, realizându-se între coordonatele
stabilite de ordinea de drept.
Restrângeri ale libertăţii individuale: percheziţionarea, reținerea, arestarea.

c.

Dreptul la apărare (art. 24).

 Dreptul la apărare este garantat.
 În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau
numit din oficiu.
În accepţiunea largă, specifică dreptului constituţional, dreptul la apărare cuprinde
totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale care oferă persoanei posibilitatea de a
se apăra împotriva acuzaţiilor ce i se aduc, de a contesta învinuirile şi de a scoate la
iveală nevinovăţia sa, în procesele penale. În celelalte procese, acest drept cuprinde
totalitatea drepturilor şi regulilor procedurale care oferă părţilor posibilitatea de a/şi
valorifica pretenţiile sau de a dovedi netemeinicia sau nelegalitatea pretenţiilor
adversarului. Această accepţiune include şi posibilitatea folosirii avocatului.
În accepţiunea restrânsă, dreptul la apărare cuprinde posibilitatea folosirii avocatului.
d. Dreptul la liberă circulaţie (art. 25).
 Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. Legea stabileşte
condiţiile exercitării acestui drept.
 Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în
orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.
24

Ghe. Iancu, op. Cit., p. 136.
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Două aspecte ale acestui drept:
- libera circulţie pe teritoriul României (în ţară);
- libera circulaţie a cetăţenilor români în afara teritoriului României (în
străinătate);
Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice stabileşte la art. 12
că orice persoană care se află în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul de a se deplasa
liber, inclusiv dreptul de a-şi alege reşedinţa în acel stat, că orice persoană este liberă să
părăsească un stat, inclusiv pe cel de unde este originară, şi că nimeni nu poate fi împiedicat
în mod arbitrar să revină în ţara sa.
Cu alte cuvinte, la nivel internaţional dreptul la liberă circulaţie impune atât
mişcarea transfrontalieră a persoanelor, cât şi pe cea din interiorul frontierelor unui stat, iar
în acest ultim caz el vizează atât libertatea de mişcare propriu-zisă, cât şi libertatea de
stabilire a persoanei pe un teritoriu25.
Constituţia României a preluat cea mai mare parte a ideilor prevăzute de Pact, iar
dreptul la circulaţie prevăzut în aceasta vizează atât libertatea de mişcare a indivizilor, în
ţară sau în străinătate, cât şi libertatea de stabilire a domiciliului sau a reşedinţei oriunde în
ţară sau în străinătate.
e. Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată (art. 26).
Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
 Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi
libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
“Constituţia utilizează trei noţiuni – viaţa intimă, viaţa familial şi viaţa privată – pe
care nu le defineşte, dar obligă autorităţile publice la respectful lor şi la ocrotirea împotriva
oricăror atentate din partea oricărui subiect de drept (ao sau autoritate, grup. etc.)”26. Altfel
spus, art. 26 alin 1 ar viza un drept cu caracter mai amplu, dreptul la respectful şi ocrotirea
vieţii intime, în conţinutul căruia se regăsesc două componente esenţiale: dreptul la viaţă
(intimă) familială şi dreptul la viaţă (intimă) privată.

f.

Inviolabilitatea domiciliului (art. 27).

 Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în
domiciliul ori în reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia (alin 1).
 De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele
situaţii:
25

I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., p. 238.
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a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b) înlăturarea unei primejdii privind viaţa, integritatea fizică sau bunurile unei
persoane;
c) apărarea securităţii naţionale sau a ordinii publice;
d) prevenirea răspândirii unei epidemii.
 Percheziţia se dispune de judecător şi se efectuează în condiţiile şi în formele
prevăzute de lege.
 Percheziţiile în timpul nopţii sunt interzise, în afară de cazul infracţiunilor flagrante
Inviolabilitatea domiciliului cuprinde două aspecte:
- Libera alegere, schimbare sau folosire a domiciliului, fără autorizarea prealabilă
sau posterioară a unei autorităţi publice, precum şi dreptul persoanei de a-şi
folosi domiciliul după libera sa dorinţă;
- Inviolabilitatea domiciliului – interdicţia de a se pătrunde sau de a rămâne în
acesta, fără consimţământul celui care îl deţine sub orice titlu, sau fără
autorizaţie;
U 8. 8. Drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale
 Drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale - acele drepturi şi libertăţi
care, prin conţinutul lor, asigură condiţiile sociale şi materiale de viaţă, educaţie şi
posibilitatea protecţiei acestora. Acestea sunt:
a. Dreptul la învăţătură (art. 32).
 Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin
învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi
prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare.
 Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în limba română. În condiţiile legii,
învăţământul se poate desfăşura şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
 Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limba lor
maternă şi dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate;
modalităţile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege.
 Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii
copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, în
condiţiile legii.

26

I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, ediţia a 12-a, p. 169.
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 Învăţământul de toate gradele se desfăşoară în unităţi de stat, particulare şi
confesionale, în condiţiile legii.
 Autonomia universitară este garantată.
 Statul asigură libertatea învăţământului religios, potrivit cerinţelor specifice
fiecărui cult. În şcolile de stat, învăţământul religios este organizat şi garantat prin
lege.
Caracteristicile dreptului la învăţătură.:
- Obligatoriu şi gratuit pînă la un anumit nivel de instruire
- Laic (datorită neutralităţii religioase, politice şi ideologice) ;
- Democratic

b.

Dreptul de acces la cultură (art. 33)

 Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.
 Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile
culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.
 Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii
naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale,
dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice
ale României în lume.
Dreptul de acces la cultură cuprinde:
- libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile
culturii naţionale şi universale, libertate ce nu poate fi îngrădită;
- obligaţiile statului pentru realizarea acestei libertăţi.
c. Dreptul la ocrotirea sănătăţii (art. 34).
 Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
 Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
 Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală,
accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a
activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi
mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
A fost receptat din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale
şi culturale, care în art. 9 prevede dreptul persoanelor la securitate socială, în care sunt
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incluse şi asigurările sociale, iar în art.12 dreptul persoanei de a se bucura cea mai bună
sănătate fizică şi mentală.

d.

Dreptul la mediu sănătos (art. 35)

 Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi
echilibrat ecologic.
 Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
 Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul
înconjurător.
Trăsături:
În literatura de specialitate, au fost reţinute următoarele trăsături ale dreptului la
un mediu sănătos, astfel:
-

Caracterul pozitiv – statul trebuie, în virtutea caracterului său social şi a

obligaţiilor constituţionale, pe care le are, să ia măsuri inclusiv prin crearea cadrului
legislativ pentru exercitarea acestui drept, pentru”refacerea şi ocrotirea mediului
înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic şi crearea condiţiilor necesare
pentru creşterea calităţii vieţii”, conform art. 135, alin 2, lit e) şi f) din Constituţie;
- Nu este un drept fundamental la un mediu sănătos ideal, care este imposibil de
definit, ci la un mediu înconjurător concret, care trebuie să fie protejat pentru a oferi fiinţei
umane şi colectivităţii sănătate, echilibru ecologic, calitate a vieţii, decenţă în viaţă,
curăţenie şi siguranţă a traiului;
- Este singurul drept fundamental care necesită existenţa unui element temporal,
pentru că acesta nu este reglementat şi recunoscut numai pentru generaţiile prezente, ci şi
pentru cele viitoare;
- Sub aspect procedural, protejarea acestui drept presupune un anumit specific –
mediul înconjurător poate fi protejat şi prin măsuri preventive;
- Necesitatea informării asupra protecţiei mediului înconjurător şi a participării
tuturor, acest drept creând drepturi şi obligaţii pentru toţi, nu numai pentru stat;
- Calitatea subiecţilor: cine este titularul său?; “dreptul la mediu trebuie considerat
ca un drept al persoanei umane, beneficiar privilegiat al conservării naturii, ori el înglobează
în câmpul său de protecţie întreg mediul? Drept al individului ori drept al naturii”(M. A.
Mekouar). Achiesăm la opinia potrivit căreia, titularul unui asemenea drept nu poate fi
decât fiinţa umană întrucât un asemenea drept trebuie recunoscut doar în funcţie de viaţa
umană;
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-

Necesitatea recunoaşterii acestui drept atât la nivel naţional, cât şi la nivel

internaţional, având în vedere consecinţele ce le pot avea degradările produse mediului
înconjurător.

e.

Dreptul la muncă şi la protecţie socială a muncii (art. 41).

 Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a
ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă.
 Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi
sănătatea salariaţilor, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui
salariu minim brut pe ţară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit,
prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională, precum
şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
 Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore.
 La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbaţii.
 Dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al
convenţiilor colective sunt garantate.
Conţinutul dreptului la muncă:
- Libertatea persoanei în domeniul muncii (două aspecte: libertatea alegerii
profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei şi libertatea alegerii locului de muncă) – este
determinată de aptitudini, dorinţe, anumite coordonate de ordin economic şi
social şi voinţa celor interesaţi;
- Protecţia socială a muncii cuprinde: securitatea şi igiena muncii, regimul de
muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie,
repausul săptămânal, concediu de odihnă plătit, regimul prestării muncii în
condiţii grele, precum şi în alte situaţii specifice;
- durata normală a zilei de lucru
- Salarizarea muncii depuse;
- Dreptul la negocieri colective;
- Caracterul obligatoriu al convenţiilor şi contractelor colective de muncă.

f.

Dreptul la grevă (art. 43).

 Salariaţii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice şi
sociale.
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 Legea stabileşte condiţiile şi limitele exercitării acestui drept, precum şi garanţiile
necesare asigurării serviciilor esenţiale pentru societate.
Dreptul la grevă este un important mijloc de susţinere de către salariaţi a unor
drepturi sociale, economice şi profesionale sau a ameliorării unor condiţii de muncă, de
salarizare şi de viaţă.
Greva - încetarea colectivă şi voluntară a lucrului, în scopul obligării conducerii
întreprinderii la respectarea intereselor personale, economice şi sociale ale salariaţilor.
Tipuri de grevă: de solidaritate, de avertisment, de zel, perlată (japoneză), ocuparea
întreprinderii sau a locului de muncă pentru a împiedica reluarea lucrului şi pichetele de
grevă.
g. Dreptul la proprietate (art. 44 şi art. 136)
 Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate.
Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.
 Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de
titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată
asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea
Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de
reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire
legală.
 Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită
potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
 Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate
publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau
de altă natură discriminatorie a titularilor.
Proprietatea:
- publică;
- privată
Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.
Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi
date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori
închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
(art. 136, alin 4)
Poprietatea privată poate să aparţină oricărui subiect de drept. Proprietatea privată
este inviolabilă, în condiţiile legii organice.
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h.

Dreptul la moştenire (art. 46).

 Dreptul la moştenire este garantat.
Moştenirea – transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către unul sau
mai multe subiecte de drept: persoane fizice, persoane juridice sau statul.
Acest drept este urmarea firească a dreptului de proprietate privată deoarece prin
acest drept se asigură continuarea calităţii de proprietar de către succesorii fostului
proprietar decedat.

i.

Dreptul la un nivel de trai decent (art. 47).

 Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de
natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent.
 Cetăţenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistenţă
medicală în unităţile sanitare de stat, la ajutor de şomaj şi la alte forme de asigurări
sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetăţenii au dreptul şi la măsuri de
asistenţă socială, potrivit legii.
Conţinutul dreptului la un nivel de trai decent - condiţii rezonabile de viaţă şi
ameliorarea lor în mod continuu, care să-i asigure lui şi familiei lui un trai civilizat, decent
prin asigurarea hranei, îmbrăcămintea şi a unei locuinţe satisfăcătoare.

j.

Libertatea economică (art. 45)

 Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea
acestora în condiţiile legii sunt garantate.
Libertatea economică – libertatea persoanei la o activitate economică, dar şi
îndatoriri corelative ale statului, care sunt stabilite prin lege.

k.

Dreptul la căsătorie (art. 48).

 Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora
şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copiilor.
 Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege.
Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
 Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.
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Dreptul la căsătorie stă la baza întemeierii căsătoriei – element natural şi
fundamental al societăţii27.
Conţinutul dreptului la căsătorie.:
- libertatea căsătorie – se întemeiază pe libertatea consimţământului la încheierea
căsătoriei şi pe egalitatea dintre soţi;
- dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copiilor lor – constituie drept şi obligaţie şi priveşte pe toţi copiii, atât cei
rezultaţi din căsătorie, cât şi din afara căsătoriei, care sunt egali în faţa legii
(principiul egalităţii în drepturi, fără nici un fel de discriminare).

l.

Dreptul copiilor şi tinerilor la protecţie şi asistenţă (art. 49)

 Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în
realizarea drepturilor lor.
 Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori
cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin
lege.
 Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii,
moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt
interzise.
 Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi.
 Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru
participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi
sportivă a ţării.
Articolul 49 din Constituţie ”dă contur unui drept sinteză care valorifică realitatea în
sensul căreia copiii şi tinerii constituie marele potenţial uman de azi, dar şi de mâine sl
societăţii, că ei sunt continuitatea şi viitorul, perspectiva umană. Acest potenţial uman are
dreptul la o protecţie şi asistenţă aparte. Acestui drept îi corespunde obligaţia statului de a
asigura copiilor şi tinerilor condiţiile necesare dezvoltării aptitudinilor lor fizice şi
intelectuale”28.

Art. 10, pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale; Este prevăzut
în art. 12 din Convenţia Europeană.
28
M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, E. S. Tănăsescu, Constituţia României revizuită, comentarii
şi explicaţii, p. 100.
27
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Art. 49, alin 1 enunţă principiul potrivit căruia copii şi tinerii se bucură de un regim
special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor, iar alin 2 stabileşte garanţiile
specifice aplicării acestui principiu, şi anume:
- alocaţiile de stat pentru copii,
- ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap şi alte forme de protecţie
socială,
- interzicerea exploatării minorilor şi a folosirii acestora în activităţi ce le-ar dăuna
sănătăţii,
- interzicerea angajării minorilor sub 15 ani ca salariaţi, precum şi obligaţia
autorităţilor publice de a contribui la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a
tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării.
m. Dreptul persoanelor cu handicap la o protecţie specială (art. 50).
 Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul asigură realizarea
unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament ale
handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viaţa
comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutorilor.
Persoanele cu handicap beneficiază de drepturile şi libertăţile prevăzute de
Constituţie, dar, în viaţa cotidiană nu se bucură de aceleaşi oportunităţi ca şi ceilalţi
membrii ai societăţii. Acestea se lovesc de obstacole de natură psihologică, socială şi
economică, dintre care foarte importante sunt: accesul la educaţie, accesul la muncă, accesul
la serviciile de interes general, prejudecăţile, bariere în participarea efectivă la viaţa
comunităţii etc.29. De aceea, statul trebuie să realizeze o protecţie socială a persoanelor cu
handicap, ţinând seama de nevoile şi situaţia specială a acestora.
Măsurile de protecţie socială a handicapaţilor trebuie să aibă ca scop prevenirea,
atenuarea sau înlăturarea consecinţelor profesionale, economice şi sociale a persoanei cu
handicap, prin aplicarea în practică a trei principii de nivel internaţional30, şi anume:
- Precocitatea – diagnosticarea şi depistarea la timp a persoanelor cu handicap;
- Continuitatea – aplicarea continuă a celor mai eficiente metode de asistenţă
medicală, de educaţie normală şi specială, de orientare şcolar –profesională şi
calificare, de asigurare a încadrării în muncă şi de integrare socială a persoanelor
cu handicap;

29
30

I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României-comentariu pe articole, p. 503.
Ghe. Iancu, op. Cit., p. 165.
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- Finalitatea – recuperarea şi inserţia socio-profesională a persoanelor cu
handicap.
Dreptul persoanelor cu handicapla o protecţie socială din partea statului are la
bază şi trăsătura statului român, definită în art. 1 din Constituţie, de a fi un stat social31
U 8. 9. Drepturile şi libertăţile social-politice
 Drepturile şi libertăţile social – politice - acele drepturi şi libertăţi care, prin
conţinutul lor, pot fi exercitate de către cetăţeni, fie pentru rezolvarea unor probleme
sociale şi spirituale, fie pentru participarea la guvernare (libertăţi de opinie). Acestea
sunt:
a. Libertatea conştiinţei (art. 29).
 Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot
fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să
adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
 Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă
şi de respect reciproc.
 Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii, în
condiţiile legii.
 În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acţiuni de
învrăjbire religioasă.
 Cultele religioase sunt autonome faţă de stat şi se bucură de sprijinul acestuia,
inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în
azile şi în orfelinate.
 Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia
copiilor minori a căror răspundere le revine.
Libertatea conştiinţei este ”posibilitatea persoanei fizice de a avea şi de a-şi exprima
în particular sau în public o anumită concepţie despre lumea înconjurătoare, de a împărtăţi
sau nu o credinţă religioasă, de a aparţine sau nu unui cult religios, de a îndeplini sau nu
ritualul cerut de acea credinţă”32.
Conţinut complex:
- Libertatea gândirii;
31
32

M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, E. S. Tănăsescu, op. Cit, p. 103.
I. Muraru, E.S. Tănăsescu, Constituţia României-comentariu pe articole, p. 283.
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- Libertatea opiniilor;
- Libertatea credinţelor religioase.

b. Libertatea de exprimare (art. 30).
 Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea
creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin
alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
 Cenzura de orice fel este interzisă.
 Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
 Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
 Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică
sursa finanţării.
 Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară
a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
 Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune,
la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la
separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene,
contrare bunelor moravuri.
 Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică
revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice,
proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în
condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.
Libertatea de exprimare reprezintă ”posibilitatea omului de a-şi exprima prin viu
grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public,
gândurile, opiniile, credinţele religioase şi creaţiile spirituale de orice fel”33.
Formele şi mijloacele de exprimare:
- viu grai,
- scris,
- imagini,
- sunete,
- alte mijloace de comunicare în public.

33

Idem, p. 291.
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c.

Dreptul la informaţie (art. 31).

 Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi
îngrădit.
 Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure
informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de
interes personal.
 Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau
securitatea naţională.
 Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure
informarea corectă a opiniei publice.
 Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze
grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă.
Organizarea acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se
reglementează prin lege organică.
Conţinutul dreptului la informaţie:
- dreptul persoanei de a fi informată prompt, corect şi clar cu privirela măsurile
preconizate şi mai ales luate de autorităţile publice;
- accesul liber la sursele de informaţie publică, ştiinţifică şi tehnică, socială,
culturală, sportivă etc;
- posibilitatea persoanei de a recepţiona direct şi în mod normal emisiunile de
radio şi televiziune;
- obligaţia autorităţilor guvernamentale de a crea condiţiile materiale şi juridice
pentru difuzarea liberă şi amplă a informaţie de orice natură.
Garanţii juridice – constituţia stabileşte obligaţii corelative în sarcina autorităţilor
publice, şi anume:
- de a informa corect cetăţenii asupra problemelor de ordin public dar şi de ordin
personal;
- de a sigura prin serviciile publice dreptul la antenă;
- de a asigura protecţia tinerilor şi securitatea naţională

d.

Libertatea întrunirilor (art. 39).

 Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot
organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.
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Libertatea întrunirilor constă în posibilitatea pe care o au oamenii de a se întruni în
reuniuni private sau publice(mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri)
pentru a-şi exprima gândurile, opiniile, credinţele.
Întrunirile pot fi publice sau private, regulile constituţionale fiind aplicabile oricărui
fel de întrunire, pentru că în Constituţie nu se face vreo diferenţiere.
Art. 39 din Constituţie stabileşte trei reguli în legătură cu întrunirile:
- Libertatea întrunirilor;
- Caracterul paşnic al întrunirilor;
- Interzicerea armelor la întruniri.

e.

Dreptul de asociere (art. 40).

 Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte
forme de asociere.
 Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează
împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a
integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.
 Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii
poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de
funcţionari publici stabilite prin lege organică.
 Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.
Dreptul la asociere cuprinde dreptul cetăţrnilor români de a se asocia în mod liber în
partide sau formaţiuni politice, în sindicate sau în alte forme şi tipuri de organizaţii, ligi şi
uniuni, cu scopul de a participa la viaţa politică, ştiinţifică, socială şi culturală sau de a-şi
realiza o serie de interese comune.

f.

Secretul corespondenţei (art. 28).

 Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor
telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.
Secretul corespondenţei urmăreşte să protejeze posibilitatea persoanei fizice de a-şi
comunica prin scis, prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare, gândurile şi opiniile
sale, fără a-i fi cunoscute de alţii, cenzurate sau făcute publice.
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U 8. 10. Drepturile garanţii


Drepturile garanţii - acele drepturi care, prin conţinutul lor joacă, în principal, rolul
de garanţii constituţionale. Acestea sunt:
a. Dreptul la petiţionare (art. 51)
 Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai
în numele semnatarilor.
 Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele
colectivelor pe care le reprezintă.
 Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.
 Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile
stabilite potrivit legii.
Dreptul de petiţionare este dreptul pe care îl are o persoană de a se adresa, de a
aduce la cunoştinţă autorităţilor publice, prin petiţii, un fapt sau o stare de lucruri şi de a
solicita intervenţia acestora
Acest drept este prevăzut atât în Constituţia României34, cât şi în Tratatul instituind o
Constituţie pentru Europa.
Art. II-104 din Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa prevede: „Orice
cetăţean al Uniunii sau orice persoană fizică sau juridică cu reşedinţa sau sediul social întrunul din statele membre are dreptul de a înainta petiţii Parlamentului European”.
Dreptul de petiţionare, alături de dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
într-un drept al său de a obţine respectarea acelui drept este un drept garanţie, drepturi
instituite pentru a pune la dispoziţia cetăţenilor un instrument juridic care să le dea
posibilitatea ocrotirii celorlalte drepturi fundamentale.
b. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art. 52).
 Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate
publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei
cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului
legitim, anularea actului şi repararea pagubei.
 Condiţiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

Dreptul de petiţionare este prevăzut şi în constituţiile altor state. De exemplu, art. 29, alin. 1 din Constituţia
Spaniei prevede: “Toţi spaniolii au drept de petiţie, individuală sau colectivă, în scris şi condiţiile prevăzute
de lege”; art. 17 din Constituţia Germaniei prevede: “Fiecare are dreptul de a se adresa prin scris, individual
sau în asociere cu alţii, cu reclamaţii sau plângeri autorităţilor competente şi reprezentanţei poporului ”.
34
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 Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu înlătură răspunderea
magistraţilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

U 8. 11. Drepturile exclusiv politice
Drepturile exclusiv politice-se încadrează drepturile electorale fundamentale ale
cetăţenilor. Acestea sunt:

a. Dreptul de vot (art. 36)
 Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor
inclusiv.
 Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele
condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor
electorale.
Dreptul la vot este unul din drepturile electorale fundamentale, iar drepturile
elecorale sun drepturi exclusiv politice. Drepturile electorale reglementate de legislaţia
noastră sunt dreptul la vot şi dreptul de a fi ales.
Dreptul la vot se referă la posibilitatea cetăţenilor de a participa la viaţa politică a
statului, fie prin desemnarea reprezentanţilor lor în autorităţile publice, fie direct, prin
pronunaţarea în cadrului unui referendum.
Dreptul la vot este diferite de dreptul de a alege care se referă la posibilitatea unei
persoane de a opta între mai multe variante, de obicei, între persoane sau partide care se
confruntă într-o competiţie electorală.
Trăsăturile votului:
- universal
- egal
- direct
- secret
- liber exprimat

b. Dreptul de a fi ales (art. 37)
 Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile
prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în
partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
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 Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de
cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele
administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în
Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte
al României.
Dreptul de a fi ales se referă la posibilitatea unei persoane de a fi aleasă în organele
reprezentative ale statului, deci, de a putea îndeplini o demnitate sau o funcţie electivă în
stat.
c. Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European (art. 38)


În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români au

dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European.
Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European a fost introdus la
revizuirea constituţională din 2003.
Primii aleşi români în Parlamentul European au fost desemnaţi prin votul direct al
cetăţenilor în noiembrie 2007. În legislatura 2009-2014 a Parlamentului European, România
va avea un număr de 33 de europralamentari. Modalitatea de desemnare a acestora este tot
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în baza unui scrutin de listă, conform
Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European.
U 8. 12. Îndatoririle fundamentale
Îndatoririle fundamentale
a. Fidelitatea faţă de ţară (art. 54).
 Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
 Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de
îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune
jurământul cerut de lege.
- fidelitate generală - aparţine tuturor cetăţenilor români şi nu cetăţenilor străini şi
apatrizi;
- fidelitate specifică – o completaeză pe cea generală şi care aparţine doar unei
categorii de cetăţeni români şi anume celor care li se încredinţează demnităţi sau
funcţii publice, precum şi militarii.

b.

Îndatorirea de apărare a ţării (art. 55).

 Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.
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 Condiţiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică.
 Cetăţenii pot fi încorporaţi de la vârsta de 20 de ani şi până la vârsta de 35 de ani,
cu excepţia voluntarilor, în condiţiile legii organice
Apărarea ţării este o îndatorire fundamentală specifică cetăţenilor români, fără
deosebire de sex, origine naţională, religie, ocupaţie, etc.
Atât drept, cât şi îndatorire, apărarea ţării este ”un corolar al obligaţiei de fidelitate
faţă de ţară şi implică pregătirea tuturor cetăţenilor în vederea apărării ţării împotriva
oricărei agresiuni armate sau a altor acţiuni înderptate împotriva României” 35 Definirea
conţinutului acestei îndatoriri se realizează prin lege.
Îndatorirea de a contribui la cheltuielile publice (art. 56).

c.

 Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile
publice.
 Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale.
 Orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii
excepţionale
Conţinutul acestei îndatoriri constă în obligaţia cetăţenilor de a contribui prin
impozite şi taxe la cheltuielile publice.
Pentru a fi considerată justă impunerea trebuie să îndeplinească câteva condiţii36:
- Caracterul general şi uniform al impunerilor;
- Obligativitatea plăţii lor atât de cetăţeni, în calitatea lor de membri ai unei
comunităţi organizate politic, cât şi de străini şi apatrizi;
- Caracterul pecuniar;
- Interdicţia ca impunerea să nu fie urmată de o contraprestaţie din partea agenţilor
publici;
- Perceperea lor în sume fixe şi pentru utilitate publică;
- Diferenţierea contribuţiilor în funcţie de veniturile realizate.

d.

Îndatorirea de exercitare a drepturilor şi a libertăţilor cu bună –
credinţă (art. 57).

 Cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi
libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile
celorlalţi.
35

Ide, .p. 550
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U 8.13. Test de autoevaluare
1. Definiţi drepturile şi îndatoririle fundamentale! (20 p)
2. Dreptul la viaţă este:
a.
drept social
b.
drept garanţie
Timp de lucru : 15 min
c.
inviolabilitate (20p)
Punctaj 100p
3. Drepturile exclusiv-politice sunt:
a. Dreptul de petiţionare
b. Dreptul la vot
c. Dreptul la asociere
d. Dreptul de a fi ales
e. Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European (20p)
4.
Reglementarea potrivit căreia legea contravenţională mai favorabilă este retroactivă este o
excepţie de la principiul
a. neretroactivităţii legii
b. retroactivităţii legii (20p0
5. Drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale sunt:
a.
acele drepturi şi libertăţi care, prin conţinutul lor, asigură condiţiile sociale şi materiale de
viaţă, educaţie şi posibilitatea protecţiei acestora;
b. acele drepturi şi libertăţi care, prin conţinutul lor, pot fi exercitate de către cetăţeni, fie
pentru rezolvarea unor probleme sociale şi spirituale, fie pentru participarea la guvernare
(libertăţi de opinie). (20p)
Răspuns test de autoevaluare:
2.c
3. b, d, e
4. a
5. a

U 8.14. Rezumat
 Drepturile fundamentale sunt acele drepturi subiective, esenţiale pentru cetăţeni,
drepturi stabilite de Constituţie şi garantate prin Constituţie şi legi.
 Îndatoririle fundamentale sunt acele obligaţii ale cetăţenilor, considerate esenţiale de
către popor pentru realizarea scopurilor societăţii, înscrise în Constituţie şi asigurate
în realizarea lor prin convingere, iar în caz de nevoie prin forţa coercitivă a statului.
 Principiile constituţionale ale drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale
sunt:
- Universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale
- Neretroactivitatea legii
- Egalitatea în drepturi a cetăţenilor
- Funcţiile şi demnităţile publice se pot ocupa de persoane care au numai cetăţenia
română şi domiciliul în ţară
- Protecţia cetăţenilor români în străinătate şi obligaţiile lor
- Cetăţenii străini şi apatrizii se bucură în România de protecţia juridică generală a
persoanelor şi a bunurilor
36

Decizia Curţii Constituţionale nr. 412 din 14 iulie 2005.
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- Cetăţenii români nu pot fi extrădaţi şi expulzaţi
- Prioritatea reglementărilor internaţionale
- Accesul liber la justiţie
- Caracterul de excepţie al restrângerii exercitării unor drepturi sau al unor
libertăţi
 Clasificarea drepturilor fundamentale se face în funcţie de conţinutul lor în cinci
categorii: inviolabilităţile; drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale;
drepturile exclusiv politice; drepturile şi libertăţile social-politice; drepturile garanţii.

Temă pentru referat:
 Dreptul la viaţă, la integrare fizică şi psihică
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