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CUVÂNT ÎNAINTE 

Aniversarea celor 30 de ani de la aprobarea Constituției României și de la 
adoptarea Declarației de Independență a Republicii Moldova reprezintă un prilej 
deosebit pentru un moment de reflecție cu privire la perenitatea valorilor demo-
cratice și identitare proprii celor două state. Valorile fundamentale ale unui stat 
sunt înscrise atât în constituții, cât și în actele cu valoare constituțională și repre-
zintă punctul de plecare al întregii dezvoltări juridice a acestora. Aceste valori 
reprezintă constante ale dreptului, orientând tot sistemul normativ național, și se 
regăsesc în mod direct sau indirect în conținutul catalogului de drepturi și libertăți 
fundamentale și în prevederile constituționale referitoare la dimensiunea institu-
țională a statului. 

Se poate observa că, de multe ori, jurisprudența curților constituționale evi-
dențiază și identifică astfel de valori prin interpretarea corelată și contextuală a 
dispozițiilor actelor fundamentale ale statului. În acest fel, patrimoniul consti-
tuțional este supus în mod continuu unor dimensionări corespunzătoare cu evo-
luția statului. „Blocul de constituționalitate”, concept specific experienței consti-
tuționale a Republicii Moldova, aduce în prim plan nu numai un tezaur consti-
tuțional existent, ci și o inevitabilă ierarhie între valorile ce constituie nucleul dur 
al normelor constituționale și dispozițiile constituționale derivate sau aflate 
într-o anumită corelație cu acestea. Natura directoare a valorilor conferă legiti-
mitate celorlalte norme edictate. Astfel, valorile constituționale reprezintă un 
izvor de drept incontestabil. 

Îmbogățirea patrimoniului constituțional nu este numai un efort intern al 
statului, ci ea trebuie văzută permanent în raport cu dezvoltările constituționale 
de la nivel european și internațional, domeniul valorilor putând fi augmentat și 
prin receptarea celor promovate în spațiul cultural european, sens în care avem 
în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fun-
damentale, precum și principiile de bază promovate de Uniunea Europeană, sens 
în care avem în vedere mai ales principiile democratice înscrise în Tratatul pri-
vind Uniunea Europeană. Desigur, deși de multe ori aceste valori sunt formulate 
în mod identic în constituții sau tratate internaționale, jurisprudența dezvoltată 
de instanțele constituționale sau europene cuprinde nuanțe, ceea ce însă nu 
contrazice motto-ul Uniunii Europene – „Uniți în diversitate”. Totodată, în sensul 
dezvoltării concepției asupra valorilor constituționale, trebuie urmărite cu o 
atenție deosebită și dezvoltările constituționale din spațiul european și, în special, 
jurisprudența instanțelor constituționale. 



 

Pentru a celebra împreună momentele importante din istoria lor consti-
tuțională, cele două curți constituționale au început o consistentă și prietenoasă 
colaborare în anul 2018, când întreg spațiul românesc a sărbătorit 100 de ani de la 
Marea Unire, ocazie cu care a fost editat volumul omagial „Preeminența dreptului 
și controlul de constituționalitate între tradiție și modernitate”. Pe aceeași linie se 
înscriu și seminarele comune organizate de magistrații-asistenți ai Curții Consti-
tuționale a României și asistenții judiciari ai Curții Constituționale a Republicii 
Moldova. 

Prezentul volum omagial reprezintă o expresie a angajamentului ferm al curților 
constituționale din România și din Republica Moldova de a acționa pentru apărarea 
valorilor democratice și a dezvoltării patrimoniului lor constituțional. De aceea, 
conținutul acestuia vizează probleme de jurisprudență constituțională națională și 
europeană, opinii și perspective asupra fenomenului constituțional, precum și 
interviuri cu personalități din domeniul dreptului. 

 
 

Valer DORNEANU 

Președintele 
Curții Constituționale 

a României 

Domnica MANOLE 

Președintele 
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a Republicii Moldova 

 



 

MESAJ ANIVERSAR 
30 de ani de la Declarația de Independență  

a Republicii Moldova  
(27 august 1991-27 august 2021) 

Prof. univ. dr. Valer DORNEANU 
Președintele Curții Constituționale a României 

Este o mare onoare pentru mine și o imensă bucurie sufletească să mă pot 
adresa Dumneavoastră astăzi, când împreună celebrăm 30 de ani de la Declarația 
de Independență a Republicii Moldova. 

Ceea ce sărbătorim este, practic, ziua de naștere a noului stat suveran și inde-
pendent Republica Moldova. O naștere glorioasă, aș spune eu, care are la bază un 
act de naștere de o solemnitate monumentală. 

Am cunoscut conținutul Declarației de Independență a Republicii Moldova 
din 27 august 1991 imediat după decretarea și aducerea ei la cunoștința întregii 
lumi. Cu toate acestea, vă mărturisesc că, de fiecare dată când am recitit-o, am 
fost la fel de înfiorat de măreția ei. Și la fel simt și acum, când, cu aceeași vibrație 
sufletească, ne reamintim, ne bucurăm și retrăim împreună această fericită 
aniversare. 

Istoria ne-a demonstrat că independența statală se cere cu fruntea sus, 
pentru ea se luptă cu patriotism, abnegație, inteligență și perseverență. Inde-
pendența s-a obținut, de cele mai multe ori, cu sânge, în urma unor conflicte 
îndelungate, latente și violente și a fost autoproclamată de reprezentanții 
poporului prin invocarea curajoasă a dreptului fundamental al acestuia la 
autodeterminare. Schimbările de regim politic și economic cunosc întotdeauna 
rezistență, astfel că, fără a fi animat de credința absolută în noile idealuri și fără 
acțiunea unitară și hotărâtă a tuturor forțelor novatoare, progresiste, acestea nu 
pot fi duse cu succes la capăt.  

O voință și o forță extraordinare transpar din cuprinsul Declarației de 
Independență a Republicii Moldova. În cuvinte clare, puternice și răsunătoare, 
așa cum se aud clopotele într-o biserică, Declarația exprimă determinarea pe care 
întregul popor o simte în „ceasul cel mare al săvârșirii unui act de justiție” și 
proclamă, cu fermitate și demnitate, „în fața întregii lumi”, independența statului, 
plasând acest act în sacralitatea și eternitatea sa istorică.  

Nu multe state, dintre toate cele ce există astăzi pe Pământ, se pot mândri cu 
ceea ce dumneavoastră ați înfăptuit în 27 august 1991. Sigur, am în minte, în 
primul rând, Statele Unite ale Americii și Declarația de Independență din 4 iulie 
1776 sau acele momente cruciale în istoria geo-politică a lumii: marile revoluții și 
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războaie de independență, primul și al doilea război mondial și, în epoca contem-
porană, căderea regimului comunist. Toate aceste momente, convulsive prin ele 
însele, ca orice naștere, au fost pietre de temelie în crearea și evoluția unor 
popoare pe drumul unei vieți mai bune și mai drepte. Viața, libertatea, egalitatea, 
independența și suveranitatea, dreptatea, siguranța și bunăstarea, dreptul la 
„căutarea fericirii” sunt „adevăruri evidente prin ele însele”[1], sunt principii 
„simple și incontestabile”[2], desprinse din experiențele istorice trăite și înțelep-
ciunea dobândită de umanitate. 

Și istoria României cunoaște un astfel de moment de vârf, de strălucire a 
națiunii, când, în contextul conflictului ruso-otoman și al propriului război numit 
ulterior „de independență”, și-a proclamat și a semnat, la 9/10 mai 1877, Declarația 
de Independență. 

Vreau să revin și să repet că Declarația de Independență a Republicii Moldova 
este, în ochii și sufletul meu de român, un act istoric monumental. 

Trebuie recunoscut marele merit al Parlamentului Republicii Moldova – 
legislatura a XII-a, constituit în primăvara anului 1990, în urma primelor alegeri 
parlamentare reale, libere și democratice, bazate pe principii noi. Acest Parla-
ment, denumit, pe bună dreptate, „Parlamentul Independenței”, a lucrat, pas cu 
pas, la nașterea și construcția noului stat moldovean și a statutului acestuia, 
adoptând, prealabil Declarației de Independență, o serie de hotărâri cruciale, cum 
este Declarația Suveranității de la 23 iunie 1990, cea din 23 mai 1991 privind 
trecerea R.S.S.M., de la statutul de republică unională din cadrul fostei U.R.S.S., 
la constituirea statului suveran Republica Moldova, precum și legile privind 
Tricolorul în calitate de Drapel de Stat, privind Stema şi Imnul de Stat sau alte 
acte legislative de importanță cardinală care definesc consolidarea și funcționarea 
statului independent Republica Moldova. 

Poate că, având în vedere și calitatea mea de fost parlamentar și de fost 
președinte și vicepreședinte al Camerei Deputaților în Parlamentul României, 
conștientizez mai viu și mai emoționant semnificația acestor acte legislative cu 
valoare primordială, de constituire statală și îmi pot imagina efervescența dezba-
terilor, determinarea și întreaga muncă atât de susținută a foștilor mei colegi, 
toate acestea în ciuda cunoscutelor presiuni ale regimului sovietic. Celor ce nu 
mai sunt astăzi printre noi li se cuvine un pios omagiu, iar celor de lângă noi să 
le fim recunoscători și să continuăm să îi prețuim pentru ce au făcut pentru 
națiunea lor. 

Valoarea istorică, politică și juridică a Declarației de Independență este ab 
initio incontestabilă, însă aceasta nu poate fi disociată de contribuția colosală 
pentru valorificarea acesteia adusă de Curtea Constituțională a Republicii 
Moldova, gazda noastră de astăzi. 

 
[1] Declarația de Independență a S.U.A, 4 iulie 1776. 
[2] Din Preambulul Declarației drepturilor omului și cetățeanului (Déclaration des Droits 

de l'Homme et du Citoyen), 1789, Adunarea Stărilor Generale din Franța. 
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Afirm cu toată convingerea că Hotărârea acesteia din 5 decembrie 2013[3] este, 
la rândul său, istorică și, totodată, monumentală. Printr-un raționament strălucit, 
valorificând surse interne, internaționale și de drept comparat și utilizând 
metodele juridice de interpretare într-o manieră desăvârșită, Curtea Constituțio-
nală a Republicii Moldova a hotărât, în mod definitiv și obligatoriu, că „Declarația 
de Independență a Republicii Moldova face corp comun cu Constituția, fiind textul 
constituțional primar și imuabil al blocului de constituționalitate”, și, în conse-
cință, că „în cazul unor divergențe între textul Declarației de Independență și textul 
Constituției, textul constituțional primar al Declarației de Independență 
prevalează.” 

În cuprinsul considerentelor Hotărârii Curții Constituționale a Republicii 
Moldova – care, la fel ca și Declarația de Independență, se înscrie în seria actelor 
fundamentale pentru consolidarea statului – se afirmă clar, în urma unei riguroase 
și deosebit de complexe analize, atributele Declarației de Independență: valoare de 
text constituțional primordial, sursă originară pentru interpretarea constituțională, 
codice al elementelor imuabile ale identității naționale, expresia autentică a voinței 
„părinților fondatori ai statului”, funcție transversală asupra întregului sistem de 
drept, nucleul blocului de constituționalitate. Așadar, Declarația de Independență 
din 27 august 1991 are valoare de text constituțional, dar, prin originea și conținutul 
său, prevalează, în caz de divergență, chiar în fața Constituției din 1994. 

Nu pot să nu pomenesc aici despre semnificația uriașă a acestei Hotărâri prin 
care s-a tranșat o problemă de drept punctuală, deosebit de sensibilă și dezbătută 
și anume consacrarea limbii române ca limbă oficială a Republicii Moldova. Este 
marele merit al Curții Constituționale a Republicii Moldova de a fi aplicat, în 
această speță, teoria identității constituționale naționale și de a fi stabilit că limba 
română definește, ca element identitar, statul suveran și independent proclamat 
la 27 august 1991. 

În acest fel, limba noastră strămoșească, moștenită de la părinții noștri 
Decebal și Traian și de la vechii cronicari, dezvoltată și desăvârșită de iluștrii poeți 
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Grigore Vieru, Nichita Stănescu și alții, 
cântată cu patimă și dor de soții Teodorovici, a fost reașezată definitiv ca valoare 
supremă a statului Republica Moldova. 

Țin să felicit în acest context din nou Curtea Constituțională și pentru punerea 
în operă și celebrarea, prin chiar această Hotărâre, dar nu numai, a înseși limbii 
române, limba în care Curtea se exprimă în mod atât de natural, de frumos și de 
adevărat, într-un limbaj concis și limpede, „curat ca lacrima”, cum spun românii, în 
care întâlnim adesea cuvinte de o rară și autentică profunzime. 

Ca judecător constituțional, consider că Hotărârea istorică din 5 decembrie 
2013 a Curții Constituționale a Republicii Moldova este, întâi de toate și dincolo 

 
[3] Hotărârea nr. 36 din 5 decembrie 2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din 

Constituție în corelație cu Preambulul Constituției și Declarația de Independență a Republicii 
Moldova. 
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de valoarea și forța sa juridică incontestabilă, consacrată de Constituție, un 
curajos și asumat act patriotic al instanței constituționale, similar celui din 27 
august 1991 al „Parlamentului Independenței”. Și nu spun asta întâmplător, ci cu 
gândul la câteva situații asemănătoare, dar, totuși, destul de rare, în care curțile 
constituționale trebuie nu doar să judece după legi și constituții, ci să le simtă cu 
sufletul și în numele cetățenilor, să simtă voința originară ce se degajă din litera 
normei fundamentale. Fără un astfel de sentiment autentic, nu văd care ar mai fi 
diferența dintre un judecător și un robot, apropo de iminenta eră digitală care se 
infiltrează, ușor-ușor, în toate domeniile activității umane. Sigur că tehnologiza-
rea și informatizarea își au cunoscutele lor avantaje, de netăgăduit, dar, în mo-
mente de justiție adevărată, este nevoie și de sentimente, de conștiință, spirit și 
chiar abordări ancestrale, sacre, caracteristici specifice exclusiv factorului uman. 

Recunoașterea, conservarea și respectarea valorilor esențiale ce definesc un 
stat – sub aspect istoric, cultural, politic, economic și etnic – reprezintă o condiție 
sine qua non a perenității statale și a identității sale în rândul celorlalte state ale 
lumii. Și această misiune revine, în primul rând, curților constituționale, alături 
de celelalte instituții fundamentale ale statului și, de ce nu, la nivel individual, 
fiecărui cetățean al său. Și am acum în minte vorbele devenite celebre ale lui 
J.F. Kennedy: „Nu te întreba ce poate face țara ta pentru tine, ci întreabă-te ce poți 
face tu pentru țara ta!” 

Și, pentru că nimic nu este întâmplător, trebuie să menționez că, în acest an, 
România sărbătorește tot 30 de ani de la adoptarea şi aprobarea Constituției 
democratice din 1991[4]. Iată că avem, în acest an, încă un moment aniversar 
comun, care completează cursul istoriei noastre comune. Suntem o națiune 
străveche, dar cu o democrație tânără, pe care trebuie să avem grijă cum o 
construim. Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar, pentru binele națiunii, pentru 
respectarea principiilor fundamentale și a drepturilor înscrise în Constituție, 
trebuie să valorificăm experiențele trecutului și să ne dovedim înțelepciunea 
acumulată, dar să ne arătăm și curajul și demnitatea în momentele definitorii 
pentru perenitatea noastră. Urmând împreună acest drum, sunt convins că 
Republica Moldova și România vor ocupa și își vor consolida un binemeritat loc 
de onoare în Europa și se vor integra într-un viitor comun mai bun și mai drept. 

Felicit din toată inima și mă înclin în fața părinților fondatori ai statului 
Republica Moldova, a poporului ei devotat și a admirabililor judecători ai Curții 
Constituționale!  

 

La mulți ani, Republica Moldova! 

 
[4] Adoptată, în forma inițială, în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991 și 

intrată în vigoare în urma aprobării prin Referendumul național din 8 decembrie 1991. 



 

MESAJ DE FELICITARE 

Cu ocazia împlinirii a 30 de ani  
de la adoptarea şi aprobarea Constituției României  

Domnica MANOLE 
Președintele Curții Constituționale a Republicii Moldova 

Se împlinesc 30 de ani de la adoptarea Constituției României. 
Creată ex nihilo, sub impulsul tragicei Revoluții Române din 1989, ea a repre-

zentat o operă a libertății mult așteptate de poporul român, care i-a conferit 
legitimitate, ratificând-o prin referendum. 

Constituția României a fost elaborată de o mică elită juridică a vremii și a 
reușit să consolideze, timp de trei decenii, o adevărată societate civilă. Constituția 
nu reprezintă, pur și simplu, o broșură. Ea este un set de idei esențiale. Constituția 
nu este un mecanism care funcționează prin propria forță. Pe lângă textul ei, 
Constituția României mai înseamnă și jurisprudența Curții Constituționale a 
României, adică dezbaterea continuă a acestor idei. Jurisprudența Curții Consti-
tuționale explică textul și îl face să vorbească pentru mai multe generații, atunci 
când este invocat în fața judecătorilor constituționali. 

Într-un schimb de scrisori cu James Madison, Thomas Jefferson, unul dintre 
Părinții Fondatori ai Constituției americane, afirma că constituțiile ar trebui 
rescrise cu fiecare generație, subliniind că „morții nu trebuie să-i guverneze pe vii”. 
Transpusă în context românesc, paradigma ar presupune următoarele întrebări: Ar 
avea de câștigat națiunea română dacă, periodic, Constituția ar fi schimbată în 
totalitate cu o versiune revizuită? Va fi România o țară mai prosperă, mai 
democratică și mai sigură pentru cetățenii ei? 

Concepută după constituțiile europene moderne ale vremii, Constituția 
României a instituit limite în acțiunile guvernului, stabilind un set de principii 
esențiale, ca preeminența dreptului, protecția drepturilor omului și separația 
puterilor în stat, pe care celelalte legi ale țării nu le pot ignora. Cu alte cuvinte, 
adoptarea Constituției în 1991 a făcut posibil ca în România să se poată vorbi 
despre existența constituționalismului, o funcție vitală pentru democrație. Fără 
respectarea efectivă a acestor principii enunțate de Constituție, statul nu ar fi al 
tuturor sau nu ar funcționa în interesul tuturor, ci numai în interesul unui număr 
restrâns de persoane care controlează guvernarea. Fiecare exercițiu al puterii 
guvernamentale trebuie supus astăzi, în România, limitelor substanțiale și proce-
durale impuse de Constituție. Principiile în discuție sunt, în prezent, suficient de 
vaste în câmpul lor de aplicare și permit interpretări generoase. În consecință, 



XIV MESAJ  DE FELICITARE 

oferind un răspuns la întrebările de mai sus, nu modificările constituționale con-
tează atât de mult pentru bunăstarea unui stat. Importantă este buna-credință a 
actorilor politici și a judecătorilor care interpretează și aplică textul Constituției. 
Ei sunt cei care încurajează respectul, solidaritatea, coeziunea și chiar acordul 
social în chestiuni care nu pot fi tranșate prin vot, în societate. 

Felicitările mele se îndreaptă, așadar, mai ales spre colegii noștri de la Curtea 
Constituțională a României, a căror activitate constă în interpretarea și aplicarea 
unui document care trasează principiile de bază ale vieții politice a națiunii. De 
atenția de care dau dovadă și de corectitudinea soluțiilor lor depinde, în mare 
parte, împlinirea politică a națiunii române. 

Sunt obligată să observ că rolul Constituției României din 1991 a mai constat 
și în faptul că a reprezentat modelul de bază avut în vedere de experții care au 
elaborat Constituția Republicii Moldova. Nu doar textul Constituției României a 
fost o sursă pentru ideea de constituționalism în Republica Moldova. Și jurispru-
dența Curții Constituționale de la București a fost și este avută în vedere, de multe 
ori, la soluționarea cauzelor care ajung pe rolul Curții Constituționale a Republicii 
Moldova.  

Din acest motiv, sărbătoarea împlinirii celor 30 de ani de la adoptarea Consti-
tuției României din 1991 este și sărbătoarea noastră. 

Bineînțeles, prosperarea poporului român nu depinde doar de aleșii poporului 
și de judecătorii săi constituționali. Fără o cultură a respectării drepturilor celui-
lalt și a sprijinului reciproc, nu poate fi vorba despre o națiune sau despre un 
popor. Cu aleși ai poporului bine intenționați și cu judecători constituționali 
competenți, având ca punct de reper Constituția, cetățenii români au toate șan-
sele și toate condițiile pentru a face ca țara lor să aibă o voce importantă pe plan 
european. 

Le urez, așadar, colegilor noștri de la Curtea Constituțională a României, în 
numele Curții Constituționale a Republicii Moldova, la mulți ani și o activitate 
profesională plină de satisfacții în demersul lor de protejare a valorilor Consti-
tuției României din 1991 și de cultivare a respectului față de aceasta de către 
generațiile următoare! 
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Germeni și premise constituționale comune  
ale Constituției României din decembrie 1991  
și ale Declarației de Independență a Moldovei 
din august 1991, care aniversează în acest an,  

împreună, 30 de ani de existență 

Prof. univ. dr. Valer DORNEANU 
Președintele Curții Constituționale a României 

Constituția unei țări democratice este actul său fundamental de identitate, 
legea sa supremă, care-i definește statutul, reglementează modul de organizare și 
funcționare a autorităților publice, drepturile și libertățile fundamentale ale cetă-
țenilor, modul de înfăptuire a justiției, relațiile sale cu alte state și cu diferite orga-
nisme internaționale, precum și alte probleme importante pentru bunul mers al 
statului de drept. 

La aniversarea celor 30 de ani de existență a Constituției României și a 
Declarației de Independență a Moldovei, se cuvine să evocăm câteva elemente 
din istoria nașterii lor, pentru că ele n-au apărut din neant, nu ne-au fost oferite, 
nici impuse, nici împrumutate, geneza și rădăcinile lor izvorând din pământurile 
sfinte carpato-danubiene situate între Tisa, Dunăre și Nistru și din sufletele stră-
moșilor noștri, oameni pașnici, harnici, cu credință în Dumnezeu, în dreptate, cu 
dragoste și respect față de semenii lor și față de buna rânduială a lucrurilor. 
Marele cărturar Dimitrie Gusti afirma că o constituție nu poate fi împrumutată și 
nici nu poate fi opera inspirată a unui legislator, căci ea nu are a crea și inventa 
nimic, ci numai de a formula politic și juridic, în mod solemn, psihologia socială, 
starea economică, dezideratele dreptății sociale și aspirațiile etice ale națiunii. 
Constituția izvorăște din conștiința membrilor Cetății și exprimă idealurile de 
guvernare ale acestora[1]. 

Ilustrul profesor de drept public de la Universitatea din Cernăuți, G. Alexianu, 
analizând în cursul său din anul 1930 instituțiile constituționale în originea și 
evoluția lor, scria: „Numai acele instituții se mențin și durează, care sunt plămă-
dite din suferințele și sforțările proprii de progres ale fiecărui popor, din cucerirea 
pe care gândul fiecărui neam o face asupra haosului etern”[2]. 

Desigur, nu putem avea orgoliul originalității strict românești, pentru că n-am 
fost nicicând singuri pe pământ, iar străbunii noștri, precum și noi din aceste 

 
[1] Constituția din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Ed. Humanitas, București, 1990, p. 21. 
[2] Curs de drept constituțional, vol. I, G. ALEXIANU – Colecția Opera Omnia. Patrimoniu, 

Tipografia Moldovei, p. XIII. 
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vremuri, am știut și știm să fim receptivi la nou, să utilizăm experiența pozitivă a 
altora. 

Scurta incursiune istorică sperăm să demonstreze că esența celor două acte 
constituționale are o obârșie românească, indiferent de cum au denumit vremu-
rile ținuturile, provinciile, spațiul nostru comun. 

Reglementările de natură constituțională care au existat în diferite perioade în 
Țara Românească, în Transilvania, în Moldova de dincoace de Prut și în Basarabia, 
deși poartă și amprenta marilor imperii care au trecut vremelnic peste noi, au 
păstrat, totuși, fundamentul „legii pământului”. 

Fără a ne propune și permite o analiză completă și exhaustivă istorică a tuturor 
datelor și etapelor referitoare la germenii pre-constituționali ai celor două Cărți 
fundamentale aniversate în acest an, vom face referire la cele mai importante și 
vom începe cu organizarea obștilor sătești (teritoriale) existente pe teritoriul 
Daciei și înainte de cucerirea romană și în perioada următoare. 

Obștea sătească se organiza în vederea rezolvării tuturor problemelor interne 
și externe ale comunității, în primul rând organizarea muncii specifice (agricul-
tura și creșterea animalelor). Obștea era condusă de adunarea generală a tuturor 
membrilor săi și avea în competența sa, printre altele, atribuirea locurilor pentru 
diverse culturi și destinația lor, îngrădirea țarinilor, pornirea plugurilor sau a tur-
melor, relațiile de familie, rezolvarea conflictelor dintre membrii obștii, transferul 
de bunuri etc. Pentru îndeplinirea unor atribuții speciale, obștea alegea diverși 
împuterniciți, considerați aleșii obștii, care, de remarcat, erau revocabili[3]. 

Se poate afirma că normele de organizare ale obștii au constituit embrionii a 
ceea ce avea să devină dreptul cutumiar românesc, care a evoluat spre o formă de 
organizare superioară, numită Legea țării. O dată cu dezvoltarea „obștilor sătești” 
în „uniuni de obști”, reunind mai multe sate pe o arie teritorială mai vastă, odată 
cu apariția târgurilor și orașelor, reorganizarea lor politică și socială a fost pre-
luată de „cnezate” și „voievodate”. Normele care reglementau viața și conducerea 
„obștei” au căpătat un grad mai mare de generalitate raportat la o mai mare diver-
sificare a relațiilor dintre membrii comunității și dintre aceștia și cnezi și voievozi, 
care și-au întărit autoritatea și i-au conferit un principiu ereditar[4]. 

Evoluția cnezatelor și voievodatelor spre o fază superioară, aceea de „țară”, 
ținut geografic omogen, a condus spre elaborarea normelor juridice cristalizate la 
aceste nivele, care au alcătuit un ansamblu compact, denumit de români „Legea 
țării”, ansamblu cu o formă și un conținut asemănător în toate „țările” din terito-
riul locuit de români. Similar condițiilor asemănătoare de viață din aceste comu-

 
[3] Emil CERNEA și Emil MOLCUȚ, Istoria statului și dreptului românesc, Ed. Universul Juridic, 

București, 2006, pp. 43-57; Dan ȚOP, Olivian MASTACAN, Istoria statului și dreptului românesc, 
Ed. C.H. Beck, București, 2009, pp. 39-48. 

[4] Dan ȚOP, Olivian MASTACAN, op. cit., pp. 44-48; Emil CERNEA și Emil MOLCUȚ, op. cit., 
pp. 63-73. 
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nități, „Legea țării reflectă, la rândul său, puternica unitate etnică a românilor din 
oricare țară românească [...], ca și limba vorbită în fiecare țară”[5]. 

Normele juridice prezentate, ajunse și la faza de lege a țării, s-au răspândit și 
au fost însușite de toate grupurile de români așezate de vremuri în țările vecine, 
Bulgaria, Serbia, Croația, Polonia (Galiția). Întrucât statele respective au fost 
nevoite să accepte aceste norme alături de propriile lor legi, au denumit „legea 
țării” a românilor Jus valahicum sau Lex Olahorum[6]. 

Dreptul cutumiar, ajuns până la faza legilor țării, s-a aplicat în perioada 
feudalismului până prin secolul al XV-lea, când a început să fie dublat și apoi 
înlocuit prin forme de codificare în formă scrisă. O dată cu apariția statelor româ-
nești, domnitorii s-au preocupat, cu sprijinul bisericii, să introducă o legislație 
scrisă prin care să-și impună propriile norme de organizare și funcționare ale 
societății, pentru a-și asigura puterea absolută. Normele scrise alcătuite cu aceste 
scopuri au îmbrăcat forma pravilelor bisericești și apoi a celor laice. Primele 
pravile bisericești dintre cele mai cunoscute au fost Pravila de la Târgoviște din 
1452, Pravila de la Putna – 1581, Pravila de la Mănăstirea Bistrița (Moldova) – 1681, 
Pravila de la Mănăstirea Bistrița (Oltenia) din 1636 – toate scrise în limba slavonă, 
care se practica în biserici. În limba română au fost scrise, printre altele, Pravila 
Sfinților Apostoli, tipărită între anii 1560-1580 la Brașov, Pravila Sfinților Părinți 
din 1632 în Moldova, Pravila de la Govora (cea mică) editată în 1640 din porunca 
marelui domn Matei Basarab. 

Toate aceste pravile au fost importante pentru că n-au conținut numai reguli 
bisericești, ci și norme de drept penal, de drept civil, de organizare a familiei, 
despre contracte, despre procedura de judecată, despre proprietate ș.a. 

În aceeași perioadă cu pravilele, domnitorii români au utilizat așa-zisele hri-
soave, prin care rezolvau nu numai probleme individuale (de exemplu, de împro-
prietărire), dar și reglementări cu caracter general. Așa a fost cazul unui Hrisov 
din 1595 al Marelui Voievod Mihai Viteazul, primul unificator al României, prin 
care acesta a modificat unele dispoziții din Legea țării în favoarea țăranilor fugiți 
din fața armatelor turcești și stabiliți în Oltenia pentru a nu mai fi urmăriți. 

Asemănător pravilelor și hrisoavelor domnești, se cuvine să amintim două 
dintre cele mai importante documente domnești, poate cele mai importante 
izvoare ale dreptului nostru scris, cu valențe pre-constituționale. Este vorba 
despre Cartea românească de învățătură din 1646, întocmită la Iași din ordinul 
domnitorului Vasile Lupu, și Îndreptarea legii, tipărită la Târgoviște în 1652 din 
porunca domnitorului Matei Basarab, precum și Învățăturile lui Neagoe Basarab 
către fiul său, Teodosie, operă a eruditului domnitor Neagoe Basarab, considerată 
prima carte a culturii române. 

 
[5] Emil CERNEA și Emil MOLCUȚ, op. cit., p. 73. 
[6] Emil CERNEA și Emil MOLCUȚ, op. cit., p. 77; B.P. HASDEU, Materialuri pentru istoria 

coloniilor române în Galiția, în Arhiva istorică a României, titlul IV. 
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Ambele documente conțin în prima lor parte norme prin care se reglementau 
relațiile feudale din agricultură, în general în favoarea boierilor, prin care țăranii 
erau legați de pământ și aveau obligații clare pentru aservirea lor față de boieri. 
Totodată, erau reglementate destul de dezvoltat instituții din dreptul penal și 
procesual penal, civil, modul de dobândire a proprietăților, clasificarea persoa-
nelor, relațiile de familie, activitatea instanțelor judecătorești ș.a. 

La finele acestor evocări ale izvoarelor pre-constituționale scrise provenite de 
la domnitorii români mai pot fi amintite Reformele lui Constantin Mavrocordat, 
între 1740-1746, și Pravilniceasca condică întocmită în Țara Românească din 
porunca lui Alexandru Ipsilanti, în anul 1775. Reformele lui Constantin Mavro-
cordat se referă la un așezământ și câteva hrisoave prin care a consolidat statul 
centralizat printr-o organizare administrativă și financiară, cu o poziție privile-
giată a boierimii, prin introducerea unor noi forme de exploatare a țărănimii, și a 
întărit sprijinul bisericii prin scutirea de la plata dărilor. Totuși, acest domnitor 
va rămâne în istorie și pentru faptul că, printr-un hrisov din 1746, a desființat 
iobăgia. Pravilniceasca condică realizează o evoluție pozitivă în organizarea 
justiției, inclusiv a procedurii de judecată, conținând și norme din dreptul civil și 
organizarea administrativă. 

De asemenea, merită menționate Codul Caragea (1818) și Codul Calimach 
(1813), ambele cu un conținut asemănător ca obiect și formă cu Pravilniceasca 
condică[7]. 

Urmărind în continuare evoluția istorică a izvoarelor constituționale, trebuie 
să ne oprim și la momentul Revoluției din 1821 și să evocăm câteva acte impor-
tante emise sub conducerea lui Tudor Vladimirescu, respectiv: Proclamațiile de 
la Padeș (Tismana), Bolintin și București și, mai ales, „Cererile norodului româ-
nesc”, apreciat a fi un proiect de Constituție, prin care forma statului se preconiza 
să fie monarhie constituțională, iar Domnul trebuia să jure că va respecta Consti-
tuția; se propunea o reorganizare a sistemului judiciar, se prevedea înființarea 
unei armate populare și subordonarea bisericii statului și legilor țării[8]. 

La rândul său, Revoluția de la 1848 a fost însoțită, motivată și urmată de o serie 
de documente de natură populară, revoluționară, care urmăreau, în esență, o mai 
bună alcătuire a statului, acordarea unor drepturi și libertăți fundamentale, elimi-
narea discriminărilor, introducerea principiului separației puterilor în stat, 
responsabilitatea ministerială, inamovibilitatea judecătorilor, egalitatea tuturor 
în fața legii și, în primul rând, unirea tuturor românilor. 

Asemenea principii, drepturi, chiar dacă mai mult doleanțe, aveau toate 
valențe constituționale și erau cuprinse în Proclamația de la Islaz, „Principiile de 
reformare a patriei” și „Dorințele partidei naționale”, redactate mai ales de revolu-
ționarii Moldovei, sub imboldul principal al lui Mihail Kogălniceanu. De altfel, 

 
[7] Pentru o prezentare pe larg în această problematică, a se vedea Emil CERNEA și Emil 

MOLCUȚ, op. cit., pp. 161-195. 
[8] Idem, pp. 205-207; Dan BERINDEI, Progresul intern al Revoluției de la 1848, Revoluția de la 

1848 în Țările Române, București, 1974. 
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revendicările cuprinse în „Dorințele partidei naționale din Moldova” au fost 
sistematizate de Mihail Kogălniceanu într-un proiect de Constituție, care ar fi fost 
prima Constituție scrisă din România. Acesta prevedea organizarea statului sub 
forma monarhiei constituționale selective și temporale, organizarea puterii legis-
lative care se exercita de Adunarea Obștească, reorganizarea administrativă a țării 
în județe sau ținuturi, ocoale și comune administrate de Sfatul obștesc[9] ș.a. 
Desigur, și acest important proiect, ca și celelalte evocate au rămas înscrise în 
cărțile de istorie. 

O subliniere aparte merită acordată Adunării de la Blaj, care a adoptat o Petiție 
națională, în care erau prevăzute, în afara revendicărilor regăsite și în celelalte 
documente menționate, doleanțele specifice Transilvaniei: exercitarea tuturor 
drepturilor naționale de către populația majoritară românească, introducerea 
limbii românești, egalitatea în drepturi a națiunii române și, mai presus decât 
toate, ideea unirii cu Țara Românească și Moldova[10]. 

Anul 1859, de o profundă semnificație istorică, a marcat în primul rând Unirea 
Principatelor Române și alegerea primului Domnitor comun, în persoana lui 
Alexandru Ioan Cuza. 

Înțeleptul și curajosul domnitor, sfătuit de un grup de colaboratori pașoptiști 
în frunte cu marele erudit și om de stat M. Kogălniceanu, a adoptat o serie de 
reglementări cu caracter constituțional pentru organizarea noului stat, întărirea 
unității, autorității și autonomiei sale, pentru mai buna organizare a întregii vieți 
politice și sociale, pentru democratizarea țării. 

Pentru realizarea acestora a fost nevoie de depășirea cadrului destul de strict 
al Convenției de la Paris. După cum se cunoaște, în baza Tratatului de la Paris din 
1856 s-a stabilit ca în cele două Principate române să se constituie adunări ad-hoc, 
care să reglementeze modalitățile de organizare statală în fiecare dintre aceste 
state, dar adunările ad-hoc au hotărât Unirea Principatelor. Ca urmare, Puterile 
Garante au desființat adunările ad-hoc în 1857, iar în 1859 au adoptat Convenția 
de la Paris, prin care, deși se recunoștea formal Unirea, s-a hotărât ca fiecare 
Principat să aibă propriul său Domn, Adunare electivă și Guvern proprii, precum 
și capitale distincte. Au urmat, însă, dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza și unificarea organelor centrale ale noului stat, iar Convenția de la Paris, 
pusă în fața faptului împlinit, a fost nevoită să accepte, mai întâi, autonomia legis-
lativă. La 2 mai 1864, M. Kogălniceanu a adresat poporului, printr-o proclamație, 
proiectul Statutului dezvoltător al Convenției de la Paris, care a fost supus unui 
plebiscit soldat cu o mare confirmare populară[11]. 

 
[9] Dan ȚOP, Olivian MASTACAN, op. cit., pp. 151-153. 
[10] V. CHERESTEȘIU, Adunarea de la Blaj, București, 1966. 
[11] Emil CERNEA și Emil MOLCUȚ, op. cit., pp. 252-254; Dan ȚOP, Olivian MASTACAN, op. cit., 

pp. 151-158. 
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Iată, pentru autenticitate, câteva texte în redactarea inițială din acest docu-
ment istoric, un adevărat început de Constituție: 

„Art. 1. – Puterile publice sunt încredințate Domnului, unei Adunări pondera-
trice și Adunării Elective. 
Art. 4. – Deputaţii Adunării Elective se alegu conformu asedementului 
electoral aci anecsat [...]. 
Art. 7. – Corpul Ponderatoriu se compune: de Mitropoliti terei, de Episcopii 
eparhielor, de anteiul Preşedinte al Curţii de Casatiune, de cel mai vechiu 
dintre generalii armatei în activitate, şi osebit încă de 64 membri, carii se vor 
numi de Domnu: jumetate dintre persoane recomandabile prin meritul şi 
esperienta lor, şi cea-l-alta jumetate dintre membrii Consilielor generale ale 
districtelor, şi anume câte unul de fie-care judeţu. [...]” 

Statutul prevedea, de asemenea, norme cu privire la funcționarea celor două 
Camere, modul în care erau aleși deputații și cum erau numiți membrii Corpului 
Ponderatoriu[12]. 

De remarcat faptul că, în afara Statutului Dezvoltător, sub domnia Marelui 
Unificator și cu contribuția esențială a lui Mihail Kogălniceanu, s-a înfăptuit o 
adevărată și substanțială reformă legislativă, la loc de cinste putând fi enumerate 
Codul civil, Codul penal, Codul de procedură civilă și Codul de procedură 
penală[13]. 

După abdicarea domnitorului Cuza și proclamarea Prințului Carol de 
Hohenzollern ca Domn al României, este numită o comisie pentru elaborarea 
unui proiect de Constituție care a tradus în acest scop, în întregime, Constituția 
belgiană din 1831, considerată atunci a fi cea mai înaintată din Europa. Proiectul 
este supus aprobării noului Domn, care îi aduce modificări importante și apoi 
este votat de Adunarea Electivă la 29 iunie 1866[14]. 

Despre Constituția din 1866 și preluarea acesteia din Constituția Belgiei s-a 
afirmat că, totuși, aceasta nu este rezultatul unui transplant, existând o adaptare 
cu modificări importante și cu destule deosebiri[15]. 

Constituția din 1866 este considerată prima Constituție scrisă din România, 
fiind considerată a fi modernă și democratică, mai ales că a fost preluată în mare 
măsură din Constituția belgiană, recunoscută ca atare. Ea consacră monarhia 
constituțională, principiul separației puterilor care emană de la națiune, prevedea 
cele mai importante drepturi, cu specificarea că ele pot fi exercitate numai de 

 
[12] Ioan MURARU, Gheorghe IANCU, Mona Lisa PUCHEANU, Corneliu Liviu POPESCU, Consti-

tuțiile Române, Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, București, 1993, pp. 8-9. 
[13] Despre Statut și Legea electorală a lui A.I. Cuza, a se vedea G. ALEXIANU, op. cit., 

pp. 431-441. 
[14] Idem, pp. 441-442. 
[15] Cu privire la aceste aspecte, a se vedea articolele Constituția României din 1866 – 

transplant, adaptare și modernitate, scris de prof. univ. dr. Claudiu DĂNIȘOR, precum și 
Modernitatea Constituției din 1866, scris de prof. univ. dr. E.S. TĂNĂSESCU, ambele apărute în 
Revista de Drept Public nr. 3 și 4 din 2016. 
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către cetățenii români, prevedea că puterea legislativă se exercită de către Domn 
și reprezentanța națională formată din Adunarea Deputaților și Senat[16]. 

Deși anul adoptării ei situează această Constituție printre primele zece din 
lume ca vechime, menționăm, totuși, că prima mare Constituție scrisă este aceea 
federală a Statelor Unite ale Americii din 1787, urmată de cele din Franța din anii 
1791 și 1793[17]. 

Dacă prima Constituție nouă a României a fost aceea din 1866, aplicată pe 
teritoriul fostelor Principate, anul 1923 avea să marcheze prima Constituție a 
României reîntregite după Marea Unire din 1918. Trebuie să ne amintim că actul 
Marii Uniri a fost precedat sau însoțit și pregătit, în afara unor intense demersuri 
politice, diplomatice și acțiuni populare, de două documente foarte importante, 
cu valențe constituționale, exprimând voința largă a cetățenilor. Este vorba 
despre Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 privind 
Unirea Transilvaniei cu România, precum și Declarația Sfatului Țării din 27 
martie 1918 de la Chișinău, prin care s-a hotărât unirea Basarabiei cu „mamă-sa”, 
România. 

Cele două acte cu vădite caracteristici constituționale și exprimând o impre-
sionantă adeziune populară conțin multe prevederi de organizare statală, dar și 
drepturi și libertăți la nivelul standardelor atinse în lume, o mică enumerare a lor 
fiind ilustrativă. 

Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia proclamă, printre altele[18]: înfăp-
tuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții 
publice; votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, 
pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani; egală îndreptățire și deplină libertate 
autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat; desăvârșită libertate 
de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor ome-
nești; muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care 
sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus. 

În Declarația Sfatului Țării de la Chișinău se menționează că unirea Basarabiei 
cu România se face pe următoarele baze (dintre care amintim doar câteva)[19]: 
toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, oraș, zemstve și parlament se 
vor face pe baza votului universal, egal, direct și secret; libertatea personală, 
libertatea tiparului, a cuvântului, a credinței, a adunărilor și toate libertățile 
obștești vor fi garantate prin constituție. 

 
[16] A se vedea, pe larg, Ioan MURARU ș.a., op. cit., pp. 33-71. 
[17] A se vedea, G. ALEXIANU, op. cit., p. 218. 
[18] Sursa: https://centenarulromaniei.ro/rezolutia-adunarii-nationale-alba-iulia-1-decembrie-

1918 [accesat la data de 19 noiembrie 2021]. 
[19] Sursa: https://centenarulromaniei.ro/declaratia-oficiala-a-sfatului-tarii-din-chisinau-

de-unire-a-basarabiei-cu-romania-din-27-martie-1918 [accesat la data de 19 noiembrie 2021]. 
De asemenea, a se vedea Basarabia în actul Marii Uniri de la 1918, editori Ion ȚURCANU și Mihai 
PAPUC, Ed. Știința, Chișinău, 2017, p. 87. 
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De remarcat că aceste principii au fost preluate aproape integral în Constituția 
României din 1923, iar, în prezent, se regăsesc în Constituția României din 1991, 
precum și în Blocul de constituționalitate din Moldova. 

Ideea elaborării și adoptării unei noi Constituții, care s-o înlocuiască pe aceea 
din 1866 a prins contur încă înainte de Marea Unire, fiind materializată prin mai 
multe proiecte și chiar prin constituirea, în 1917, a unei Adunări Constituante. 
După 1918, acest lucru a devenit un adevărat deziderat, impus mai ales de nece-
sitatea unificării legislative a ansamblului teritoriului țării reîntregite și de 
multiplele modificări, unele intempestive, ale vechii constituții. În acest context, 
s-a ales o nouă Adunare Constituantă, care a parcurs mai multe etape de lucru și 
a dezbătut mai multe proiecte, în final, noul Act fundamental fiind adoptat de 
Adunarea Națională a Deputaților în ședința din 26 martie 1923, textul acestuia 
preluând în bună parte prevederi și principii din Constituția din 1866. 

Constituția din 1923 a fost apreciată ca fiind una modernă și democratică, 
având în conținutul ei reglementări progresiste cu privire la forma de guver-
nământ, alcătuirea statului și a autorităților publice, organizarea justiției și a 
administrației locale, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Ea va 
rămâne în istorie ca primul Act Fundamental aplicat pe întreg teritoriul istoric 
românesc, așadar atât în România, cât și în Basarabia, constituind apoi și o sursă 
de inspirație pentru actualele Constituții ale României și Republicii Moldova. 

Putem remarca dintre prevederile acestei Constituții mai multe texte care ar 
trebui să fie considerate perene: cele care definesc România ca stat național 
unitar și indivizibil, iar teritoriul său inalienabil; cele care enumeră drepturile 
românilor – libertatea învățământului, a conștiinței, a presei, a întrunirilor, 
libertatea de asociere, cele care garantează libertatea individuală și proprietatea, 
cele care proclamă limba română ca limbă oficială. 

Din păcate, vremurile și circumstanțele politice au făcut ca această Constituție 
să înceteze. 

Parcurgând incursiunea istorică privitoare la germenii și premisele consti-
tuționale comune și constatând că, în prezent, constituțiile noastre au foarte 
multe similitudini asupra cărora ar fi util să ne aplecăm atenția pentru a le pre-
zenta, mi-ar plăcea să cred că putem lăsa inimile și sufletele noastre să viseze și 
să spere la un viitor comun. Deocamdată, însă, putem contribui la o și mai bună 
cooperare, armonizare și coordonare ale țărilor noastre în spațiul european, pen-
tru a fi împreună uniți cu gândul și fapta în Uniunea Europeană. În mod particular 
constat că asemenea abordări există deja între curțile noastre constituționale și 
pentru aceasta trebuie să acționăm în continuare, pentru a permanentiza dialogul 
și întâlnirile noastre și pentru a renunța la caracterul lor protocolar. 
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I. Introducere 

Dreptul de acces la informații este un drept fundamental, garantat de art. 34 
din Constituția Republicii Moldova și art. 10 din Convenția europeană a drep-
turilor omului. 

Acest drept reprezintă o premisă importantă pentru dezvoltarea durabilă a 
unei societăți democratice și pentru progresul ei. Dezvăluirea informațiilor de 
către autorități presupune transparentizarea modului de administrare a trebu-
rilor publice şi chestiuni de interes pentru întreaga societate, permițând astfel 
participarea întregului public la guvernarea publică[1]. 

Totuși, dreptul de acces la informații nu este un drept absolut. Orice restrân-
gere a acestui drept trebuie justificată în mod convingător. Legislatorul limitează 
adesea accesul la informațiile confidențiale, la informațiile oficiale cu accesibili-
tate limitată și la informațiile cu caracter personal, pentru asigurarea securității 
naționale şi a bunăstării economice a țării, împiedicarea divulgării informațiilor 
confidențiale, protejarea datelor cu caracter personal ș.a. 

Aceste limitări au provocat obstacole majore în activitatea jurnalistică a per-
soanelor fizice și juridice. Modul în care „câinii de pază” ai societății democratice 
își efectuează activitatea poate avea un impact semnificativ asupra funcționării 
adecvate a acestei societăți. Este în interesul societății democratice să-i permită 
solicitantului de informații (presei, jurnaliștilor, O.N.G.-urilor, cercetătorilor, 
autorilor literari, bloggerilor, utilizatorilor populari ai media sociale ș.a.) să-şi 
exercite rolul vital de „câine de pază public” atunci când comunică informații de 

 
[1] A se vedea § 161 din Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 29 din 12 

decembrie 2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 alin. (9) din Legea 
nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (accesul la infor-
mațiile privind declararea voluntară a bunurilor). 
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interes public (a se vedea Gillberg v. Suedia, 3 aprilie 2012, § 93[2]; Delfi AS v. 
Estonia [MC], 16 iunie 2015, § 133[3]). Obstacolele create pentru a împiedica 
accesul la informații pot conduce la imposibilitatea celor care activează în media 
sau în sferele înrudite să-şi mai asume în mod efectiv rolul de „câine de pază”, 
putând fi afectată şi capacitatea de a oferi informații corecte şi de încredere (a se 
vedea Társaság a Szabadságjogokért v. Ungaria, 14 aprilie 2009, § 38[4])[5]. 

În acest articol, ne propunem să trecem în revistă jurisprudența Curții Consti-
tuționale a Republicii Moldova în materia accesului la informațiile de interes 
public. Sesizările privind accesul la informațiile de interes public au fost exa-
minate prin prisma articolelor 34 (dreptul de acces la informație) și 54 (restrân-
gerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți). 

II. Jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova 

Prima hotărâre a Curții Constituționale cu privire la accesul la informațiile de 
interes public a fost pronunțată în 18 mai 2016. Această hotărâre a vizat art. 10 
alin. (4) din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul guvernamental, 
care stabilea că prevederile Legii nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la infor-
mație nu se aplică în cazul corespondenței Agentului guvernamental cu Curtea 
Europeană şi cu alte autorități, precum şi în cazul materialelor din dosarele ce se 
află în procedura Agentului guvernamental[6]. 

Cu titlu preliminar, Curtea a subliniat că Legea privind accesul la informație a 
fost adoptată pentru dezvoltarea dispozițiilor art. 34 din Constituție, în scopul 
creării unui cadru normativ general privind condițiile de realizare a dreptului de 
acces al cetățenilor la informațiile deținute de autoritățile publice. În acest caz, 
Curtea a efectuat testele pe care le aplică de obicei[7]. 

Așadar, cu privire la condiția calității legii, Curtea a observat că prevederea 
contestată stabilește două categorii de informații deținute de Agentul guverna-
mental exceptate de la aplicarea prevederilor Legii privind accesul la informație: 
(1) corespondența Agentului guvernamental cu Curtea Europeană şi cu alte auto-
rități şi (2) materialele din dosarele ce se află în procedura Agentului guver-

 
[2] A se vedea § 93 din Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Gillberg 

v. Suedia din 3 aprilie 2012. 
[3] A se vedea § 133 din Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Delfi AS 

v. Estonia [MC] din 16 iunie 2015. 
[4] A se vedea § 38 din Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Társaság 

a Szabadságjogokért v. Ungaria, 14 aprilie 2009. 
[5] A se vedea § 63 din Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 33 din 26 

octombrie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alineatele (1)-(3) din 
Codul vamal (furnizarea informațiilor de organul vamal). 

[6] A se vedea Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 16 din 18 mai 2016 
privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 10 alin. (4) din Legea nr. 151 din 30 iulie 
2015 cu privire la Agentul guvernamental (accesul la informație). 

[7] Ibidem, § 61. 
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namental[8]. Cu privire la scopul urmărit, Curtea a reținut că restricția în discuție 
derivă din specificul procedurii contencioase în fața Curții Europene și urmărește: 
(1) protejarea intereselor instituției Agentului guvernamental în contextul repre-
zentării statului în fața Curții Europene şi, în special, (2) protecția drepturilor 
persoanelor vizate în cauzele examinate de Curtea Europeană (dreptul la viața 
privată, prezumția nevinovăției, demnitatea şi reputația persoanei ş.a.). Aceste 
scopuri pot fi subsumate scopurilor legitime prevăzute de art. 54 alin. (2) din 
Constituție, i.e. protejarea drepturilor, libertăților şi demnității altor persoane şi 
împiedicarea divulgării informațiilor confidențiale[9]. Cu privire la condiția nece-
sității într-o societate democratică, Curtea a observat că norma contestată este o 
normă generală care instituie restricții excesive în privința accesului la informații 
aflate în posesia Agentului guvernamental şi nu permite individualizarea cate-
goriilor de informații care trebuie să le fie restricționate publicului[10]. 

Totodată, judecătorii constituționali au ținut cont de specificul procedurii de 
reprezentare a statului în fața Curții Europene, prevăzut de Regulamentul Curții 
Europene, şi atribuțiile Agentului guvernamental. 

Curtea a subliniat, cu referire la corespondența Agentului guvernamental în 
contextul reglementării amiabile a unei cauze, că art. 62 §2 din Regulamentul 
Curții Europene prevede că negocierile purtate în vederea obținerii unei regle-
mentări amiabile a unei cauze sunt confidențiale şi nu trebuie să influențeze 
observațiile făcute de părți în cadrul procedurii contencioase. Potrivit art. 40 §2 
din Convenție, accesul la actele depuse la Secretariatul Curții Europene nu este 
limitat pentru public, decât dacă Președintele Curții Europene decide altceva. 
Mai mult, Regulamentul Curții Europene prevede că accesul publicului la un 
document sau la o parte a unui document poate fi restrâns în interesul protejării 
moralei, a ordinii publice sau a securității naționale într-o societate democratică, 
atunci când interesele minorilor sau protecția vieții private a părților o impun sau 
atunci când, în circumstanțe speciale, în măsura în care este considerat strict 
necesar de Președintele Camerei, publicitatea poate aduce prejudicii intereselor 
justiției. Sub acest aspect, Curtea a reținut necesitatea examinării individualizate 
a solicitărilor de informații deținute de Agentul guvernamental, fără a fi exceptate 
integral şi în mod automat categoriile de informații. De asemenea, Curtea a 
subliniat necesitatea reglementării caracterului confidențial al unor categorii de 
informații prevăzute de Legea cu privire la Agentul guvernamental, fără însă a 
stabili o interdicție generală[11]. 

În consecință, Curtea a declarat neconstituțional art. 10 alin. (4) din Legea cu 
privire la Agentul guvernamental.  

O altă hotărâre relevantă este Hotărârea nr. 29 din 12 decembrie 2019. Aici, 
Curtea s-a pronunțat cu privire la constituționalitatea art. 16 alin. (9) din Legea 

 
[8] Ibidem, § 70. 
[9] Ibidem, §§ 75-76. 
[10] Ibidem, § 82. 
[11] Ibidem, §§ 88-92. 
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privind declararea voluntară şi stimularea fiscală, care stabilea că, prin derogare 
de la prevederile Codului fiscal, informațiile aferente executării acestei legi se vor 
prezenta doar Autorității Naționale de Integritate, Serviciului de Prevenire şi 
Combatere a Spălării Banilor şi subiectului declarării voluntare, la solicitare. 

Faptele cauzei sunt următoarele. În contextul unei amnistii fiscale din 2018, 
Organizația „Juriștii pentru drepturile omului” i-a solicitat Serviciului Fiscal de 
Stat să ofere informații de interes public privind: (1) lista nominală a persoanelor 
fizice care și-au declarat voluntar bunurile în perioada 17 august 2018 – 10 
octombrie 2018; (2) valoarea bunurilor declarate voluntar de persoanele fizice; (3) 
suma totală a taxelor încasate la bugetul de stat ca urmare a declarării voluntare 
a bunurilor; (4) lista nominală a contribuabililor care au beneficiat de stimulările 
fiscale în perioada 17 august 2018 – 10 octombrie 2018. Serviciul Fiscal a refuzat 
accesul organizației la informațiile solicitate, invocând prevederile art. 16 alin. (9) 
din Legea privind declararea voluntară şi stimularea fiscală. 

Curtea a reținut că scopul restrângerii în discuție constă în protecția datelor 
cu caracter personal, concept care se poate încadra în trei scopuri legitime din 
cele prevăzute de art. 54 alin. (2) din Constituție: protejarea drepturilor altor 
persoane (i.e. dreptul la respectarea vieții private a persoanelor care și-au declarat 
bunurile), prevenirea infracțiunilor şi împiedicarea divulgării informațiilor 
confidențiale. Mai mult, Curtea a observat că legislatorul a acordat o prioritate 
absolută dreptului la respectarea vieții private, prin interzicerea accesului la 
informațiile care conțin date cu caracter personal, în detrimentul dreptului de 
acces la informații, care face parte din dreptul mai vast la libera exprimare. 
Așadar, carențele constituționale ale prevederilor contestate constau, în primul 
rând, în lipsa unei proceduri şi a unor criterii directoare clare de permitere a 
accesului la informațiile privind subiectele declarării voluntare de către funcțio-
narii Serviciului Fiscal de Stat. În al doilea rând, ele constau în imposibilitatea 
legală a judecătorilor de drept comun, care se confruntă cu cazuri concrete în care 
sunt contestate refuzuri ale Serviciului Fiscal de Stat de permitere a accesului la 
informațiile de acest gen, de a pune în balanță cele două drepturi concurente, 
care merită, în general, un respect egal, în funcție de circumstanțele factuale şi 
juridice ale fiecărui caz[12]. 

Curtea a reținut că prevederea contestată nu permite existența unei relații 
rezonabile de proporționalitate între valorile concurente şi, prin urmare, restric-
ția nu este necesară într-o societate democratică. Astfel, Curtea a constatat că 
norma cuprinsă în art. 16 alin. (9) din Legea privind declararea voluntară şi 
stimularea fiscală instituie restricții excesive cu privire la informația aflată în 
posesia Serviciului Fiscal de Stat. În consecință, Curtea a reținut caracterul 
neconstituțional al art. 16 alin. (9) din Legea privind declararea voluntară şi 

 
[12] A se vedea § 44-50 din Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 29 din 

12 decembrie 2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 16 alin. (9) din Legea 
nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară şi stimularea fiscală (accesul la infor-
mațiile privind declararea voluntară a bunurilor). 
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stimularea fiscală, pentru că acesta stabilește o ierarhie între cele două drepturi 
care nu este permisă de Constituție (într-o interpretare care are în vedere juris-
prudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului)[13]. 

Trebuie subliniat că, în această Hotărâre, Curtea Constituțională a preluat din 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului un set de criterii care pot fi 
utilizate la punerea în balanță a dreptului de acces la informațiile de interes 
public cu dreptul la respectarea vieții private: contribuția la o dezbatere de interes 
public; gradul de notorietate a persoanei/persoanelor afectate şi subiectele infor-
mației solicitate; conținutul, forma şi consecințele publicării[14]. 

Într-o altă Hotărâre, nr. 3 din 14 ianuarie 2021, Curtea a verificat constituționa-
litatea art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (2) lit. c), art. 8 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) pct. 3) 
din Legea privind accesul la informație. Problema centrală a constat în faptul că, 
potrivit prevederilor atacate, dreptul de acces la informații putea fi supus unor 
„restricții” în conformitate cu principiile dreptului internațional, inclusiv pentru 
apărarea securității naționale sau vieții private a persoanei. De asemenea, Curtea 
a observat că informațiile cu caracter personal fac parte din categoria informa-
țiilor oficiale cu accesibilitate limitată. Ele constau din date referitoare la o per-
soană fizică identificată sau identificabilă. Accesul la aceste informații confiden-
țiale este limitat în vederea protecției vieții private a persoanei[15]. 

În acest sens, Curtea a reținut că prevederile art. 4 alin. (2) din Legea în dis-
cuție respectă rațiunile art. 54 alin. (2) din Constituție. Așadar, Curtea a echivalat 
termenul „restricții” din art. 4 alin. (2) din Legea privind accesul la informație cu 
termenul „restrângere” din art. 54 alin. (2) din Constituție. Prin urmare, în 
analiza ei cu caracter abstract, Curtea nu a observat vreo neconcordanță a art. 4 
alin. (2) din Legea privind accesul la informație cu prevederile art. 54 alin. (2) din 
Constituție. Aplicarea corectă a acestor dispoziții legale contestate le revine 
furnizorilor de informații şi instanțelor de judecată[16]. 

Articolul 7 alin. (2) lit. c) din aceeași Lege prevedea că accesul la informațiile 
oficiale „nu poate fi îngrădit”, cu excepția informațiilor cu caracter personal, a 
căror divulgare este considerată o imixtiune în viața privată a persoanei, protejată 
de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Expresia „nu poate fi 
îngrădit, cu excepția (...)” de la art. 7 alin. (2) din Lege este sinonimă, din 
perspectiva limbajului de drept constituțional, cu „nu poate fi supus altor restrân-
geri, decât (...)” de la art. 54 alin. (2) din Constituție. Termenul „imixtiune” din 

 
[13] Ibidem, § 51. 
[14] A se vedea Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele Von Hannover 

v. Germania (nr. 2) [MC], 7 februarie 2012, Couderc şi Hachette Filipacchi Associés v. Franţa 
[MC], 10 noiembrie 2015. 

[15] A se vedea § 28 din Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 3 din 14 
ianuarie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 4 alin. (2), 7 alin. (2) lit. c), 
8 alin. (1) şi 11 alin. (1) pct. 3) din Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație 
(accesul la informațiile cu caracter personal). 

[16] Ibidem, § 54-55. 
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art. 7 alin. (2) lit. c) din Lege echivalează, potrivit Dicționarului Explicativ al 
Limbii Române, cu un „amestec nemotivat” și reprezintă o restrângere sau o inge-
rință nejustificată. Totuși, încălcarea dreptului la viața privată poate fi stabilită 
doar de instanțele de drept comun, după o punere în balanță a intereselor rele-
vante concurente, în cauzele de pe rolul lor. Așadar, art. 7 alin. (1) din Lege per-
mite restrângeri (îngrădiri, ingerințe) ale dreptului la respectarea vieții private, 
însă aceste restrângeri trebuie să fie justificate, adică să nu constituie „imixtiuni” 
[potrivit art. 7 alin. (2) lit. c) din Lege]. 

Astfel, Curtea a reținut că simpla restrângere (îngrădire, ingerință) a unui 
drept fundamental nu echivalează cu încălcarea dreptului fundamental. Din 
punct de vedere constituțional, nu sunt permise restrângerile nejustificate ale 
drepturilor fundamentale. Caracterul justificat sau nejustificat al unei restrângeri 
(îngrădiri, ingerințe) a dreptului la viața privată într-o situație litigioasă poate fi 
stabilit doar de instanța de judecată, după efectuarea testului de proporționalitate 
potrivit art. 54 din Constituție[17]. 

Articolul 8 alin. (1) din Legea privind accesul la informație stabilea că infor-
mațiile cu caracter personal fac parte din categoria informațiilor oficiale cu 
accesibilitate limitată şi constau din date referitoare la o persoană fizică identi-
ficată sau identificabilă, a căror dezvăluire ar constitui o violare a vieții private, 
intime şi familiale. Sub acest aspect, Curtea a observat că legislatorul a utilizat 
noțiunea de „violare” contrar limbajului de drept constituțional şi de drept 
european în domeniul drepturilor omului. Totuși, acest termen echivalează, de 
fapt, cu termenul „ingerință”, pentru că alin. (2) al aceluiași articol prevede că 
accesul la informația cu caracter personal se realizează în conformitate cu preve-
derile legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, 
Curtea a observat că nici prevederile art. 8 alin. (1) din Legea privind accesul la 
informație nu prezintă vreo problemă de ordin constituțional, de vreme ce permit 
efectuarea testului de proporționalitate, potrivit art. 54 din Constituție. Cu 
privire la prevederile art. 11 alin. (1) pct. 3 din Legea privind accesul la informație, 
Curtea a observat că limitările accesului la informație pot avea loc în scopul 
protejării informației confidențiale, a vieții private a persoanei şi a securității 
naționale. Curtea a reținut că aceste scopuri speciale prevăzute de către legislator 
se regăsesc în scopurile stabilite de art. 54 alin. (2) din Constituție. Prin urmare, 
Curtea a conchis că dispozițiile legale contestate nu contravin prevederilor 
constituționale invocate[18]. 

Curtea a mai subliniat că judecata sa este o „judecată a legilor”, o judecată la 
modul abstract, dar nu o „judecată a cazurilor concrete”. Curtea nu poate verifica, 
potrivit competențelor sale, caracterul proporțional al modului de aplicare a 
prevederilor contestate, adică proporționalitatea ingerinței la modul concret, în 
circumstanțele unei cauze particulare. Așadar, autoritățile şi instituțiile publice 

 
[17] Ibidem, §§ 56-58. 
[18] Ibidem, § 59-60, § 63-64. 
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care furnizează informațiile atribuite la datele cu caracter personal sunt obligate 
să creeze condiții care ar asigura protecția acestor date, cu respectarea principi-
ilor şi a criteriilor de punere în balanță stabilite de Curte în Hotărârea nr. 29 din 
12 decembrie 2019. Respingerea solicitării de a furniza datele cu caracter personal 
trebuie să fie proporțională şi justificată prin scopurile legitime prevăzute de 
art. 54 alin. (2) din Constituție[19]. 

Curtea Constituțională a mai fost sesizată cu o problemă similară privind 
accesul la informații. Ea a examinat constituționalitatea art. 129 pct. 19 din Codul 
fiscal, care stabilea că secretul fiscal reprezintă orice informație de care dispun 
organele cu atribuții de administrare fiscală, inclusiv informațiile despre contri-
buabil care constituie secret comercial, cu excepția informațiilor despre încăl-
carea legislației fiscale[20]. 

Curtea și-a reconfirmat poziția cu privire la scopul legitim urmărit de către 
legislator la îngrădirea accesului publicului la informațiile confidențiale. Curtea a 
stabilit că protecția datelor cu caracter personal, a informațiilor care constituie 
secret comercial şi a informațiilor din cadrul urmăririi penale urmărește realiza-
rea mai multor scopuri legitime generale prevăzute de art. 54 alin. (2) din Consti-
tuție: protejarea drepturilor, libertăților şi demnității altor persoane, împiedica-
rea divulgării informațiilor confidențiale şi prevenirea comiterii de infracțiuni, 
asigurarea securității naționale şi a bunăstării economice a țării[21]. 

Din nou, Curtea a constatat că legislatorul a acordat o prioritate absolută 
scopurilor legitime, prin interzicerea accesului la informații care reprezintă secret 
fiscal. O excepție este dezvăluirea informațiilor în procedurile judecătorești pu-
blice sau în baza hotărârilor judiciare pe problemele legate de utilizarea meto-
delor indirecte de estimare a veniturilor persoanelor fizice [art. 22616 alin. (11) 
C. fisc.]. De asemenea, organele cu atribuții de administrare fiscală pot prezenta 
informațiile de care dispun referitor la un contribuabil concret autorităților şi 
instituțiilor menționate la art. 131 alin. (5)-(10) C. fisc. (e.g., autorităților admi-
nistrației publice centrale şi locale, instanțelor de judecată, organelor de drept, 
Comisiei Electorale Centrale şi Curții de Conturi, executorilor judecătorești). Sub 
acest aspect, Curtea a subliniat că echilibrul dintre principiile concurente nu 
trebuie să presupună existența unei sarcini individuale şi excesive pentru per-
soane. Astfel, Curtea a considerat că interdicția absolută a divulgării secretului 
fiscal este o sarcină excesivă pentru persoanele care solicită furnizarea unor infor-
mații şi, prin urmare, dreptul lor de acces la informații este garantat, la modul 
abstract, de o manieră insuficientă[22]. 

 
[19] Ibidem, §§ 65-66. 
[20] A se vedea Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 24 din 10 august 

2021 privind controlul constituționalității art. 129 punctul 19 din Codul fiscal (definiția 
„secretului fiscal”). 

[21] Ibidem, § 51. 
[22] Ibidem, §§ 62-64. 
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Așadar, şi în această cauză, Curtea a reținut lipsa unui echilibru corect între 
principiile concurente, i.e. dreptul de acces la informații, garantat de art. 34 din 
Constituție, şi scopurile legitime, prevăzute de art. 54 alin. (2) din Constituție. 
Curtea a considerat că echilibrul corect ar putea fi asigurat prin punerea în 
balanță a principiilor concurente de către organele fiscale şi de instanțele de 
judecată. În acest condiții, Curtea a menționat că organele fiscale şi instanțele de 
judecată trebuie să evalueze cererile de furnizare a unor informații în funcție de 
circumstanțele factuale şi juridice ale fiecărui caz concret, prin punerea în balanță 
a drepturilor și intereselor concurente și prin asigurarea unui echilibru corect 
între aceste principii, pornind de la raționamentele menționate în Hotărârea 
nr. 29 din 12 decembrie 2019. Prin urmare, Curtea a conchis că art. 129 pct. 19 
C. fisc. este constituțional, în măsura în care organele fiscale şi instanțele de jude-
cată pot verifica, la examinarea cazurilor privind accesul la informații, existența 
unui scop legitim pentru îngrădirea accesului la informațiile care constituie secret 
fiscal și pot pune în balanță principiile concurente[23]. 

În Hotărârea nr. 33 din 26 octombrie 2021, Curtea a verificat constitu-
ționalitatea art. 17 alin. (1)-(3) din Codul vamal.  

Cu titlu preliminar, până să redăm raționamentele Curții în această cauză, 
vom detalia circumstanțele cauzei de contencios administrativ în cadrul căreia a 
fost ridicată această excepție de neconstituționalitate. Un avocat a solicitat de la 
Serviciul Vamal prezentarea unor informații privind cantitatea de ulei de palmier 
importat în perioada 2017-2020 și companiile importatoare. Serviciul Vamal a 
comunicat informațiile privind cantitatea de ulei de palmier importat, însă a 
refuzat să furnizeze informațiile privind companiile importatoare în perioada 
2017-2020, invocând prevederile art. 17 din Codul vamal. Nefiind de acord cu 
refuzul Serviciului Vamal, avocatul l-a contestat în instanța de judecată. Conform 
art. 17 alin. (1) din Cod, informațiile puse de către persoane la dispoziția organului 
vamal pot fi folosite numai în scopuri vamale, adică doar în vederea exercitării 
atribuțiilor pe care le dețin. Aceste informații nu-i pot fi divulgate niciunei auto-
rități sau niciunei persoane fizice/juridice terțe la procedurile vamale, cu excep-
țiile expres menționate la art. 17 alin. (2) lit. a)-e) din Cod (e.g., instanța de jude-
cată sau autoritățile publice centrale de licențiere). Totodată, doar informațiile 
cu caracter general sunt furnizate de către organul vamal persoanelor fizice/ju-
ridice sau mass-mediei care le solicită [art. 17 alin. (3) din Cod]. Ca în cazul 
accesului la informații privind declararea voluntară a bunurilor și la secret fiscal, 
Curtea a examinat restrângerea în discuție prin prisma art. 34 și 54 din 
Constituție[24]. 

Curtea a verificat dacă restrângerea în discuție urmărește un scop legitim și a 
notat că organul vamal autorizează plasarea bunurilor sub un regim vamal, 

 
[23] Ibidem, §§ 66-68. 
[24] Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 33 din 26 octombrie 2021 

privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alineatele (1)-(3) din Codul vamal 
(furnizarea informațiilor de organul vamal). 
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asigură supravegherea şi controlul acestui regim. Astfel, persoanele fizice/juri-
dice completează, după caz, declarații vamale, autorizații sau formulare tipizate 
pentru a putea trece bunurile peste frontiere de stat. Aceste acte vamale conțin 
date cu caracter personal, concept care presupune orice informație care ar putea 
identifica o persoană. De asemenea, organul vamal luptă împotriva contrabandei, 
a încălcării reglementărilor vamale şi legislației fiscale care se referă la trecerea 
mărfurilor peste frontiera vamală; contribuie la prevenirea şi combaterea spălării 
banilor, precum şi a terorismului internațional. Acest fapt a determinat ca Curtea 
să identifice scopurile legitime urmărite de legislator și permise de art. 54 alin. (2) 
din Constituție: protejarea drepturilor, libertăților şi demnității altor persoane, 
împiedicarea divulgării informațiilor confidențiale și prevenirea comiterii de 
infracțiuni[25]. 

Curtea a observat că legislatorul a acordat, din nou, o prioritate absolută reali-
zării scopurilor legitime, prin stabilirea faptului că informațiile de care dispune 
organul vamal pot fi utilizate doar în scopuri vamale. O excepție este dezvăluirea 
informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată (informații cu caracter confidențial 
sau secrete comerciale) doar în condițiile și/sau în cazul autorităților stabilite la 
art. 17 alin. (2) din Codul vamal și a informațiilor cu caracter general. Mai mult, 
cu privire la accesul la informații de ordin general, Curtea a reținut că comu-
nicarea acestor informații către solicitanți nu este suficientă pentru exercitarea 
rolului lor de „câini de pază” ai societății democratice. Modul în care „câinii de 
pază” ai societății democratice își efectuează activitățile poate avea un impact 
semnificativ asupra funcționării adecvate a societății democratice. Este în inte-
resul societății democratice să-i permită solicitantului de informații să-şi exercite 
rolul vital de „câine de pază public” atunci când comunică informații de interes 
public[26]. 

Curtea a considerat că posibilitatea comunicării de către organul vamal doar 
a informațiilor cu caracter general și interdicția absolută a divulgării informațiilor 
oficiale cu accesibilitate limitată, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 17 alin. (2) 
din Codul vamal, este o sarcină excesivă pentru solicitanții de informații și, prin 
urmare, dreptul lor de acces la informații este garantat de o manieră insuficientă. 
Așadar, ca în cazul accesului la informații din materia fiscală, Curtea a reținut 
lipsa unui echilibru corect între principiile concurente, i.e. dreptul de acces la 
informații, garantat de art. 34 din Constituție, și scopurile legitime, prevăzute de 
art. 54 alin. (2) din Constituție. Curtea a considerat că echilibrul corect ar putea 
fi asigurat prin posibilitatea punerii în balanță a drepturilor și a intereselor con-
curente de organul vamal și de instanța de judecată, în cazurile concrete cu care 
se confruntă[27]. 

 
[25] Ibidem, §§ 52, 55-56. 
[26] Ibidem, §§ 62-63. 
[27] Ibidem, § 65. 
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În aceste condiții, Curtea a admis parțial sesizarea în discuție și a confirmat 
constituționalitatea art. 17 alin. (1), (2) și (3) din Codul vamal, în măsura în care 
organul vamal și instanța de judecată pot verifica, la examinarea cazurilor privind 
accesul la informații, existența unui scop legitim pentru îngrădirea accesului la 
informațiile utilizate în scopuri vamale și pot pune în balanță principiile con-
curente, pornind de la criteriile și raționamentele menționate în Hotărârea nr. 29 
din 12 decembrie 2019 și confirmate în Hotărârea nr. 24 din 10 august 2021. 

Cauzele prezentate mai sus au fost examinate de Curte prin prisma articolelor 
34 (dreptul de acces la informație) și 54 (restrângerea exercițiului unor drepturi 
sau al unor libertăți) din Constituție. Totuși, aspecte ale dreptului de acces la 
informații sunt protejate și de alte articole din Constituție. 

De exemplu, Curtea Constituțională a examinat constituționalitatea art. 22616 
alin. (11) C. fisc., care reglementează prezentarea informațiilor deținute de servi-
ciile fiscale instanțelor judecătorești şi organelor de urmărire penală doar în 
scopul examinării cazurilor legate de evaziunea fiscală. În cauza în care a fost 
ridicată excepția de neconstituționalitate, instanța de judecată examina o cauză 
penală privind învinuirea unei persoane de comiterea unei escrocherii. În acest 
caz, avocatul inculpatului a solicitat implicarea instanței de judecată în vederea 
obținerii unor probe, în special a Declarației cu privire la disponibilul de mijloace 
bănești depusă de către partea vătămată la Serviciul Fiscal. Totuși, Serviciul Fiscal 
de Stat a respins cererea instanței de judecată, invocând dispozițiile art. 22616 
alin. (11) C. fisc.[28]. 

Curtea a considerat că prevederile contestate afectează garanțiile dreptului la 
un proces echitabil, deoarece persoana care solicită informații fiscale în cadrul 
examinării unei cauze penale este lipsită de dreptul de acces la acestea şi, așadar, 
de dreptul de prezentare a probelor care ar putea fi utilizate în apărarea sa. 
Totodată, Curtea a observat că, în asemenea cauze, prezentarea unor informații 
de către o autoritate publică poate face incident dreptul la viața intimă, familială 
şi privată. Pentru că acest drept ar putea veni în conflict cu dreptul la apărare al 
autorului excepției, Curtea a considerat incident, în această cauză, şi art. 28 din 
Constituție. Prin urmare, Curtea Constituțională a examinat această excepție prin 
prisma articolelor 26 (dreptul la apărare) și 28 (viața intimă, familială și privată) 
coroborate cu art. 54 (restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți) 
din Constituție.[29] 

Curtea a notat că informațiile referitoare la veniturile şi proprietățile contri-
buabililor aflate în posesia organelor fiscale sunt tratate ca secret fiscal şi pot 
conține date cu caracter personal. Astfel, restrângerea dreptului de acces la o 
anumită categorie de informații urmărește salvgardarea dreptului la viața privată 

 
[28] Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 22 din 6 august 2020 privind 

excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 22616 alin. (11) din Codul fiscal 
(prezentarea informației fiscale către instanțele judecătorești şi organele de urmărire penală ca 
mijloc de probă). 

[29] Ibidem, §§ 27-33. 
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și se încadrează în cel puțin un scop legitim prevăzut de art. 54 din Constituție, 
i.e. protejarea drepturilor, libertăților şi demnității altor persoane[30]. 

Curtea a observat că legislatorul a atribuit o protecție mai mare dreptului la 
respectarea vieții private, în defavoarea dreptului la apărare, deși ambele drepturi 
au un caracter relativ. 

Curtea a mers mai departe și a analizat dacă legislația Republicii Moldova 
conține garanții procesuale care să permită optimizarea exercițiului celor două 
drepturi concurente, astfel încât să fie asigurat un echilibru corect. Cu titlu de 
exemplu, Curtea a identificat că, pentru o garantare efectivă a dreptului la apărare 
şi pentru o prejudiciere insignifiantă a dreptului la respectarea vieții private, 
ședințele relevante ale procesului în care se dezbat probele care îşi au originea în 
informațiile primite de la Serviciul Fiscal de Stat ar putea să nu fie judecate în 
mod public [a se vedea art. 15 alin. (4) C. proc. pen.]. De asemenea, ar putea fi 
anonimizate informațiile care conțin date cu caracter personal, astfel încât 
persoana despre care se oferă informații să nu fie identificată. În acest context, 
Curtea a reținut dispozițiile art. 15 alin. (2) C. proc. pen., care prevăd că, la cererea 
organului de urmărire penală şi a instanței de judecată, participanții la acțiunile 
procesuale sunt obligați să nu divulge informațiile despre viața privată şi intimă 
a persoanei şi în această privință se dă un angajament în scris. Ea a admis că 
prevederile contestate ale Codului fiscal împiedică exercitarea unui control 
judecătoresc efectiv şi îi neagă instanței de judecată posibilitatea de a aplica 
criteriile relevante de punere în balanță a intereselor concurente, stabilite atât în 
jurisprudența Curții Constituționale, cât şi în jurisprudența Curții Europene[31]. 

III. Concluzii 

Într-o perioadă scurtă de timp, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a 
pronunțat o serie de hotărâri care au sancționat legi ce își impuneau aplicarea de 
o manieră mecanică, fără să se țină cont de circumstanțele particulare ale cazu-
rilor. Aceste hotărâri au lărgit sfera de acțiune a judecătorilor de drept comun în 
materia dreptului de acces la informații, permițându-le să efectueze un control 
judecătoresc efectiv. Declarând neconstituționale normele în discuție, Curtea 
le-a oferit judecătorilor de drept comun posibilitatea de a-și justifica hotărârile 
de o manieră compatibilă cu Constituția și cu Convenția europeană a drepturilor 
omului. 

 
 

 
[30] Ibidem, §§ 56-58. 
[31] Ibidem, §§ 61-62. 
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În urmă cu 30 de ani, aprobând prin referendum prima Constituție a țării de 
după căderea comunismului, națiunea română și-a afirmat atașamentul față de 
valorile supreme ale democrației. Noua Constituție a fost votată în Adunarea 
Constituantă și supusă referendumului național la 8 decembrie 1991, fiind 
aprobată de 77,3% dintre participanți. 

Legea fundamentală a reprezentat motorul transformării sistemului judiciar și 
a cadrului juridic din România pe baze democratice și a oferit o nouă direcție 
societății românești, prin promovarea supremației Constituției, a respectului față 
de lege, precum și prin garantarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale 
cetățenilor. În cele din urmă, drepturile cetățenilor oferă dimensiunea reală a 
finalităților dreptului. 

Încă din primul articol al Constituției se statuează că România este un stat de 
drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile 
cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul 
politic reprezintă valori supreme și sunt garantate. 

A fost vorba, în esență, despre reintrarea României, după 1989, într-o stare de 
normalitate, în care drepturile cetățeanului sunt recunoscute și apărate, iar 
autoritățile statului își exercită puterea în limitele atribuțiilor conferite de Legea 
fundamentală și pentru realizarea interesului public. 

Consfințită prin voința suverană a poporului, Constituția din 1991 consacră 
drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale un întreg titlu. Intitulat 
„Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”, titlul II subliniază principa-
lele drepturi prevăzute în documentele cu vocație universală și regională, precum 
și îndatoririle fundamentale față de țară. Formularea expresă a drepturilor și a 
libertăților în Constituție are semnificație din perspectiva supremației acestora și 
a garanțiilor oferite. 

Constituția României din 1991 a fost structurată, în general, conform clasifi-
cării drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute de Pactele internaționale 
consacrate drepturilor civile și politice, precum și drepturilor economice, sociale 
și culturale. 

Universalitatea drepturilor omului și libertăților publice, prevăzută de art. 15, 
aduce în prim-plan faptul că reglementările statale trebuie să se conformeze unor 
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principii universale atunci când se referă la drepturile omului. Pot exista deose-
biri de reglementare, dar esența rămâne aceeași: drepturile omului și libertățile 
publice sunt universale, pentru că ele sunt inerente naturii umane. Drepturile 
omului se aplică tuturor ființelor umane. Toți oamenii se nasc și rămân liberi și 
egali în drepturi, cum arăta art. 1 din Declarația drepturilor omului din 1789. 

Articolul 16 din Constituția României din 1991, intitulat „Egalitatea în drep-
turi”, arată, la alin. (1), că „cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, 
fără privilegii și fără discriminări”. În doctrină au existat dezbateri pe această 
temă, ridicându-se problema definirii egalității, care este o noțiune abstractă, un 
concept comparativ, care cere o analiză a situației unor subiecți de drepturi în 
raport cu situația altora[1]. 

Cert este faptul că egalitatea în drepturi nu poate fi abolită indiferent de situație 
și prevederea este legată de art. 4 din Constituție, unde este consfințită egalitatea 
între cetățeni, „fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, 
de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială”. 

Printre multe prevederi noi, relevante în materia drepturilor și libertăților, se 
află cele ce îi privesc pe cetățenii români din străinătate, care se bucură de protecția 
statului român, dar și pe cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România. 

În capitolul dedicat drepturilor și libertăților fundamentale, primul drept prevă-
zut este dreptul la viață, care presupune existența unei obligații corelative a tuturor 
celorlalți indivizi de a nu aduce atingere existenței fizice a persoanei[2]. De aseme-

 
[1] Jurisprudența Curții Constituționale a realizat o distincție netă între noțiunea de „discri-

minare” și cea de „privilegiu”. Astfel, „discriminarea se bazează pe noțiunea de excludere de la 
un drept (Decizia Curții Constituționale nr. 62 din 21 octombrie 1993, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 25 februarie 1994), iar remediul constituțional specific, 
în cazul constatării neconstituționalității discriminării, îl reprezintă acordarea sau accesul la 
beneficiul dreptului (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 685 din 28 iunie 2012, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 11 iulie 2012, Decizia nr. 164 din 12 martie 
2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 23 mai 2013, sau Decizia 
nr. 681 din 13 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 
8 decembrie 2014). În schimb, privilegiul se definește ca un avantaj sau favoare nejustificată 
acordată unei persoane/categorii de persoane; în acest caz, neconstituționalitatea privilegiului 
nu echivalează cu acordarea beneficiului acestuia tuturor persoanelor/categoriilor de persoane, 
ci cu eliminarea sa, respectiv cu eliminarea privilegiului nejustificat acordat. Așadar, Curtea 
reține că sintagma „fără privilegii și fără discriminări” din cuprinsul art. 16 alin. (1) din Consti-
tuție privește două ipoteze normative distincte, iar incidența uneia sau alteia dintre acestea 
implică, în mod necesar, sancțiuni de drept constituțional diferite”; a se vedea, în acest sens, 
Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 101 din 9 februarie 2015, parag. 23. 

[2] Curtea a statuat că „dreptul la viață constituie un atribut inalienabil al persoanei și repre-
zintă valoarea supremă în ierarhia drepturilor omului, întrucât este un drept fără de care exer-
citarea celorlalte drepturi și libertăți garantate de Constituție și de instrumentele interna-
ționale de protecție a drepturilor fundamentale ar fi iluzorie, fapt ce determină caracterul 
axiologic al acestui drept, care cuprinde atât un drept subiectiv, cât și o funcție obiectivă, aceea 
de principiu călăuzitor al activității statului, acesta din urmă având obligația de a proteja 
dreptul fundamental la viață al persoanei. Preeminența dreptului la viață este, astfel, cea care 
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nea, autoritățile publice au obligația de a nu aduce atingere vieții persoanei, sub 
niciun motiv, aceasta fiind rațiunea pentru care pedeapsa cu moartea este interzisă. 

Articolul 23 din Constituția României din 1991 este intitulat „Libertatea indi-
viduală”, iar în alin. (1) se arată că „libertatea individuală și siguranța persoanei 
sunt inviolabile”[3]. Se folosesc deci două noțiuni distincte, libertatea și siguranța, 
iar acest articol constituțional are, pe de o parte, un conținut procedural, refe-
rindu-se la garanțiile procedurale oferite persoanei pentru ca aceasta să nu fie 
victima unui control, unei rețineri sau arestări abuzive, iar, pe de altă parte, un 
conținut substanțial: persoana are dreptul la un sistem penal echitabil. Ceea ce 
oferă persoanei acest articol este dreptul de a contesta orice normă penală abu-
zivă. În baza acestui articol, instanța competentă, în cazul nostru Curtea Consti-
tuțională, are dreptul să se pronunțe asupra caracterului fundamental just sau 
injust al oricărei reguli de drept, din punctul de vedere al conținutului său[4]. 
Așadar, sfera acestui articol nu se rezumă la simple chestiuni de procedură. 
Protecția libertății și a siguranței persoanei înseamnă, în primul rând, un control 
al legiferării penale. În al doilea rând, trebuie luate în considerare câteva garanții 
generale pentru ca libertatea și siguranța să fie ferite de atingeri. Aceste garanții 
generale sunt: principiul legalității infracțiunilor și pedepselor, prezumția de 
nevinovăție și dreptul la un proces echitabil. 

Libera circulație este un alt drept fundamental prevăzut de Constituția din 
1991, un drept complex ce cuprinde mai multe aspecte: libertatea de mișcare în 
interiorul statului, libertatea de mișcare dintr-un stat în altul, dreptul fiecărui 
cetățean de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară[5], de a 
emigra, precum și de a reveni în țară. 

În ceea ce privește libertatea conștiinței, Constituția din 1991 tratează, în 
art. 29, două libertăți: libertatea opiniei și libertatea credinței[6]. Nimeni nu poate 
fi constrâns să adopte o opinie contrară convingerilor sale. Este vorba de o atitu-
dine subiectivă, ce privește intimitatea individului, distinctă de exprimarea aces-
teia, fapt relevat și de tratarea libertății de exprimare ca o libertate distinctă, în 

 
justifică posibilitatea legiuitorului de a stabili imprescriptibilitatea executării pedepselor prin-
cipale în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 174-176 din Codul penal și al infracțiunilor 
intenționate urmate de moartea victimei pentru care, la data intrării în vigoare a dispozițiilor 
de lege criticate, nu s-a împlinit termenul de prescripție a executării”; a se vedea, în acest sens, 
Decizia nr. 511 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 
din 30 ianuarie 2014. 

[3] A se vedea și Decizia nr. 799 din 17 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 440 din 23 iunie 2011. 

[4] A se vedea Decizia nr. 136 din 3 martie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 494 din 12 mai 2021 sau Decizia nr. 233 din din 7 aprilie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 17 mai 2021. 

[5] Decizia nr. 266 din 22 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 785 din 16 august 2021, parag. 17. 

[6] Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 59 din 23 ianuarie 2015. 
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art. 30 din Constituție. Iar libertatea de exprimare implică interzicerea cenzurii 
de orice fel și libertatea presei, esențiale într-un regim democratic. 

Dreptul la informație, prevăzut de art. 31, este unul complex, care impune obli-
gația autorităților publice de a asigura informarea corectă a cetățenilor asupra 
treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. Totodată, mijloacele 
de informare în masă, publice și private, sunt obligate să asigure informarea 
corectă a opiniei publice. Libertatea înseamnă, iată, și responsabilitate. Aici ar fi 
multe de analizat, poate în alt context. Dreptul la informație condiționează reali-
zarea mai multor drepturi, cum ar fi libertatea conștiinței[7], libertatea de expri-
mare, drepturi politice, drepturi cu conținut economic, întrucât permite cetățe-
nilor să gândească și să acționeze în cunoștință de cauză. Dreptul la informație 
reprezintă una dintre condițiile aplicării și respectării normelor juridice, cu atât 
mai mult cu cât legea se presupune a fi cunoscută. Cred că suntem cu toții de 
acord că mai sunt foarte multe de făcut pentru garantarea acestui drept. 

Importanța pe care educația și sănătatea o au pentru fiecare persoană, pentru 
familie și pentru societate reiese din garantarea prin Constituție a dreptului la învă-
țătură[8], prevăzut în art. 32, și a dreptului la ocrotirea sănătății[9], prevăzut la 
art. 33.  

Mai există o serie de drepturi esențiale pentru fundamentul unei societăți 
democratice: dreptul de vot, dreptul de a fi ales[10], libertatea întrunirilor, dreptul 
de asociere[11]. 

De asemenea, prevederile constituționale care privesc munca și protecția 
muncii sunt bine articulate, dreptul la grevă fiind tratat distinct. 

Protecția proprietății private este asigurată prin art. 41 din Constituția din 
1991, fiind subliniate două aspecte: garantarea dreptului de proprietate și ocro-
tirea proprietății private[12]. 

Articolul 43 din Constituția din 1991, potrivit căruia „Statul este obligat să ia 
măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure 
cetățenilor un nivel de trai decent”, pune în centrul atenției cetățeanul. O atenție 

 
[7] Decizia nr. 907 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 136 din 23 februarie 2011. 
[8] Decizia nr. 2 din 4 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 68 din 21 ianuarie 2021. 
[9] Decizia nr. 818 din 5 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 561 din 29 iunie 2020. 
[10] A se vedea și Decizia nr. 80 din 14 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014. 
[11] Decizia nr. 75 din 26 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 265 din 21 aprilie 2015. 
[12] A se vedea și Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, precum și Decizia nr. 82 
din 27 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 2000. 
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deosebită se acordă protecției copiilor și tinerilor, precum și persoanelor cu 
handicap[13], în art. 45 și art. 46. 

Relevante sunt și mijloacele de apărare, garantare și asigurare a respectării 
drepturilor prevăzute de Legea fundamentală, de la controlul constituționalității 
legilor, contenciosul administrativ, Avocatul Poporului – instituția creată pentru 
a proteja cetățenii în raporturile juridice în care intră cu administrația publică, în 
special cu autoritățile publice executive[14] –, acțiunea politică, până la recursul la 
organismele internaționale. 

Mai trebuie să remarcăm, în context, faptul că noua Constituție a României, 
adoptată în 1991, a consacrat explicit principiul pacta sunt servanda, care, după 
adoptarea Convenției de la Viena, din 23 mai 1969, a încetat să mai aibă o valoare 
cutumiară. Astfel, art. 11 prevede că „Statul român se obligă să îndeplinească 
întocmai și cu bună-credință obligațiile ce îi revin din tratatele la care este parte”, 
iar „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”.  

Apoi, art. 20 din Legea fundamentală raportează interpretarea și aplicarea dis-
pozițiilor constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor la Declarația 
universală a drepturilor omului, precum și la pactele și celelalte tratate la care 
România este parte. În plus, dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele 
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și 
legile interne, au prioritate reglementările internaționale[15]. 

Sunt prevederi care conferă valoare, conținut și semnificație Legii fundamen-
tale, aflate în vârful ierarhiei instituțiilor politico-juridice. Supremația Constituției 
înseamnă conformitatea întregului sistem de drept cu normele constituționale și 
obligația fundamentală a autorităților statului de a-și exercita atribuțiile în limita și 
spiritul Constituției. Mai mult decât atât, într-un sistem constituțional bazat pe 
supremația Constituției, controlul realizat de către instanțele constituționale 
reprezintă o garanție importantă a respectării drepturilor și libertăților cetățenești. 

Esența și finalitatea Constituției constau în realizarea unui echilibru între 
realități și forțe diferite, dar care trebuie să coexiste și să se armonizeze pentru a 
asigura stabilitatea socială, libertatea individuală, dar și legitimitatea și caracterul 
funcțional al autorităților care exercită puterea statală, iar Constituția României din 
1991 a reușit să realizeze, în mare măsură, acest echilibru. Realitatea a demonstrat 

 
[13] A se vedea Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 88 din 27 ianuarie 2021. 
[14] Cu privire la rolul și statutul constituţional al instituției Avocatului Poporului, a se vedea 

Decizia nr. 80 din 14 februarie 2014, precitată, și Decizia nr. 454/2021, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 6 iulie 2021. 

[15] A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 113 din 8 octombrie 1996, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 10 decembrie 1996, prin care Curtea a reținut că 
„dispozițiile art. 20 din Constituție nu numai că nu interzic, ci chiar reclamă prioritatea 
normelor interne, naționale, față de cele internaționale, ori de câte ori normele interne asigură 
o protecție mai largă și mai eficace a drepturilor și libertăților cetățenilor. În acest sens pot fi 
invocate și prevederile art. 60 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale”, precum și Legea nr. 429/2003, antereferită. 
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uneori, de-a lungul acestor 30 de ani, o abandonare a valorilor și a spiritului 
Constituției din partea unor autorități ale statului, prin tendința evidentă a acestora 
de a evolua spre exercitarea discreționară a atribuțiilor stabilite de lege și interpre-
tarea partinică a unor norme constituționale. Am amintit anterior de dreptul la un 
nivel de trai decent, care este consacrat de dispozițiile constituționale. Dacă avem 
în vedere unele măsuri neadecvate luate de către guvernanți și scăderea nivelului 
de trai al cetățenilor, se observă cu ușurință că aceste dispoziții constituționale sunt 
ignorate de către cei care în mod temporar dețin puterea. 

Dincolo de controverse doctrinare, Constituția din 1991 reprezintă, în primul 
rând, actul nostru de identitate națională și marchează renașterea democrației în 
România, iar gradul de garantare a drepturilor și a libertăților fundamentale este 
criteriul principal de definire a unui regim politic constituțional. 

Dacă, imediat după adoptarea sa, în 1991, Constituția României a reprezentat 
motorul transformării sistemului judiciar și a cadrului juridic din România pe baze 
democratice, rolul din prezent al Legii fundamentale, de garant al funcționării 
statului și de ultimă linie de apărare în ceea ce privește garantarea drepturilor cetă-
țenești, rămâne la fel de important, nu numai în planul abstract al regulilor demo-
crației constituționale, dar și cu impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. 
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I. Introducere 

Deși în cuprinsul prezentului studiu ne vom referi la situația specifică a pan-
demiei de COVID-19, am utilizat în titlu o redactare generală, și anume „stări 
excepționale”, întrucât avem convingerea că analiza și concluziile noastre sunt 
deopotrivă valabile pentru orice fenomen similar care, prin amploare și conse-
cințe, poate fi circumscris conceptului de „stare excepțională”. Indiferent de natu-
ra respectivului fenomen, asemenea situații determină luarea de măsuri cu 
caracter extraordinar la nivelul statelor și al comunității internaționale, pentru a 
răspunde cu rapiditate situațiilor de criză. Asemenea măsuri pot crea dezechili-
bre, pot afecta buna funcționare a instituțiilor statului, drepturile și libertățile 
cetățenilor, pacea socială în ansamblu. În astfel de situații, este mai prezent ca 
oricând riscul „distrugerii democrației sub pretextul apărării ei”, potrivit unei 
celebre expresii a Curții Europene a Drepturilor Omului (C.E.D.O.)[1]. 

Tocmai de aceea, respectarea Legilor fundamentale ale statelor, bazate pe 
ideea de echilibru prin chiar modul de repartizare a exercițiului puterii în stat și 
prin cerința proporționalității pe care o stabilesc mai mult sau mai puțin explicit, 
este vitală pentru asigurarea rezilienței democratice a societății în ansamblul său. 
În calitatea lor de garanți ai ordinii constituționale democratice, curțile constitu-
ționale au de rezolvat o sarcină foarte dificilă, de menținere a acestui echilibru 
atât de fragil în vremuri de tulburare socială, adesea fără precedent. Atât Curtea 
Constituțională a României (în continuare CCR), cât și Curtea Constituțională a 
Republicii Moldova (în continuare CCM) au resimțit și resimt în continuare pro-
vocările unei situații excepționale care a determinat schimbări la scară globală. 
Dificultățile întâmpinate sunt de la cele elementare, ce țin de desfășurarea activi-
tății zilnice în condiții de distanțare socială, până la cele mai complexe, cu puter-
nice reverberații în plan social, care impun o atentă cumpănire a drepturilor și 

 
[1] Hotărârea din 6 septembrie 1978, în Cauza Klass și alții împotriva Germaniei. 
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intereselor în balanță atunci când sunt în discuție măsurile adoptate de auto-
ritățile publice.  

În cele ce urmează, vom puncta câteva repere ale acestor provocări, cu referire 
în principal la jurisprudența CCR, dar și cu câteva exemple de jurisprudență din 
alte țări europene[2]. Reperele prezentate sunt menite să reliefeze rolul curților 
constituționale în contextul situațiilor excepționale și să susțină concluzia noastră 
în sensul că, tocmai pentru a oferi curților constituționale instrumente adecvate 
pentru asigurarea respectării statului de drept, regimul stărilor excepționale trebuie 
clar reglementat în constituții, iar nu doar la nivel infraconstituțional. 

II. Curțile Constituționale, garant al stabilității instituționale și al 
respectării principiului separației și echilibrului puterilor în stat 

În situațiile excepționale, autoritățile executive sunt cele care, prin natura atri-
buțiilor constituționale, sunt primele chemate să răspundă, cu rapiditate, situa-
țiilor de criză. Care este însă limita constituțională de intervenție a executivului, 
astfel încât principiul separației și echilibrului puterilor în stat să fie respectat? 
Aceasta a fost una dintre temele controlului de constituționalitate în starea 
excepțională determinată de pandemie în România, în Republica Moldova și în 
alte state. 

CCR a fost chemată să se pronunțe asupra acestei problematici chiar la debutul 
pandemiei, respectiv să statueze asupra limitelor de competență ale autorităților 
publice implicate în gestionarea stării de urgență, concept expres consacrat de 
Legea fundamentală română. CCR a stabilit că, în România, în acest domeniu, 
autoritățile statului exercită competențe partajate[3]: Parlamentul – a priori „are 
competența de legiferare, prin lege organică, a regimului stării de urgență, sta-
bilind situațiile premisă care pot determina instituirea stării de urgență, proce-
dura instituirii și încetării stării, competențele și responsabilitățile autorităților 
publice, posibilitatea restrângerii drepturilor și a libertăților fundamentale ale 
cetățenilor, obligațiile persoanelor fizice și juridice, măsurile care se pot dispune 
pe durata stării de asediu, sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării prevede-
rilor legale și a măsurilor dispuse”; Președintele României „are atribuția consti-
tuțională de a institui starea de urgență și de a pune în executare dispozițiile 
legale ale regimului stării de urgență, astfel cum acestea au fost stabilite de legiui-
tor”; Parlamentul – a posteriori, după adoptarea decretului prin care se instituie 
starea de urgență, „are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor legale refe-
ritoare la instituirea stării de urgență, încuviințând sau nu această măsură, prin 
adoptarea unei hotărâri în ședința comună a celor două Camere (Senatul și 
Camera Deputaților). 

 
[2] Sursa principală: e-Bulletin on Constitutional Case-Law - Special collection of cases 

related to CODVID-19 https://venice.coe.int/files/Bulletin/COVID-19-e.htm. 
[3] Decizia nr. 152 din 6 mai 2020 (M. Of. nr. 387 din 13 mai 2020), parag. 92. 
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Cât privește Guvernul, CCR a statuat, cu referire la același context excepțional, 
asupra limitelor delegării legislative, care permite autorității executive menționa-
te să adopte în anumite condiții acte cu putere de lege (ordonanțe de urgență), 
precum și asupra regimului juridic al hotărârilor de Guvern, ca acte tipice ale 
executivului. 

Astfel, constatând depășirea limitelor delegării legislative, prin adoptarea de 
către Guvern a unor măsuri prin care s-a restrâns exercițiul unor drepturi și liber-
tăți fundamentale, CCR a constatat neconstituționalitatea actelor astfel adop-
tate[4]. Aceasta, întrucât, potrivit Constituției României, actul normativ care 
restrânge/afectează drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor sau instituții 
fundamentale ale statului nu poate fi decât o lege, ca act formal al Parlamentului, 
adoptată cu respectarea dispozițiilor art. 73 alin. (3) lit. g) din Constituție, în 
regim de lege organică. În acest sens sunt dispozițiile constituționale ale art. 53 – 
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți care se referă expres 
la „lege” ca temei al unor astfel de măsuri, precum și cele ale art. 115 – Delegarea 
legislativă, care interzic Guvernului să adopte ordonanțe de urgență care „pot 
afecta” regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile şi 
îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale. Ca urmare, CCR a 
constatat neconstituționalitatea O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea și 
completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 
urgență, deoarece prin conținutul său normativ a vizat restrângerea exercițiului 
unor drepturi și libertăți fundamentale (dreptul de proprietate, dreptul la muncă 
și protecție socială, dreptul la informare, libertatea economică). Pe baza aceluiași 
raționament juridic, Curtea a constatat[5] că dispozițiile art. 4 din O.U.G. 
nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență 
sunt constituționale în măsura în care acțiunile și măsurile dispuse pe durata 
stării de alertă nu vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor 
libertăți fundamentale. Dând eficiență acestor decizii, Parlamentul a adoptat 
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19[6], echilibrul constituțional fiind astfel restabilit. 

Referitor la hotărârile de Guvern, ca acte tipice ale executivului, CCR a sancțio-
nat încălcarea regimului lor constituțional, prin constatarea neconstituționalității 
dispozițiilor prin care Parlamentul a instituit, prin Legea nr. 55/2020, regula încu-
viințării de către Parlament a măsurilor adoptate de Guvern prin hotărâre. 

 
[4] Decizia nr. 152 din 6 mai 2020; cu o problematică similară s-a confruntat Curtea Consti-

tuțională din Kosovo, care a reținut că drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi restrânse 
prin hotărâri ale Guvernului. Guvernul poate pune în aplicare o lege a Parlamentului care 
restrânge un drept sau o libertate fundamentală numai în măsura specifică autorizată prin 
legea relevantă – KOS-2020-1-00, Constitutional Court / c) / d) 06-04-2020 / e) KO 54/20 / f) 
President – Constitutional review of Decision no. 01/15 of the Government, 23 March 2020 / g) 
Gazeta Zyrtare (Official Gazette), 06.04.2020 / h) CODICES. 

[5] Decizia nr. 157 din 13 mai 2020 (M. Of. nr. 397 din 15 mai 2020). 
[6] M. Of. nr. 396 din 15 mai 2020. 
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„Încuviințarea integral sau cu modificări” prevăzută de art. 4 alin. (3) și (4) din 
Legea nr. 55/2020 presupunea însă o intervenție a Parlamentului nepermisă de 
regimul constituțional stabilit pentru hotărârile Guvernului, care sunt acte admi-
nistrative de executare a legii, supuse controlului instanțelor judecătorești. Sesi-
zată fiind de Avocatul Poporului cu privire la dispozițiile incidente din Legea 
nr. 55/2020 care denaturau regimul juridic al hotărârilor Guvernului și analizând 
această „construcție” juridică, respectiv hotărârea Guvernului aprobată de Parla-
ment, CCR a constatat neconstituționalitatea acestora. Curtea a reținut că, față 
de dispozițiile constituționale, rezultă că „hotărârile Guvernului sunt acte admi-
nistrative normative sau individuale, expresie a competenței originare a Guver-
nului, prevăzută în Constituție, tipică pentru rolul acestuia de autoritate publică 
a puterii executive. Organizarea executării legilor pe calea hotărârilor este un 
atribut exclusiv al Guvernului, neputând fi, în niciun caz, un atribut al Parla-
mentului care, de altfel, a adoptat legea/actul normativ principal”[7]. Ca urmare a 
acestor decizii, hotărârile Guvernului privitoare la instituirea și prelungirea stării 
de alertă au intrat pe făgașul constituțional normal, fiind supuse controlului 
instanțelor de judecată. Este discutabilă însă eficiența acestui control, date fiind, 
în sine, cadrul procedural și durata proceselor la instanțe. Această problemă a 
fost, de asemenea, adusă în fața CCR, urmând să fie tratată în secțiunea urmă-
toare. În orice caz, CCR a statuat că nu intră în competența sa controlul hotărâ-
rilor Guvernului, ci a instanţei de contencios administrativ şi fiscal[8].  

Cât privește CCM, aceasta a stabilit că, „în lipsa unor excepții stabilite expres 
de Constituție, Curtea reține că atât în situaţiile ordinare, cât și pe durata stării 
de urgență, de asediu sau de război, echilibrul puterilor trebuie să fie același. 
Organizarea constituțională a Republicii Moldova, bazată pe principiul separării 
și colaborării ramurilor puterii în stat și delimitarea exactă a competențelor auto-
rităților publice antrenate în exercitarea puterii de stat, nu poate suferi modificări 
în urma declarării stării de urgență. Chiar și în aceste circumstanțe excepționale, 
Constituția nu permite nicio derogare de la această ordine și a fortiori nu permite 
concentrarea ramurilor puterii de stat într-o singură autoritate. Această clauză a 
fost instituită de către Constituantă pentru a preveni apariția dictaturii, având în 
vedere trecutul istoric al țării și faptul că cele mai multe abuzuri se comit pe 
fundalul situațiilor de urgență. În opinia Comisiei de la Veneția, experiența a 
arătat că cele mai grave încălcări ale drepturilor omului tind să se producă anume 
în contextul unei situații de urgență, or, statele pot fi predispuse, sub pretextul 
stării de urgență, să-și folosească puterea de derogare în alte scopuri sau într-o 
măsură mai mare decât este justificată de exigența situației (Opinia nr. 359/2005 
cu privire la protecția drepturilor omului în situațiile de urgență, CDL-AD(2006)015, 
§ 12; Opinia nr. 838/2016 cu privire la proiectul legii constituționale a Franței 
«Privind protecția Națiunii», CDL-AD(2016)006, §§ 51, 71). Pe de altă parte, nicio 

 
[7] Decizia nr. 457 din 25 iunie 2020 (M. Of. 578 din 1 iulie 2020). 
[8] Decizia nr. 391 din 8 iunie 2021 (M. Of. nr. 719 din 22 iulie 2021), parag. 46. 
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prevedere din Constituţie nu poate fi interpretată ca permițând blocarea insti-
tuţiilor sale. O interpretare prea restrictivă, limitând foarte mult posibilitățile de 
restabilire a ordinii constituţionale, ar reprezenta un impediment pentru funcțio-
narea democrației şi a statului de drept (a se vedea HCC nr. 14 din 2 mai 2017, § 188; 
HCC nr. 28 din 17 octombrie 2017, § 99; DCC nr. 112 din 4 decembrie 2017, § 25)”[9]. 
Examinând criticile de neconstituționalitate, CCM a admis în parte sesizările cu 
privire la neconstituționalitatea unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 iunie 
2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și a unor prevederi 
din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de 
urgenţă, reținând că „se recunosc constituționale articolele 20 lit. k), 22 alin. (1) 
lit. i), 24 lit. g) și 25 lit. j) din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 privind regimul stării 
de urgenţă, de asediu şi de război și textul «altor acţiuni necesare» de la articolul 
2 pct. 12) din Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea 
stării de urgenţă, în măsura în care: (a) autoritățile responsabile de gestionarea 
stării de urgență îndeplinesc doar atribuții, măsuri sau acțiuni necesare realizării 
scopurilor care au stat la baza declarării stării de urgentă; (b) atribuțiile, măsurile 
sau acțiunile necesare nu depășesc sfera de competență a puterii executive, și (c) 
Parlamentul poate exercita un control efectiv al măsurilor în discuție. Se declară 
neconstituțional articolul 225 alin. (3) din Codul administrativ în partea în care 
limitează competența instanțelor de judecată de a efectua controlul proporțio-
nalității măsurilor dispuse de către autoritatea publică. Până la modificarea 
Codului administrativ de către Parlament, în cazul contestării măsurilor adoptate 
de către autoritățile responsabile de gestionarea stării de urgență, instanțele jude-
cătorești vor trebui să examineze inclusiv dacă măsura dispusă de către autori-
tatea publică este proporțională cu situaţia care a determinat-o”[10]. 

Fără a insista prea mult asupra problematicii revizuirii Legilor fundamentale, 
întrucât stabilitatea formală a Constituției nu a cunoscut provocări specifice în 
timpul pandemiei, vom menționa în finalul acestei secțiuni, cu referire la regimul 
situațiilor excepționale, rolul curților constituționale în procedura de revizuire a 
Constituției, întrucât, pe de o parte, îl considerăm esențial, iar, pe de altă parte, 
cunoaște o expresă reglementare în Constituțiile României și Republicii Moldova. 
Astfel, potrivit art. 142 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova, „Constituţia 
nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război”. Tot astfel, 
potrivit art. 152 alin. (3) din Constituția României, „Constituția nu poate fi revi-
zuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgență și nici în timp de război”. În 
redactări aproape identice în România și Moldova, legiuitorii constituanți origi-
nari au oprit puterea constituantă derivată de la a pune în discuție chiar bazele 

 
[9] Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 212 din 24 

iunie 2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război și a unor prevederi din 
Hotărârea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgenţă (sesi-
zările nr. 47a/2020 și nr. 88a/2020), 23 iunie 2020, parag. 95, 96. 

[10] Ibidem, https://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/h_17_2020_47a_88a_2020_ 
rou.pdf. 
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constituționale ale statului în vremuri de mare vulnerabilitate când „regenerarea 
constituțională riscă să fie nefastă”[11], iar „voința poporului suveran nu se poate 
exprima liber sau pe deplin”[12]. Pentru a garanta această limită a revizuirii Consti-
tuțiilor, au fost instituite în mod corespunzător atribuții specifice pentru curțile 
constituționale. Atât Curtea Constituțională a Republicii Moldovei, cât și cea a 
României se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, exercitând 
controlul respectării limitelor revizuirii. În România, prin Legea nr. 47/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, astfel cum a fost modi-
ficată în anul 2004, a fost introdusă și atribuția Curții Constituționale de control 
al legii de revizuire a Constituției, adoptată de Parlament. Considerăm că preve-
derile Constituțiilor române și moldovene asigură astfel o garanție importantă a 
stabilității statelor în situații excepționale. 

III. Curțile Constituționale, garant al drepturilor și libertăților fun-
damentale 

1. Asigurarea respectării cadrului constituțional privind restrângerea 
exercițiului unor drepturi și libertăți  

Constituția României prevede în art. 53 un catalog extins de drepturi, precum 
și condițiile în care exercițiul acestora poate fi restrâns: „numai prin lege şi numai 
dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănă-
tăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea 
instrucției penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui 
dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (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 nediscri-
minatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”. 

Ne-am referit supra la jurisprudența prin care CCR a explicat că noțiunea de 
„lege” din cuprinsul art. 53 din Constituție are în vedere actele Parlamentului, iar 
nu actele cu putere de lege adoptate de executiv, neputându-se proceda, în conse-
cință, la restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale prin 
ordonanță de urgență a Guvernului. 

CCR a examinat, deopotrivă, problematica proporționalității măsurilor adop-
tate de autoritățile publice în contextul pandemiei, statuând că, în condițiile în 
care sancţiunea contravenţională, la fel ca cea penală, implică restrângerea exerci-
țiului unor drepturi sau al unor libertăţi, stabilirea și aplicarea unei sancțiuni 
contravenționale trebuie să se realizeze astfel încât să fie proporționale cu fapta 
comisă de contravenient. Proporţionalitatea se determină, în baza art. 5 alin. (6) 

 
[11] E.S. TĂNĂSESCU, în Constituția României. Comentariu pe articole, coordonatori I. MURARU, 

E.S. TĂNĂSESCU, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 1456. 
[12] Ibidem. 
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din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, prin raportare la 
natura și la gravitatea faptei. Această aplicare proporţională trebuie să vizeze atât 
sancţiunea principală, cât și sancţiunile complementare, iar o astfel de obligaţie 
aparţine atât organului constatator, cât și instanţei de judecată sesizate cu o 
plângere contravenţională”[13]. Or, prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 pri-
vind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență – criticate și constatate 
ca fiind neconstituționale – nu numai că nu prevedeau concret faptele care atrag 
răspunderea contravențională, dar stabileau în mod nediferențiat pentru toate 
aceste fapte, independent de natura sau gravitatea lor, aceeași sancțiune contra-
vențională principală. În ceea ce privește sancţiunile contravenţionale comple-
mentare, deși legea prevede că acestea se aplică în funcţie de natura şi gravitatea 
faptei, atâta vreme cât fapta nu este circumscrisă, evident că nu se poate 
determina nici natura sau gravitatea sa pentru a stabili în mod just sancțiunea 
complementară aplicabilă.  

Și alte Curți Constituționale au fost confruntate cu probleme de proporțio-
nalitate a măsurilor adoptate în contextul pandemiei. Astfel, de exemplu, Curtea 
Constituțională din Bosnia și Herțegovina a examinat reglementări prin care se 
interzicea circulația persoanelor cu vârsta sub 18 ani și peste 65 de ani în condițiile 
pandemiei COVID-19. Curtea a considerat că reglementările în cauză nu înde-
plineau cerința de proporționalitate, potrivit art. 2 din Protocolul 4 la Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece nu 
indicau o bază pentru evaluare, precum faptul că grupurile respective prezintă un 
risc mai mare de contractare sau transmitere a unei infecții COVID-19, și nici nu 
s-a luat în considerare introducerea unor măsuri mai atenuate dacă un astfel de 
risc a fost prezent în mod justificat. De asemenea, Curtea Constituțională a consi-
derat că măsurile nu sunt strict limitate în timp și nu există obligația de a le 
revizui în mod regulat pentru a exista asigurarea că acestea durează doar cât este 
necesar în sensul art. 2 din Protocolul 4 la Convenție, adică să fie atenuate sau 
încetate de îndată ce situația o permite. Curtea a subliniat, printre altele, că 
regula impusă nu prevedea nicio excepție pentru categoriile de persoane aflate în 
ipoteza normei și a constatat că incertitudinea cu privire la durata acestor măsuri 
este inacceptabilă. Mai mult, Curtea a considerat că niciunul dintre organele 
competente nu a luat în considerare și nu a evaluat dacă și în ce măsură depla-
sarea persoanelor afectate de măsură a contribuit efectiv la răspândirea mai 
rapidă și mai mare a COVID-19, pentru a reexamina în consecință măsurile care 
interzic complet circulația persoanelor în cauză[14]. În același context al situației 
excepționale determinate de pandemie, Curtea Constituţională din Muntenegru a 
decis că publicarea pe site-ul Guvernului a numelor și a adreselor persoanelor 
aflate în autoizolare din cauza COVID-19, fără acordul acestora în cauză, le 

 
[13] Decizia nr. 152 din 6 mai 2020, precitată, parag. 131. 
[14] BIH-2020-1-001, AP 1217/20 22.02.2020, Venice Comission CODICES – http://www.codices. 

coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm. 
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încalcă dreptul la respectarea vieții private. Scopul legitim de a proteja sănătatea 
și viața cetățenilor trebuie realizat prin măsuri proporționale. Necesitatea de a 
proteja sănătatea și viața cetățenilor trebuie să fie echilibrată cu dreptul la confi-
dențialitate și protecția datelor cu caracter personal (art. 40 și 43 din Constituție) 
și cu dreptul la respectarea vieții private și de familie (art. 8.1 din Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale)[15].  

2. Sancționarea lipsei de calitate a reglementărilor 

În contextul pandemiei, CCR a sancționat și lipsa de calitate a legii, constatând 
neconstituționalitatea reglementărilor prin care se stabilea cu caracter general în 
sarcina autorităţilor publice, a persoanelor juridice, precum şi a persoanelor fizice 
obligația de a respecta şi de a aplica toate măsurile prevăzute în O.U.G. nr. 1/1999, 
în actele normative conexe, precum şi în ordonanțele militare sau în ordine, spe-
cifice stării instituite. Curtea a constatat că, întrucât prevederile de lege supuse 
controlului de constituţionalitate impun o obligație generală de a respecta un 
număr nedefinit de norme, cu dificultate identificabile, și stabilesc sancțiuni 
contravenționale, neincriminând fapte concrete, se încalcă principiile legalității 
și proporționalității care guvernează dreptul contravențional. Pentru aceleași 
argumente, Curtea a reţinut că imprecizia textului de lege supus controlului de 
constituţionalitate afectează, în consecinţă, şi garanţiile constituţionale care 
caracterizează dreptul la un proces echitabil, consacrat de art. 21 alin. (3) din 
Constituție, inclusiv componenta sa privind dreptul la apărare, drept fundamen-
tal prevăzut de art. 24 din Constituție[16]. 

Și alte Curți Constituționale s-au pronunțat în același context asupra exigen-
țelor de calitate a legislației, de exemplu Curtea Constituțională a Slovaciei, care 
a reținut într-o cauză că actuala pandemie COVID-19 și necesitatea protejării 
vieții și sănătății populației justifică anumite interferențe cu drepturile fun-
damentale, și anume, în cazul analizat, cu dreptul la viață privată și la protecția 
datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, luând măsuri menite să prevină 
răspândirea în continuare a bolii, legiuitorul trebuie să adopte o legislație clară, 
lipsită de ambiguități și care să ofere suficiente garanții juridice împotriva utili-
zării abuzive a acestor date[17]. Tot astfel, Curtea Constituțională a Sloveniei a 
statuat asupra cerinței de accesibilitate a regulilor stabilite de autorități, reținând 
că ordinele prin care guvernul extinde valabilitatea unui regulament care a deter-
minat anumite măsuri de combatere a epidemiei de COVID-19 sunt, de aseme-
nea, reglementări și, prin urmare, acestea trebuie publicate înainte de a intra în 
vigoare. De asemenea, deciziile prin care un ministru reglementează, într-o ma-

 
[15] U-III no. 22/20, 23-07-2020, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates& 

fn=default.htm. 
[16] Decizia CCR nr. 152 din 6 mai 2020, precitată, parag. 134 și 135. 
[17] Slovakia/ b) Constitutional Court / c) Plenum / d) 13-05-2020 / e) PL. ÚS 13/2020 / f) / g) 

/ h) CODICES, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm. 
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nieră abstractă, situația juridică a unui număr nedefinit de persoane juridice și 
fizice sunt reglementări și trebuie publicate corespunzător înainte ca acestea să 
poată intra în vigoare[18]. De asemenea, Curtea Constituțională a Austriei s-a refe-
rit la lipsa unei reglementări clare/detaliate a condițiilor restrângerii unor liber-
tăți constituționale[19]. Curtea a observat că normele criticate impun o interdicție 
generală de intrare în locurile publice și, prin urmare – contrar a ceea ce prevede 
Secțiunea a 2-a din Legea privind măsurile COVID-19 –, nu interzic intrarea în 
locuri limitativ specificate, ci intrarea în toate locurile publice. O restricție a liber-
tății de mișcare care este atât de amplă încât înlătură practic dreptul de a circula 
liber necesită în orice caz o bază concretă în lege și trebuie definită mai detaliat.  

3. Efectivitatea accesului la justiție și asigurarea dreptului la sănătate 

Strânsa legătură dintre exigenţele privind claritatea şi previzibilitatea nor-
melor juridice procedurale şi exercitarea dreptului de acces liber la justiţie a fost 
evidențiată într-o cauză în care CCR a constatat încălcarea accesului la justiție, 
prin faptul că persoana interesată să atace o hotărâre a Guvernului ori un ordin 
sau o instrucţiune emisă în temeiul Legii nr. 55/2020 nu poate identifica regle-
mentările procedurale aplicabile, astfel încât să se conformeze acestora[20]. Asigu-
rarea unui drept de acces efectiv la justiţie trebuie analizată şi prin prisma efec-
telor pe care hotărârea judecătorească le are asupra drepturilor persoanei care s-a 
adresat justiţiei. Astfel, Curtea a sancționat lipsa în cuprinsul Legii nr. 55/2020 
sau al legii generale în materia contenciosului administrativ a dispoziţiilor proce-
durale care să garanteze soluţionarea cauzelor referitoare la actele administrative 
de declarare sau prelungire a stării de alertă într-un termen scurt, apt să asigure 
un drept efectiv de acces la justiţie[21]. Cu referire la jurisprudența CEDO vizând 
„strânsa legătură dintre exigenţele privind claritatea şi previzibilitatea normelor 
juridice procedurale şi exercitarea dreptului de acces liber la justiţie”, respectiv 
efectivitatea accesului la justiție, CCR a reținut că „simpla trimitere cu caracter 
general pe care dispoziţiile de lege analizate o fac la prevederile de drept comun 
în materie, în condiţiile în care reglementările Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004 sunt excluse în mod expres de la aplicare, nu întruneşte condiţiile 
de claritate şi previzibilitate necesare asigurării dreptului de acces liber la justiţie, 
fiind înfrânte, în consecinţă, prevederile constituţionale ale art. 21 şi 52”[22]. 

Referitor la dreptul la ocrotirea sănătății, CCR s-a pronunțat indirect, atunci 
când a statuat asupra unor critici referitoare la instituirea obligativităţii purtării 

 
[18] Slovenia / b) Constitutional Court / c) / d) 03-12-2020 / e) U-I-445/20 / f) / g) Uradni list 

RS (Official Gazette), 179/20 / h) CODICES, http://www.codices.coe.int/NXT/gateway. 
dll?f=templates&fn=default.htm. 

[19] V 363/2020-25 14 July 2020, https://www.vfgh.gv.at/downloads/V_363-2020_EN_ 
Version_Homepage.pdf. 

[20] Decizia nr. 392 din 8 iunie 2021 (M. Of. nr. 688 din 12 iulie 2021), parag. 35-38. 
[21] Ibidem, parag. 43-48. 
[22] Decizia nr. 392 din 8 iunie 2021, precitată, parag. 42. 
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măștii de protecţie[23]. Respingând ca neîntemeiată excepția de neconstituționa-
litate, Curtea a reținut că măsura purtării măștii de protecție face parte din an-
samblul măsurilor reglementate de Legea nr. 55/2020 în vederea prevenirii şi 
combaterii efectelor pandemiei de COVID-19. Așa cum a arătat și în expunerea de 
motive la legea mai sus menționată, legiuitorul național, având în vedere situația 
de o gravitate excepțională generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și 
consecințele negative asupra sănătății publice, a considerat că este necesară inter-
venția sa legislativă, în condițiile prevederilor constituționale ale art. 53, în vederea 
reglementării unor măsuri menite să combată efectele pandemiei de COVID-19. 
Măsura purtării măștii de protecție a fost recomandată sau impusă în majoritatea 
statelor în care populația a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, 
CCR constatând sub acest aspect o diversitate a modalităților în care autoritățile 
statale au înțeles să implementeze această măsură de igienă, dar, în același timp, 
o unanimitate în recunoașterea contribuției acesteia în procesul de prevenire a 
infectării cu virusul SARS-CoV-2. Însoțită de alte măsuri de igienă și distanțare 
socială, purtarea măștii de protecție contribuie la realizarea obiectivului de pre-
venție a transmiterii intracomunitare a coronavirusului SARS-CoV-2. În condi-
țiile în care amploarea, evoluția pandemiei, precum și insuficienţa şi/sau inadec-
varea capabilităților de răspuns față de acest fenomen impun concentrarea tutu-
ror eforturilor și adoptarea tuturor măsurilor pentru a combate efectele pande-
miei de COVID-19, Curtea a constatat că instituirea obligativității purtării măștii 
de protecție constituie o măsură justificată și necesară pentru protejarea drep-
tului la viață și la sănătate al persoanelor. Curtea a mai apreciat că, în măsura în 
care instituirea obligației de a purta masca de protecție s-ar efectua exclusiv în 
temeiul legii, pe toată perioada stării de alertă determinată de pandemia de 
COVID-19, s-ar ajunge în situația în care una și aceeași măsură s-ar aplica nedife-
rențiat, fără a da posibilitatea autorităților să selecteze necesitatea și întinderea 
acestei obligații, astfel încât să nu dobândească un caracter disproporționat în 
raport cu obiectivul urmărit. 

Tot astfel, Consiliul Constituțional francez a stabilit că Legea fundamentală 
nu exclude posibilitatea ca legiuitorul să instituie reguli care să guverneze o 
urgență privind sănătatea. În acest context, este de competența legiuitorului să 
se asigure că obiectivul de protejare a dreptului la ocrotirea sănătății este compa-
tibil cu cerința respectării drepturilor și libertăților tuturor celor care locuiesc pe 
teritoriul francez. Măsurile prevăzute în legătură cu urgența în materie de sănă-
tate pot fi adoptate exclusiv în scopul garantării sănătății publice, trebuie să fie 
strict proporționale cu riscurile pentru sănătate cu care se confruntă și trebuie să 
fie adecvate contextului de timp și loc. Dreptul la protecția datelor poate fi 

 
[23] Decizia nr. 381 din 8 iunie 2021 (M. Of. nr. 836 din 1 septembrie 2021). 
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restricționat pentru a proteja sănătatea publică; cu toate acestea, principiile 
proporționalității și consimțământului trebuie respectate[24]. 

Și Curtea Constituțională Federală Germană a pus în balanță drepturile în dis-
cuție atunci când a analizat măsuri restrictive adoptate în contextul pandemiei. 
Potrivit Curții, consecințele măsurilor de protecție contestate în cadrul acestor 
proceduri sunt grave, dar nu sunt nerezonabile. Nu pare a fi inacceptabil să se 
amâne temporar activități pentru a facilita, în cea mai mare măsură posibilă, 
protecția vieții și a sănătății, la care statul este, în principiu, obligat prin Consti-
tuție. Pericolele pentru viață depășesc restricțiile libertății personale. În această 
privință, trebuie să se ia în considerare faptul că dispozițiile contestate se aplică 
doar temporar, că prevăd multe excepții de la restricțiile privind părăsirea casei 
și că trebuie să se țină seama de interesele individuale cu o anumită greutate 
atunci când se exercită aprecierea în privința încălcării într-un caz dat[25]. 

IV. Concluzii 

Din jurisprudența prezentată rezultă că perioada pandemiei a constituit și 
constituie în continuare o provocare pentru curțile constituționale și controlul de 
constituționalitate, prin diversitatea și, adesea, caracterul inedit al problematicii 
supuse deciziei lor. Contextul pandemiei a relevat, încă o dată, în România și în 
alte state, lipsa de calitate a legislației și importanța respectării exigențelor de 
claritate și predictibilitate a actelor normative, precum și dificultatea identificării 
justului echilibru și a proporționalității, a celor mai adecvate măsuri pentru a 
răspunde situațiilor cu caracter excepțional. 

În prezentul studiu, am încercat să realizăm o sinteză a deciziilor CCR pro-
nunțate până în prezent și, în raport de problematicile acolo analizate, să ne 
referim și la exemple din jurisprudența altor instanțe constituționale. Desigur că 
există numeroase alte cauze ce ar putea fi examinate cu referire la acest subiect 
atât de amplu, însă nu ne-am propus aici realizarea unei tratări sistematice sau 
exhaustive, limitându-ne la a invoca doar câteva exemple cu rolul de a evidenția 
probleme similare cu care s-au confruntat instanțele constituționale. Aceasta, cu 

 
[24] FRA-2020-3-012 a) France / b) Constitutional Council / c) / d) 13-11-2020 / e) 2020-808 

DC / f) Law authorising the extension of the health emergency and introducing various 
measures to manage the health crisis / g) Journal officiel de la République française – Lois et 
Décrets (Official Gazette), 02777, 15.11.2020, text no. 2 / h) CODICES (French). http://www. 
codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm 

[25] GER-2020-1-007 a) Germany / b) Federal Constitutional Court / c) Third Chamber of the 
First Panel / d) 07-04-2020 / e) 1 BvR 755/20 / f) Measures against the spread of coronavirus / g) 
ECLI:DE:BVerfG:2020:rk20200407.1bvr075520 / h) Neue Juristische Wochenschrift 2020, 1429; 
GesundheitsRecht 2020, 300; Deutsches Verwaltungsblatt 2020, 690; Medizinrecht 2020, 475; 
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 2020, 708; Gewerbearchiv 2020, 225; CODICES (German), 
http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm. 
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atât mai mult cu cât evoluțiile recente prefigurează noi teme de contestare și de 
analiză, din ce în ce mai complexe, cum ar fi problematica vaccinării, cu toată 
paleta de drepturi care pot și trebuie puse în balanță pentru o analiză corectă, 
relevante în acest sens fiind, de exemplu, deciziile Consiliului Constituțional 
Francez[26] și Curții Europene a Drepturilor Omului[27].  

Cât privește justiția constituțională în România, potrivit art. 147 alin. (4) din 
Constituție, deciziile Curții Constituționale sunt definitive și general obligatorii. 
Această obligativitate se referă deopotrivă la dispozitivul și considerentele deci-
ziilor. Obligând autoritățile publice să rămână în limitele constituționale ale 
separației și echilibrului puterilor în stat, Curtea Constituțională și instanțele 
constituționale în general sunt instituții fundamentale în privința protecției 
democrației. Din această perspectivă, este de dorit reglementarea la un nivel cât 
mai înalt (în Constituții) a regimului stării de urgență, pentru a oferi autorităților 
publice o orientare clară pentru acțiunile lor, iar, pe de altă parte, pentru a oferi 
„instrumente” necesare pentru corectarea prin controlul de constituționalitate a 
„extinderilor” nepermise de competență și pentru protecția drepturilor fun-
damentale. 

 

 
[26] Decizia nr. 2021-824 din 5 august 2021, https://www.conseil-constitutionnel.fr/deci-

sion/2021/2021824DC.htm. 
[27] Hotărârea în Cauza Vavřička și alții impotriva Republicii Cehe din 8 aprilie 2021, 

http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/Vavricka-impotriva-Republicii-Cehe-1.pdf. 
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„Valoarea este concomitent exigența  
de acțiune și model latent de acțiune. 

 Cu toate acestea, valoarea este de fapt «un  
scop», pe când norma este un «mijloc».”[1] 

I. Aprecieri privind raportul dintre drept și valori 

Conceptele de drept, lege, dreptate și legalitate sunt acceptate în conștiința 
juridică a individului și a colectivității în special în civilizația occidentală euro-
atlantică datorită tradițiilor culturale, moștenirii religioase ebraico-creștine, 
realizărilor evoluției gândirii filosofice, politico-juridice, gravitând cu precădere 
în jurul rațiunii, raționalismului[2]. 

Legătura intrinsecă dintre drept și valoare constituie o preocupare continuă a 
științei, a teoriei și a filosofiei juridice, în timp identificându-se noi aspecte, valen-
țe, nuanțe și dimensiuni ale acesteia. Astfel, în literatura de specialitate româ-
nească, ce cuprinde multe referiri la cea europeană, s-a apreciat că „introducerea 
noțiunii de valoare în centrul teoriei juridice nu este o operă inutilă, nici orientare 
spre idealism, nici lansare în speculații de ordin filosofic sau moral. Din contră, 

 
[1] L. GRÜNBERG, Axiologia și condiția umană, Ed. Politică, București, 1972, apud A. CODOBAN, 

A. CORDOȘ, Introducere în filosofia juridică, Ed. Pro Universitaria, București, 2018, p. 195.  
[2] Întreaga gândire filosofică s-a străduit să descopere, să creeze și să explice ansamblul 

sistemului valorilor ca o condiție esențială și existențială a vieții umane, de la Platon la 
Aristotel, de la Sf. Augustin la Sf. Toma de Aquino, de la Th. Hobbes la J. Locke, de la I. Kant la 
J. Bentham, și, realizând un salt mare în timp, de la H. Kelsen la C. Schmitt, de la J. Rawls și 
H.L.A. Hart la R. Dworkin. 
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înseamnă a aprecia cu exactitate maniera în care dreptul apără interesele indivi-
duale și colective”[3]. 

Într-o sintetizare a unor aprecieri remarcabile în privința raportului dintre drept 
și valori, s-a reținut că „dreptul nu este un ambalaj exterior pentru deciziile auto-
rității, ci un limbaj cu efecte de structură, un rezultat al competiției între interese 
și valori (L.C. Tanugi). Conceperea complexă a dreptului include dimensiunea 
axiologică, dreptul fiind produsul faptelor sociale și al voinței omului, un fenomen 
material și un ansamblu de valori morale și de ordine normativă, cu un ansamblu 
de acte de voință și de acte de autoritate, de libertate și constrângere (J.-L. Bergel). 
Dreptul este în indisolubilă legătură cu valorile supreme ale societății noastre 
(Fr. Rigaux)”[4]. Tocmai datorită caracterului complex al dreptului, din perspectiva 
conceperii și cunoașterii, existența unei teorii a dreptului – ca știință a valorilor, 
știință a normelor și știință a realității – este mai mult decât justificată. 

Elaborarea și conținutul normelor juridice sunt determinate de multiple valori 
sociale (morale, politice, religioase, deontologice, tehnice, de conviețuire socială 
etc.). În aceeași măsură, valorile societății sunt prezente și se impun în realizarea 
dreptului, fie că este vorba de autorități publice, fie de comportamentul persoa-
nelor în diverse raporturi juridice concrete. Astfel ajungem la un sistem de valori 
juridice care pot avea surse extrajuridice sau care derivă din constantele inerente 
ale dreptului. 

Valorile juridice, indiferent de natura și sursa lor, astfel cum s-a remarcat în 
literatura juridică românească, „se instituie în sfera prescripțiilor emise de auto-
ritățile statului și ale societății civile, fără de care societatea s-ar dezintegra în 
anarhie și anomie. Juridicul impune membrilor societății o serie de obligații (...) 
și le acordă o serie de drepturi și libertăți, menite să asigure securitatea, coerența 
și armonia organismului social și, în același timp, un spațiu de joc al inițiativei și 
autodeterminării sale”[5]. 

Norma juridică, respectiv actul normativ la rândul său înainte de formalizarea 
sa, are la bază o serie de valori, inclusiv valori juridice, ca rezultat al opțiunii 
legiuitorului. Astfel cum a remarcat sociologul și filosoful român Petre Andrei, 
„valoarea juridică este de fapt o valoare normativă pentru legiuitor, pentru 
determinarea dreptului pozitiv”. Același autor evidențiază faptul că dreptul este 
nu numai un concept existențial, ci și un concept cultural, deoarece prin el se 
aplică valoare realității faptelor. Astfel „prin drept se pune în raport realitatea 
juridică cu valoarea. Ca fenomen cultural, dreptul intră în sfera existenței și în 

 
[3] M. VIRALLY, La pensée juridique, L.G.D.J., Paris, 1960, p. 168, apud I. CRAIOVAN, Filosofia 

dreptului sau dreptul ca filosofie, Ed. Pro Universitaria, București, 2019, p. 392. 
[4] Ibidem, p. 392-393. Ion Craiovan invocă ideile a mai mulți autori, astfel: L.C. TANUGI, Le 

droit sans l'État. Sur la Démocratie en France et en Amérique, P.U.F., Paris, 1985, J.-L. BERGEL, 
Théorie générale du droit, Ed. Dalloz, Paris, 1985; J. CARBONNIER, Flexible droit. Textes pour une 
sociologie du droit sans rigueur, L.G.D.J., Paris, 1976, sau FR. RIGAUX, Introduction à la science 
du droit, Ed. Vie ouvriere, Bruxelles, 1974.  

[5] V. CAPCELEA, Filosofia juridică, Ed. Universul Juridic, București, 2019, p. 206-207. 
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aceea a valorii, întrucât orice fenomen cultural aparține existenței când e valo-
rificat, e substratul valorii sau non-valorii”[6]. 

Preocuparea față de înțelegerea, explicarea, determinarea, chiar definirea va-
lorii juridice, precum și intenția de a descoperii noi valențe și dimensiuni actuale 
demonstrează cu prisosință și studiul recent elaborat la Chișinău de Radu Gabriel 
Ichim[7], în care se arată că „valorile juridice reprezintă fenomene social juridice, 
mijloace și mecanisme juridice. Valorile juridice se identifică și se definesc în 
procesul de elaborare a criteriilor valorice în cadrul procesului de dezvoltare a 
statului și dreptului. (...) reprezintă expresia juridică, chintesența necesităților și 
posibilităților vitale ale omului, care prezintă o valoare general-umană în virtutea 
circumstanțelor obiective în care acestea se manifestă. (...) Sistemul de valori 
juridice nu se limitează la valorile universale precum libertatea, echitatea, binele 
comun, ordinea, securitatea, egalitatea. Dreptul este un fenomen cultural generat 
de necesitatea de a ordona normativ viața socială pe baza libertății sociale, 
activismului și responsabilității. Aici deja este vorba despre realizarea valorilor 
juridice în interiorul fiecărei culturi juridice”[8]. 

Configurarea valorilor juridice într-o ordine firească, respectiv punerea lor 
într-un sistem ierarhic (ierarhizat), se realizează prin cultură într-un sens larg, de 
modele culturale date și construite, și în special de cultura juridică formată, care 
devine exponentul axiologic al vieții individuale și al vieții sociale. Având în 
vedere caracterul ierarhic al sistemului de drept, rezultă că valorile juridice și 
non-juridice cele mai importante, determinante și primare sunt incluse în Consti-
tuție, ca așezământ juridic fundamental al oricărui stat. Valorile supreme consti-
tuționale reprezintă o constantă a sistemului de drept, chiar dacă și ele la rândul 
lor pot suferi modificări. 

II. Valori și principii constituționale 

Fundamentele unui sistem sau unei ordini constituționale se formează în timp 
istoric, în procese sociale, în experiența luptelor politice și adesea la nivelul 
confruntărilor gândirii politico-juridice, ideologice, astfel că, în urma acestora, se 
poate ajunge la cristalizarea unor obiceiuri, atitudini, tradiții, idealuri, a unor 
concepte, respectiv valori și principii constituționale. 

Dacă tradițiile și idealurile[9], desigur, trebuie să fie proprii și specifice fiecărui 
stat, fiecărei națiuni, valorile și principiile, într-un efort de aculturație, pot fi 

 
[6] P. ANDREI, Filosofia valorii, Ed. Fundația Regele Mihai I, București, 1945, p. 149-150. 
[7] R.G. ICHIM, Finalitatea umanistă a valorilor juridice, teză de doctorat, manuscris, 

Chișinău, 2019, disponibilă pe pagina de internet http://www.cnaa.md/files/theses/2019/ 
54874/radu-gabriel_ichim_thesis.pdf, consultată la data de 15 noiembrie 2021. 

[8] R.G. ICHIM, op. cit., p. 65. 
[9] Constituția României, astfel cum a fost revizuită în 2003, a constituționalizat în cuprinsul 

art. 1 alin. (3) o serie de concepte, dintre care unele evident nonjuridice, cu un pronunțat 
conținut moral, moral-creștin, politic, poate ideologic, drept valori supreme pentru societatea 
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preluate, împrumutate, transpuse, transplantate, eventual adaptate de la un sis-
tem constituțional la altul, ceea ce se și întâmplă în mod frecvent, uneori chiar 
impus de exigențele prezentului, perceput ca un presupus sau chiar ca un factor 
real, accelerator al modernizării politico-juridice și constituționale a statului, 
respectiv a societății. Dar, în aceeași măsură, mai ales valorile pot fi rezultatul 
unor experiențe, tradiții sau gândirii proprii, ca urmare a dezvoltării organice a 
culturii spirituale, politice și juridice. 

Constituțiile, în marea lor majoritate, sunt expresia unor valori sociale, cultu-
rale, juridice, politice, morale, religioase proprii statului în care s-a născut legea 
fundamentală respectivă. Desigur, în mod firesc, o serie de valori și principii 
constituționale au un grad de universalitate și sunt transpuse potrivit unor mode-
le valorificate din gândirea, cultura, civilizația juridică de care aparține. În același 
timp există valori și principii care exprimă concepte și reguli specifice sau pur și 
simplu tradiționale, consacrate, care sunt ferite de schimbări radicale. 

Totodată, se impune evidențierea conexiunii indisolubile existente între valori 
și principii, în condițiile în care, deși sunt distincte din punct de vedere con-
ceptual, interferența dintre ele este puternică. Astfel, valorile au un caracter mai 
larg, mai difuz, iar principiile, care la rândul lor sunt expresia concentrată a unor 
valori, configurează valorile sociale în cadrul ordinii juridice[10]. Deși normativis-
mul kelsenian apreciază că nu există principii de drept în afara sistemului de 
norme juridice, care în mare parte este adevărat, nu putem exclude existența unor 
valori și principii care din cauza conținutului lor difuz nu pot fi normativizate, 
dar fără de care fenomenul juridic, de la elaborarea și conținutul normelor de 
drept, raporturile juridice, până la activitatea jurisdicțională, nu pot exista. Cu 
titlu de exemplu putem preciza dreptatea, proporționalitatea, demnitatea, echi-
tatea etc., care la rândul lor sunt valori /principii care trebuie să-și găsească o 
expresie juridică, chiar și indirectă, atât în activitatea de creare a normelor 
juridice, cât și în cea de aplicare a acestora. În orice caz, valorile și principiile de 
drept orientează elaborarea și aplicarea normelor juridice, având forța unor 
norme sociale superioare, regăsite în textele actelor normative sau deduse din 
interpretările jurisprudențiale[11]. 

 
românească. Apreciem nu doar acceptabil un asemenea demers din partea puterii constituante, 
dar chiar firesc și necesar, în contextul schimbării radicale a regimului politic. 

[10] În doctrină, principiile de drept au fost definite ca fiind ideile conducătoare ale conți-
nutului tuturor normelor juridice. Acestea au atât rol constructiv, cât și valorizator pentru 
sistemul de drept, întrucât cuprind cerințele obiective ale societății (N. POPA, Teoria generală 
a dreptului, Ed. Actami, București, 1996, p. 112), ca fiind prescripții sau idei fundamentale care 
călăuzesc crearea dreptului și aplicarea normelor juridice (D. MAZILU, Teoria generală a 
dreptului, ed. a 2-a, Ed. All Beck, București, 2000, p. 114) sau ca un ansamblu de idei directoare 
care, fără a avea caracterul precis și concret al normelor de drept pozitiv, orientează aplicarea 
dreptului și evoluția lui (S. POPESCU, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, București, 
2000, p. 163). 

[11] M. ALEXANDRESCU, Cultură juridică. Studii și eseuri, Ed. Pro Universitaria, București, 2018, 
p. 118. 
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Putem afirma că valorile de diverse naturi se manifestă, se prezintă, sunt întru-
chipate în și prin principii juridice ori prin drepturile fundamentale consacrate în 
special în normele constituționale. Astfel, fiecare Constituție sau act cu valoare 
constituțională, după caz, apare ca un adevărat catalog al unor valori morale, 
creștin-religioase, politice, deontologice, de conviețuire etc., care, prin constitu-
ționalizarea lor, devin instantaneu și valori juridice consacrate sub forma unor 
principii și reguli constituționale. Normele juridice, dar îndeosebi cele constitu-
ționale, au, în mod indubitabil, un conținut axiologic pronunțat, chiar fără să facă 
referiri directe la diverse valori existente în substratul lor. 

Valorile și principiile existente/consacrate/exprimate în norma constituțională 
evidențiază dihotomia dintre „dat” și „construit” în drept, ceea ce este o preocupare 
constantă a teoriei gândiri juridice. În mod firesc, valorile sociale și principiile „re-
prezintă datul ca atare, ce poate avea o dublă semnificație: a) ceea ce există înainte 
de orice cunoaștere ca factor aprioric și temei pentru știință; b) element teoretic și 
rezultant de sinteză a diversității fenomenale pentru realitatea de orice fel”[12]. 
Normativizarea lor, chiar la nivel constituțional, reprezintă însă ceea ce numim 
„construit” în drept, respectiv o operă, o creație legislativă și care stabilește conți-
nutul valorii sau principiului astfel consacrat. François Gény, încă la începutul 
secolului al XX-lea, pornind de la dat și construit în drept, distinge printre altele, și 
relevante pentru știința dreptului, între datul rațional și datul ideal. Astfel datul 
rațional constă în acele principii ce decurg din considerația care trebuie arătată 
omului și relațiilor umane, fiind rezultatul unor gândiri/cercetări, iar datul ideal 
reprezintă aspirațiile morale, spirituale ale unei anume culturi și civilizații[13]. 

Valorile normative care s-au desprins din evoluția istorică a civilizațiilor supra-
puse și alăturate în spațiu și timp sunt parte a patrimoniului comun al omenirii și 
a civilizației umane. Aceste valori se bucură de atributul universalității și se consti-
tuie în repere constante, stabile și standardizate atât pentru crearea (elaborarea și 
adoptarea), cât și pentru aplicarea și interpretarea normelor juridice. Însă fiecare 
sistem constituțional are și un nucleu (dur, intrinsec) de valori identitare proprii, 
care cuprinde particularități ce țin de diferențe de nuanțe, accente, și opțiuni; acest 
nucleu reprezintă o parte intangibilă a sistemului constituțional, ea nu poate fi 
eludată, negată sau ignorată de niciun subiect de drept public internațional, fie ele 
state sau organizații inter- sau supranaționale, ci, din contră, reclamă o atitudine 
de deferență și respect din partea unui astfel de subiect. 

Valorile juridice pe care le putem descoperi în Constituție, chiar dacă sunt de 
natură diferită, pot fi clar identificate, departajate și deosebite între ele, consti-
tuind un sistem unitar și coerent, ce s-a format, s-a dezvoltat în timp și spațiu, în 
context național și internațional, ca expresie a culturii spirituale, morale, politice 
și juridice. 

 
[12] Ibidem, p. 114. 
[13] Ibidem, p. 115. 
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Constituția României, ca orice constituție democratică europeană contem-
porană, are, în integralitatea sa, precum și în ceea ce privește majoritatea preve-
derilor sale, un substrat de valoare și în aceeași măsură o posibilitate de interpre-
tare cu un conținut valoric în primul rând datorită faptului că este rezultatul unei 
opțiuni valorice din partea puterii constituante, deopotrivă originară și derivată. 
Ea este fundamentată, ca de altfel orice lege fundamentală, pe un sistem de valori 
și principii existente, acceptate și/sau dorite în societatea română. Unele dintre 
aceste valori și chiar principii nu sunt strict și exclusiv juridice, dimpotrivă, ele au 
o dimensiune mai largă, un conținut extra-juridic, de natură morală, politică, 
filosofică, culturală și religioasă. Aceste valori/principii, pe de o parte, trebuie 
percepute, înțelese și interpretate în dinamica și dezvoltarea lor istorică, socială, 
iar, pe de altă parte, în privința rolului și funcției pe care o îndeplinesc, acestea 
asigură finalitatea ordinii de drept. Unele dintre aceste valori pot fi și chiar sunt 
comune civilizației europene/occidentale, dar, întrucât s-au format și dezvoltat 
potrivit specificului și particularităților istorice, politice, sociale, culturale ale 
țării, au dobândit astfel o anumită identitate. 

III. Clasificarea valorilor constituționale 

Desigur, filosofia juridică și literatura juridică și cea sociologică propun o 
varietate mare de clasificări a valorilor în general[14], precum și a valorilor juri-
dice/constituționale în special[15]. În lucrarea de față, propunem doar o prezentare 
succintă a unor posibile clasificări a valorilor constituționale, în funcție de diverse 
criterii de delimitare, având la bază structura acestor valori. 

Astfel, în funcție de natura domeniului, valorile constituționale sunt de natură 
morală cele referitoare la intangibilitatea vieții umane, a demnității, a integrității 
psihice și fizice a omului, dreptatea, solidaritatea, buna-credință, echitatea; de na-
tură politică, cum ar fi democrația, separația puterilor în stat, suveranitatea, legali-
tatea, libertatea, egalitatea etc., cu precizarea că toate aceste valori au și un substrat 
moral; de natură creștin-religioasă, precum sacralitatea vieții, și chiar a multor 
drepturi fundamentale, formula sacrală a jurământului Președintelui României, 
care se extinde și la alte categorii de demnitari; de natură tehnico-juridică, cum ar 
fi organizarea bicamerală a Parlamentului, forma republicană de guvernământ, 
prezumția de nevinovăție, principiul reprezentativității bazate pe ficțiunea voinței 
poporului. 

Având în vedere criteriul reglementării în normele constituționale, putem 
vorbi de valori directe, în sensul că sunt reglementate în mod expres, explicit, 
precum și de valori indirecte, însemnând că pot fi deduse din principiile consti-
tuționale (în special valorile politice se manifestă în principii), precum și din 
coroborarea unor texte constituționale. 

 
[14] A se vedea T. VIANU, Filosofia culturii și teoria valorilor, Ed. Nemira, București, 1998, 

p. 92-124. 
[15] P. ANDREI, op. cit., p. 146-154. 
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În funcție de realizarea lor, putem distinge între valori-scop, a căror realizare 
este perpetuă, continuă, cum ar fi statul de drept, democrația, în general princi-
piile privind organizarea statului, precum și valori-mijloc, care au un caracter 
instrumental și privesc acele reguli care contribuie la realizarea altor valori și 
principii fundamentale, cum ar fi drepturile electorale, dreptul la vot, sau dreptul 
la petiție, dreptul la recurs etc.  

De asemenea, putem realiza o distincție între valorile substanțiale, care privesc 
conținutul, substanța, esența reglementării, cum ar fi dreptul la identitate, statul 
democratic și social, separația puterilor în stat, și valorile procedurale, cum ar fi 
dreptul la apărare, prezumția de nevinovăție, asigurarea căilor de atac etc., care 
la rândul lor au menirea realizării unei valori-scop, substanțiale, cum ar fi dreptul 
la un proces echitabil. 

Apreciem că, în funcție de criteriul esenței lor, valorile se clasifică în 
valori-sursă, categorie în care pot fi incluse valorile supreme, astfel cum sunt nomi-
nalizate în art. 1 alin. (3) din Constituție, și valori rezultante, cum ar fi principiul 
neretroactivității. 

O altă clasificare are în vedere geneza acestor valori, astfel că putem distinge 
între valori originare, prevăzute expres în Legea fundamentală, și valori derivate, 
care sunt puse în lumină prin activitatea de interpretare a instanței de contencios 
constituțional, prin argumentările jurisprudenței constituționale. 

În final, în funcție de criteriul acceptanței sociale, putem menționa valorile 
acceptate, dar și valorile controversate, care pot și uneori chiar creează divergențe 
sau dispute în societate. Astfel de valori unanim acceptate constituie democrația, 
pluralismul politic, libertatea, dreptatea, asigurarea efectivă a drepturilor și 
libertăților fundamentale etc. Au fost însă dispute asupra unor valori cum ar fi 
caracterul bicameral al Parlamentului, conținutul, întinderea, sensul principiului 
separației puterilor în stat, al principiului cooperării loiale dintre autorități etc. 

După criteriul generalității valorilor juridice există valori-principii – modele cu 
caracter general și special care stau la baza evaluării fenomenelor juridice (princi-
pii constituționale); valori-reguli – exprimă prohibiția sau dispoziția ce obligă la 
un comportament concret, care se regăsesc în coduri în special; valori-proceduri. 

Valorile supreme constituționalizate vizează trei categorii de concepte/valori 
de natură diferită, și anume strict juridice, politico-juridice și non-juridice. Astfel, 
examinând elementele acestei clasificări, vom observa, cu titlu de exemplu, că 
drepturile și libertățile cetățenilor reprezintă un concept juridic, constituțional 
bine determinat și într-o evoluție, chiar expansiune deosebită, față de care s-au 
elaborat nu doar multiple doctrine, teorii, dar s-a și dezvoltat o jurisprudență 
internațională și națională deosebit de bogată. Pluralismul politic reprezintă un 
concept politico-juridic constituțional ce constituie premisa principiului demo-
crației, a principiului reprezentativității, fără de care nu pot exista alte principii, 
cum ar fi parlamentarismul și tot ce se degajă din această, ajungând poate, 
printr-o extrapolare excesivă, până la ideea statului de drept. Cu adevărat 
concepte non-juridice, cel puțin în forma lor primară, cu un conținut, sens și un 
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potențial pronunțat de interpretare morală (inclusiv creștin-morală) sunt: dem-
nitatea omului, libera dezvoltare a personalității umane și dreptatea. 

Structura sistemului de valori al Constituției României, în opinia noastră, se 
prezintă pe patru paliere principale: a) valori supreme, valori nominalizate expli-
cit în corpul normativ al Legii fundamentale; b) valori constituționale, pe care le 
apreciem ca fiind „eterne”, acele care se bucură de o protecție privilegiată și care 
sunt intangibile, chiar și pentru puterea constituantă derivată, denumite în juris-
prudența Curții Constituționale a României ca fiind identitare[16]; c) valori-prin-
cipii, acele principii constituționale, în special politice, care privesc puterea 
publică și modul de organizare a statului; d) valori-drepturi, acele valori care pot 
fi identificate în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale consacrate în 
Constituție. 

Acest tablou al valorilor constituționale se completează cu cele desprinse, în 
special, din jurisprudența Curții Constituționale, care, de regulă, oferă conținut 
și consistență normelor constituționale. Este de observat că aceste valori expres 
înscrise în Constituție nu au o normativitate univocă, astfel că elementele lor de 
conținut lor se află sub rezerva interpretării oficiale pe care o realizează în prin-
cipal și cu precădere Curtea Constituțională. 

Se poate lesne observa că aceste categorii de valori constituționale se întrepă-
trund, delimitările urmăresc doar un scop științific, și nicidecum nu pot fi privite 
separat. Tocmai în aceasta constă beneficiul clasificării, care are menirea de a 
permite descoperirea multiplelor trăsături ale fiecărei valori în parte, ce pot fi 
încadrate în mai multe categorii ce au la bază criterii substanțial diferite.  

IV. Valori supreme și valori „eterne” în Constituția României. Aspecte 
selective din jurisprudența Curții Constituționale 

Fără a realiza o analiză din punct de vedere teoretic și conceptual a valorilor 
supreme și „eterne” din Constituție, vom proceda la o prezentare a conside-
rentelor relevante din jurisprudența Curții Constituționale cu privire la acestea. 
Utilizarea și exegeza acestor valori în cadrul controlului de constituționalitate a 
condus la augmentarea conținutului lor și la perceperea și receptarea laturii lor 
concrete în dinamica fenomenului constituțional. 

 
[16] A se vedea, în acest sens, Decizia nr. 390/2021 (M. Of. nr. 612 din 22 iunie 2021), parag. 81, 

unde se arată că identitatea constituțională națională este consacrată de art. 11 alin. (3) 
coroborat cu art. 152 din Legea fundamentală, ca garanție a unui nucleu identitar de fond al 
Constituției României și care nu trebuie relativizată în procesul integrării europene. Astfel, 
Curtea apreciază că valorile înscrise în art. 152 din Constituție, respectiv cele care nu pot forma 
obiect al revizuirii Constituției, țin de identitatea proprie a statului. 
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1. Valori supreme 

1.1. Demnitatea umană 

A) Prin Decizia nr. 498/2018[17], Curtea a stabilit, ca exigență de ordin consti-
tuțional, că garanțiile aferente prelucrării datelor cu caracter medical cuprinse în 
dosarul electronic de sănătate trebuie reglementate prin lege. 

În acest context, Curtea a statuat că una dintre aceste garanții o constituie 
consimțământul pacientului, care trebuie să fie unul liber, ce nu poate fi stimulat 
prin oferirea unor posibile avantaje medicale sau de altă natură (economice), 
pentru că, în acest caz, s-ar ajunge la vicierea indirectă a acestuia și la situația în 
care omul ar fi tratat ca un obiect, cu desconsiderarea principiilor subiective care 
caracterizează ființa umană, ceea ce este contrar demnității umane. Persoana, mai 
ales dacă este vorba despre sănătatea sa, vădește o vulnerabilitate aparte și este 
tentată să accepte, total și necondiționat, măsurile legislative promovate de stat și 
care îi sunt propuse spre acceptare, fără a mai analiza justul echilibru care trebuie 
să existe între dreptul la ocrotirea sănătății și cel la viață intimă, familială și 
privată. Mai mult, persoana este cu atât mai vulnerabilă cu cât se află într-o stare 
fizică/emoțională care nu îi mai permite să aprecieze în mod obiectiv cu privire la 
consimțământul său. De aceea, cadrul normativ nu trebuie să o desconsidere și să 
o plaseze într-un plan secund în raport cu dorința statului de a ține un dosar 
electronic de sănătate și/sau de a centraliza diverse date medicale (ca măsură 
obiectivă de ocrotire a sănătății publice). Aceleași considerații se impun și în 
privința modului în care este tratată persoana care nu își dă consimțământul pentru 
prelucrarea datelor sale medicale în cadrul dosarului electronic de sănătate. 

Totodată, este de datoria statului să se asigure de faptul că cei care acționează 
în numele său nu își compromit propria demnitate umană, chiar presupunând că 
aceștia, la nivel personal, nu consideră că, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, 
încalcă drepturile pacientului. Practic, obligația pozitivă a statului de a reglemen-
ta un cadru normativ care să respecte demnitatea umană nu trebuie să îl pună 
nici pe angajatul statului și nici pe pacient în situația de a obliga, respectiv de a-și 
da consimțământul, chiar dacă aceștia, la nivel subiectiv, nu realizează faptul că 
își încalcă propria demnitate. Astfel, cadrul legislativ în sine trebuie să preîntâm-
pine posibilitatea ca, prin modul lor de acțiune, cele două categorii de persoane 
să își încalce propria lor demnitate umană[18]. 

B) Prin Decizia nr. 465/2019[19], pronunțată în cadrul competenței instanței 
constituționale de a examina inițiativele de revizuire a Constituției, Curtea a 
constatat, printre altele, că interdicția acordării grațierii de către Președintele 
României pentru infracțiuni de corupție încalcă limitele revizuirii Constituției. 

 
[17] M. Of. nr. 650 din 26 iulie 2018. 
[18] A se vedea parag. 52-53 ale deciziei. 
[19] M. Of. nr. 645 din 5 august 2019. 
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Curtea a observat că art. 1 alin. (3) din Constituție reprezintă o reglementare de 
principiu care constituie cadrul pe care se grefează toate celelalte norme ale 
Constituției. Acesta operează cu noțiuni/sintagme distincte, dar interdependente, 
și anume: „demnitatea omului”, „drepturile și libertățile cetățenilor”, „libera dez-
voltare a personalității umane” și „dreptatea”. Dreptatea și demnitatea omului – 
valori supreme în statul de drept – constituie repere pentru interpretarea și aplica-
rea celorlalte norme constituționale. Drepturile și libertățile fundamentale califi-
cate ca atare în Constituție se întemeiază pe demnitatea umană (Decizia nr. 1.109 
din 8 septembrie 2009), aceasta fiind o valoare supremă a statului român. Dem-
nitatea umană nu are numai o valoare proclamativă și nu este golită de conținut 
normativ, ci, din contră, are valoare normativă și poate fi calificată ca un drept fun-
damental cu un conținut distinct ce pune în discuție caracterul și condiția umană 
ale individului. Astfel, orice încălcare a drepturilor și a libertăților fundamentale 
numite reprezintă o încălcare a demnității umane, dat fiind că este temeiul aces-
tora, ceea ce se constituie într-o încălcare mijlocită a demnității umane, și că, întru-
cât demnitatea umană poate fi considerată drept fundamental cu valoare norma-
tivă distinctă, trebuie acceptată posibilitatea încălcării nemijlocite a acesteia, 
distinct de drepturile și libertățile fundamentale prevăzute în Constituție. 

În accepțiunea demnității umane, omul trebuie să fie scop și subiect al acțiunii 
statului, și nu mijloc sau obiect al acesteia, astfel că statul nu îi poate aplica omu-
lui un tratament care să nege calitatea și statutul său juridic de subiect de drept, 
întrucât se ajunge la nesocotirea obligației de respectare a esenței umane a indi-
vidului. Este contrară demnității umane o conduită etatică ce pune sub semnul 
întrebării existența subiectivă a individului sau dacă abținerea într-un caz concret 
are ca rezultat desconsiderarea arbitrară a demnității umane. De aceea, sunt in-
compatibile cu demnitatea umană orice acțiuni/inacțiuni care vizează sau au ca 
rezultat desconsiderarea existenței umane a individului, umilirea, stigmatizarea, 
persecutarea, ostracizarea, punerea în afara legii sau aplicarea unui tratament 
disprețuitor. 

Curtea a reținut că interdicția generală de a acorda grațierea individuală în 
privința infracțiunilor de corupție are drept efect negarea vocației persoanelor 
care au săvârșit astfel de infracțiuni de a beneficia de grațierea individuală. Un 
asemenea tratament juridic, indiferent de nivelul său normativ, desconsideră 
existența umană a individului, plasând, din punct de vedere uman, persoanele 
care au săvârșit infracțiuni de corupție într-o situație de inferioritate, ceea ce se 
constituie într-o limitare a demnității lor umane. Propunerea legislativă pentru 
revizuirea Constituției României limitează în mod excesiv puterea statului și posi-
bilitatea sa de apreciere, ceea ce afectează, în mod nepermis, exercitarea puterii 
publice în favoarea/beneficiul cetățenilor. Astfel, ca efect al limitării puterii 
publice, o categorie de cetățeni este privată de o vocație pe considerente cu 
caracter circumstanțial, contrar demnității umane. O astfel de măsură reprezintă 
o desconsiderare a principiilor subiective care caracterizează ființa umană, ceea 
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ce se constituie, prin prisma art. 152 alin. (2) din Constituție, într-o atingere adusă 
demnității umane. 

Prin urmare, Curtea a constatat că propunerea legislativă nu respectă justul 
echilibru între două interese generale, și anume cel de a se executa/a se considera 
executată o hotărâre judecătorească de condamnare numai pe considerente care 
țin de conduita condamnatului, expresie a efectivității justiției penale, și cel al 
respectării demnității umane, afectându-se astfel echilibrul sensibil existent între 
interesele statului și cele ale societății[20]. 

1.2. Dreptatea 

A) Prin Decizia nr. 136/2021[21], Curtea a stabilit că privarea de libertate legal 
dispusă în cursul procesului penal, ca măsură preventivă[22], implică un drept la 
reparare în măsura în care procesul penal a fost soluționat prin clasare, conform 
art. 16 alin. (1) lit. a)-d) C. proc. pen.[23], sau achitare. 

Curtea a statuat că rațiunea și finalitatea existenței statului se fundamentează 
pe valorile supreme consacrate prin art. 1 alin. (3) din Constituție, iar printre aces-
tea se numără și dreptatea, care asigură nu doar buna funcționare a statului, dar 
și încrederea societății în acțiunea acestuia, în speță, în actul de justiție. Raportul 
juridic dintre stat și cetățean în cadrul unui proces penal este un raport de putere 
publică, oferind autorităților abilitate competența de a folosi în mod legitim forța 
de constrângere a statului. Aceasta trebuie realizată în limitele prevederilor 
constituționale și legale, astfel încât să fie respectate atât procedurile normate 
prin lege, cât și drepturile și libertățile fundamentale, principiile de drept și 
valorile supreme prevăzute în Constituție. Orice acțiune a statului, chiar legală 
fiind, dacă prin finalitatea ei devine injustă/nedreaptă pentru cetățean, trebuie 
însoțită de un remediu normativ corespunzător în vederea restabilirii stării de 
dreptate atât în privința persoanei în cauză, cât și a societății. Prin urmare, 
evaluarea acțiunii statului strict dintr-o perspectivă legalistă – subsumată în mod 
mecanic respectării procedurilor legale – poate duce la o concluzie falacioasă în 

 
[20] A se vedea parag. 44, 47 și 53-55 ale deciziei. 
[21] M. Of. nr. 494 din 12 mai 2021. 
[22] Este de observat că autorul excepției de neconstituționalitate a fost supus unor măsuri 

preventive privative de libertate în cursul procesului penal, fiind arestat, cu respectarea 
prevederilor legale, aproximativ 11 luni, în perioada 2000-2001, însă a fost achitat, atât în fond 
(22 februarie 2016), cât și în apel (7 octombrie 2016), în temeiul art. 16 alin. (1) lit. b) teza a doua 
din Codul de procedură penală [fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege], în 
condițiile în care, deși s-a împlinit termenul de prescripție special, a solicitat, în temeiul art. 18 
C. proc. pen., continuarea procesului penal. 

[23] Art. 16 alin. (1) lit. a)-d) C. proc. pen. prevede că „Acțiunea penală nu poate fi pusă în 
mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: a) fapta nu există;  
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege; 
c) nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea; d) există o cauză justificativă sau de 
neimputabilitate”. 



52 PATRIMONIUL CONSTITUŢ IONAL Ş I  VALORILE DEMOCRATICE 

analiza constituționalității normei juridice. De aceea, ea trebuie realizată și din 
perspectiva fundamentelor care stau la baza existenței statului. Întrucât valorile 
supreme consacrate prin art. 1 alin. (3) din Constituție reprezintă garanții juridice 
fundamentale pentru asigurarea supremației Constituției, rezultă că acestea sunt 
standarde de referință primordiale în cadrul controlului de constituționalitate a 
normei juridice și, în consecință, trebuie valorizate în mod corespunzător. 

Dreptatea este un concept constituțional care, având în vedere natura sa 
moral-filosofică, nu poate cunoaște în sine o normativizare, dar reprezintă cadrul 
și măsura acțiunii statului. Societatea, în mod rezonabil, pretinde dreptatea, iar 
statul, prin autoritățile sale, are sarcina de a o impune și valoriza. Dreptatea este 
un element intrinsec și inseparabil al fiecărei acțiuni etatice care se reflectă asupra 
drepturilor și libertăților fundamentale. Prin urmare, orice limitare a acestora 
trebuie însoțită de un set de garanții care să asigure societatea, pe de o parte, că 
măsura etatică nu numai că nu este arbitrară, ci și justă, iar, pe de altă parte, că, 
în cazul unor erori de apreciere ale statului, remediul existent este unul apt să 
corecteze nedreptatea săvârșită. De aceea, raportat la libertatea individuală, 
devine axiomatic faptul că, dacă s-a făcut dreptate pe fondul acuzației în materie 
penală, fiind constatată netemeinicia sa, efectele actului de dreptate în mod 
inevitabil se repercutează și asupra măsurilor preventive privative de libertate 
luate în cursul procesului penal, ceea ce implică necesitatea existenței unui 
remediu judiciar de natură a corecta suferința expiată[24]. 

B) Prin Decizia nr. 233/2021[25], Curtea a stabilit, ca exigență de ordin constitu-
țional, că, în materie penală, motivarea hotărârii judecătorești trebuie realizată la 
momentul pronunțării acesteia și că punerea în executare a unei hotărâri jude-
cătorești definitive anterior motivării în fapt și în drept a acesteia este contrară, 
printre altele, dispozițiilor constituționale referitoare la demnitatea umană și 
dreptate, ca valori supreme în statul de drept[26]. 

Curtea a subliniat că toate acțiunile statului, îndeosebi înfăptuirea justiției, au 
o dimensiune valorică, raportată în special la valorile constituționale – dreptatea 
și demnitatea omului. Dreptatea, valoare supremă în statul de drept, deși nu se 
regăsește ca atare în legislația infraconstituțională, este un element intrinsec al 

 
[24] A se vedea parag. 39 și 40 ale deciziei. 
[25] M. Of. nr. 508 din 17 mai 2021. 
[26] Este interesant de observat că în cauza penală în care a fost invocată excepția de 

neconstituționalitate, autorul acesteia a fost achitat în primă instanță pentru infracțiunea de 
abuz în serviciu și condamnat la pedeapsa cu închisoarea cu suspendarea executării pedepsei 
sub supraveghere pentru infracțiunea de cumpărare de influență, iar instanța de control judi-
ciar a admis apelurile, a desființat în parte hotărârea primei instanțe și a dispus condamnarea 
autorului excepției la o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenție pentru infracțiunile săvâr-
șite. Autorul excepției a fost încarcerat în temeiul minutei (dispozitivului hotărârii judecă-
torești) pronunțate de instanța de apel și a luat cunoștință despre motivele pentru care a fost 
condamnat la o dată ulterioară punerii în executare a hotărârii instanței de apel, când a avut 
loc redactarea hotărârii judecătorești (motivarea în fapt și în drept a soluției). 



I .  PATRIMONIUL CONSTITUȚ IONAL. DIMENSIUNI AXIOLOGICE 53 

 

oricărei acțiuni a statului. Statul, prin autoritățile sale, are sarcina de a impune și 
valoriza dreptatea în societate. Așadar, deși nu poate fi normativizată, dreptatea 
este percepută rațional și obiectiv ca o necesitate, o exigență rezonabilă pretinsă 
de societate și impusă de autoritățile statului. Justiția are rolul de a restabili 
dreptatea în societate. În mod particular, în domeniul justiției penale, dreptatea 
constituie un imperativ suprem, în condițiile în care procesul penal se poate 
finaliza cu o hotărâre de condamnare, ce constituie o exprimare extremă a exer-
citării forței coercitive a statului. Or, pentru ca societatea și, în mod special, 
persoana condamnată să accepte această formă de exercitare a forței coercitive a 
statului, hotărârea judecătorească penală – actul final și de dispoziție al instanței, 
prin care se soluționează cu autoritate de lucru judecat litigiul dintre părți – 
trebuie să aibă o legitimitate deplină. 

Dintre multiplele sale forme, în această materie, dreptatea relevă ideea de 
echitate, constituie o exigență a echității procedurii judiciare. Ca exigență a echi-
tății procedurii judiciare, dreptatea însoțește actul de justiție în fiecare fază și 
etapă procesuală. Or, o justiție întârziată/amânată prin lipsa motivării în fapt și 
în drept a hotărârii judecătorești la data pronunțării este contrară dreptului la un 
proces echitabil și încalcă implicit dreptatea – valoare supremă în statul de drept. 
În aceste condiții, doar pronunțarea unei hotărâri judecătorești motivate în fapt 
și în drept asigură realizarea justiției în spiritul dreptății, ca valoare supremă în 
statul de drept. Astfel, punerea în executare a hotărârii judecătorești definitive la 
data pronunțării minutei (dispozitivului) cu motivarea în fapt post factum a 
soluției, la o dată care, în practică, se plasează la un interval mare de timp față de 
momentul pronunțării condamnării, este contrară demnității umane. Un aseme-
nea tratament juridic plasează persoana condamnată într-o situație de infe-
rioritate și are ca rezultat desconsiderarea arbitrară a demnității sale umane[27]. 

1.3. Libera dezvoltare a personalității umane 

A) Prin Decizia nr. 80/2014[28], pronunțată în cadrul competenței instanței 
constituționale de a examina inițiativele de revizuire a Constituției, Curtea a 
constatat că eliminarea bunelor moravuri, ca limită a libertății de acțiune a 
persoanei, încalcă limitele revizuirii Constituției. În acest sens, Curtea a observat 
că libertatea, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia tuturor 
principiilor morale și presupune elaborarea unor asemenea norme de drept care 
să garanteze tuturor persoanelor să se manifeste potrivit propriilor opțiuni în 
relațiile cu ceilalți membri ai colectivității. O atare concepție decurge din latura 
activă a liberei dezvoltări a personalității umane, fiind expresia libertății de 
acțiune a persoanei fizice. Totuși, libertatea de acțiune a acesteia în privința vieții 
sale intime, familiale și private nu poate fi și nu este absolută, ea trebuie să se 
integreze și să respecte valorile societății, ale colectivității; de aceea, persoana 

 
[27] A se vedea parag. 58-65 ale deciziei. 
[28] M. Of. nr. 246 din 7 aprilie 2014. 
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fizică nu poate folosi abuziv și antisocial dreptul său de a dispune de ea însăși, 
ceea ce justifică stabilirea anumitor limite în privința acestui drept, printre care 
și bunele moravuri. De principiu, dreptul de a dispune de sine însuși cuprinde 
două elemente inerente, respectiv un element activ vizând dreptul persoanei de 
a se manifesta, prin acțiunile sale, în mod liber, precum și un element pasiv 
referitor la dreptul persoanei de a fi ocrotită de ingerințele altor subiecte de drept. 
Libertatea de acțiune a unei persoane este în mod necesar limitată de dreptul 
celorlalte persoane de a li se respecta drepturile și libertățile fundamentale sau 
valorile morale. De aceea, Constituția trebuie să acorde același nivel de protecție 
ambelor aspecte ale dreptului persoanei de a dispune de sine însăși și să consacre 
un just echilibru între acestea. Or, modificarea constituțională propusă a fi operată, 
prin suplimentarea garanțiilor dreptului persoanei fizice de a dispune de ea însăși 
sub aspect activ, are drept efect suprimarea unei garanții a acestui drept în privința 
aspectului său pasiv. Cu alte cuvinte, s-ar ajunge la situația ca libertatea de acțiune 
de care dispune persoana fizică să afecteze drepturile și libertățile inerente celor-
lalte persoane cu care aceasta interacționează în mod implicit[29]. 

B) Prin Decizia nr. 601/2020[30], Curtea a stabilit, ca exigență de ordin constitu-
țional, că punerea sub interdicție judecătorească, ce are drept consecințe lipsirea 
persoanei în cauză de capacitatea de exercițiu și instituirea tutelei, poate fi 
dispusă doar dacă nu există măsuri alternative și mai puțin restrictive decât 
aceasta, având în vedere gradul de afectare a discernământului persoanei. În lipsa 
reglementării unor astfel de măsuri, privarea de capacitate de exercițiu a per-
soanei conduce la afectarea uneia dintre valorile supreme ale poporului român, 
respectiv demnitatea umană, prevăzută de art. 1 alin. (3) din Constituție, care, în 
accepțiunea jurisprudenței instanței constituționale, reprezintă sursa drepturilor 
și libertăților fundamentale, precum și a garanțiilor asociate acestora (a se vedea, 
în acest sens, Decizia nr. 1.109 din 8 septembrie 2009). Totodată, este afectată și 
libera dezvoltare a personalității umane, care se află în strânsă legătură cu dem-
nitatea umană, atât sub aspectul laturii sale active – exprimată sub forma libertății 
de acțiune –, cât și al laturii sale pasive – exprimată sub forma respectării sferei 
personale a individului și a exigențelor care stau la baza acesteia. Rezultă că orice 
persoană trebuie să fie liberă să acționeze în vederea dezvoltării personalității 
sale, statul, în virtutea caracterului său social, având obligația de a reglementa un 
cadru normativ care să asigure respectarea individului, deplina exprimare a 
personalității cetățenilor, a drepturilor și a libertăților lor, a șanselor egale, având 
ca rezultat respectarea demnității umane[31]. 

 
[29] A se vedea parag. 99, 101 și 102 ale deciziei. 
[30] M. Of. nr. 88 din 27 ianuarie 2021. 
[31] A se vedea parag. 44 și 45 ale deciziei. 
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2. Valori „eterne” 

2.1. Neafectarea drepturilor și libertăților fundamentale 

A) Prin Decizia nr. 799/2011[32], pronunțată în cadrul competenței instanței 
constituționale de a examina inițiativele de revizuire a Constituției, Curtea a 
constatat, printre altele, că eliminarea din Constituție a prezumției caracterului 
licit al dobândirii averii încalcă limitele revizuirii[33]. Curtea a reținut că această 
prezumție constituie o garanție a dreptului de proprietate al persoanei. În absen-
ța unei astfel de prezumții, deținătorul unui bun ar fi supus unei insecurități con-
tinue, întrucât, ori de câte ori s-ar invoca dobândirea ilicită a respectivului bun, 
sarcina probei nu ar reveni celui care face afirmația, ci deținătorului bunului. 
Tocmai de aceea, în cadrul lucrărilor Adunării Constituante, în ședința din 9 
octombrie 1991, a fost respins amendamentul de eliminare a dispoziției privind 
prezumția dobândirii licite a averii, neîntrunind decât votul a 14 parlamentari, 
astfel cum rezultă din Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 29 din 11 
octombrie 1991. 

Aplicând dispozițiile art. 152 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora nicio 
revizuire nu poate fi făcută dacă are ca efect suprimarea drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora, Curtea a constatat că eliminarea tezei a 
doua a art. 44 alin. (8) din Constituție, potrivit căreia „Caracterul licit al dobând-
irii se prezumă”, este neconstituțională, deoarece are ca efect suprimarea unei 
garanții a dreptului de proprietate, încălcându-se astfel limitele revizuirii prevă-
zute de art. 152 alin. (2) din Constituție. 

B) Prin Decizia nr. 80/2014, menționată mai sus, Curtea a constatat, printre 
altele, că eliminarea unui text constituțional care permite legiuitorului organic să 
acorde și alte atribuții Curții Constituționale, respectiv art. 146 lit. l) din Consti-
tuție, încalcă limitele de revizuire a Constituției. Curtea a observat că, în măsura 
în care legiuitorul constituant derivat elimină această normă constituțională, are 
obligația de a constituționaliza cele două atribuții reglementate în temeiul ei la 
nivel infraconstituțional prin Legea nr. 47/1992. Eliminarea acestora printr-o 
simplă abrogare a textului constituțional în temeiul cărora au fost reglementate 
este de natură să încalce accesul la justiția constituțională pentru apărarea unor 
valori, reguli și principii constituționale, adică suprimarea unei garanții a acestor 
valori, reguli și principii, care includ și sfera drepturilor și a libertăților fun-
damentale[34]. 

 
[32] M. Of. nr. 440 din 23 iunie 2011. 
[33] Decizia nr. 85 din 3 septembrie 1996 (M. Of. nr. 211 din 6 septembrie 1996), sau Decizia 

nr. 148 din 16 aprilie 2003 (M. Of. nr. 317 din 13 mai 2003). 
[34] A se vedea parag. 432-443 ale deciziei. 
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C) Prin Decizia nr. 464/2019[35], pronunțată în cadrul competenței instanței 
constituționale de a examina inițiativele de revizuire a Constituției, Curtea a 
constatat, printre altele, că interdicția acordării grațierii pentru infracțiuni de 
corupție încalcă limitele revizuirii Constituției. Curtea a stabilit că drepturile și 
libertățile fundamentale ale cetățenilor și garanțiile lor nu pot fi considerate un 
set difuz de elemente fără nicio legătură între ele, ci alcătuiesc un sistem coerent 
și unitar de valori, întemeiat pe demnitatea umană. 

Este adevărat că titlul II al Constituției nu include demnitatea umană în cadrul 
drepturilor/libertăților fundamentale, ci al valorilor supreme, însă lipsa calificării 
prin chiar textul Constituției a demnității umane ca un drept fundamental și 
plasarea acestuia chiar în afara titlului II al Constituției – Drepturile, libertățile și 
îndatoririle fundamentale nu exclude valorizarea sa ca limită a revizuirii Constitu-
ției în sensul art. 152 alin. (2) din Constituție. Curtea reține că art. 21-52 din 
Constituție cuprind numai o enumerare a drepturilor și a libertăților fundamen-
tale, fără ca aceasta să însemne că drepturile și libertățile fundamentale sunt limi-
tate la acest catalog. Acestea sunt drepturile și libertățile calificate ca fiind fun-
damentale, deci cele numite/nominalizate în mod expres. Prin urmare, în măsura 
în care un text constituțional cuprinde o valoare supremă de natură constitu-
țională, care reprezintă în sine un principiu director și/sau un drept/o libertate 
fundamentală, calificată ca atare de Curtea Constituțională, catalogul cuprins în 
titlul II al Constituției se modelează în consecință. 

Demnitatea umană reprezintă însăși sursa, temeiul și esența drepturilor și 
libertăților fundamentale, astfel că art. 152 alin. (2) din Constituție, prin raportare 
la demnitatea umană, se poate analiza din două perspective complementare: 
principiu director în privința drepturilor și libertăților fundamentale și drept 
fundamental distinct, iar înțelesul său bivalent se valorizează ca o limită a 
revizuirii Constituției în sensul art. 152 alin. (2) din Constituție[36]. 

2.2. Independența justiției 

Prin Decizia nr. 80/2014, Curtea a constatat, printre altele, că majorarea 
numărului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii care nu sunt magis-
trați în dauna celor care dețin această calitate afectează independența justiției. 
Curtea a reținut că îndeplinirea rolului constituțional al Consiliului Superior al 
Magistraturii, acela de garant al independenței justiției, precum și a principalelor 
atribuții care privesc cariera și răspunderea disciplinară a magistraților presupune 
ca judecătorii și procurorii să aibă o pondere corespunzătoare imperativului 
constituțional, consacrat de art. 133 alin. (1). Așa fiind, în virtutea atribuțiilor 
Consiliului Superior al Magistraturii, componența acestui organism trebuie să 
reflecte specificitatea acestei activități, calitatea de magistrați a membrilor – așa 
cum o impune însăși titulatura acestui organism suprem de reprezentare, care 

 
[35] M. Of. nr. 646 din 5 august 2019. 
[36] A se vedea parag. 46, 47 și 52 ale deciziei. 
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cunosc în mod direct implicațiile activității desfășurate de această categorie pro-
fesională, fiind definitorie pentru hotărârile pe care le adoptă Consiliul Superior 
al Magistraturii. Astfel, majorarea numărului membrilor reprezentanților socie-
tății civile, deci a persoanelor din afara sistemului judiciar, și schimbarea propor-
ției de reprezentare în Consiliu au consecințe negative asupra activității siste-
mului judiciar. Schimbarea proporției de reprezentare, prin mărirea numărului 
persoanelor din afara sistemului judiciar membre ale Consiliului Superior al 
Magistraturii, este de natură să producă efecte negative asupra activității siste-
mului judiciar[37]. 

V. În loc de concluzii 

Tudor Vianu arăta că valorile se găsesc în conexiune nu numai cu suportul lor, 
dar și unele cu altele, întrucât o valoare poate ajuta la realizarea celeilalte, sens în 
care identifica relația mijloc-scop în studiul valorilor. Totodată, valorile pot fi 
însumate în structuri axiologice mai cuprinzătoare, pot să se refuze lucrării de 
însumare sau pot lucra ca factori însumativi[38]. Valorile juridice, chiar dacă sunt 
libere de suportul lor concret, sunt valori integrabile unor structuri axiologice mai 
largi, contribuind la asigurarea coerenței și corectei dimensionări a acestora. De 
aceea apreciem că în acest context „dreptul, astfel cum se înfățișează în prezent, 
este, din punct de vedere tehnic, complex, aproape imprevizibil în detaliile sale 
și totuși este un fenomen inspirat de câteva idei morale ce se află într-o strânsă 
legătură cu esența sa și de care dreptul nu se poate rupe fără să se contrazică pe 
sine însuși”[39]. 

 

 
[37] A se vedea parag. 365-370 ale deciziei, precum și, în același sens, Decizia nr. 799/2011. 
[38] T. VIANU, op. cit., p. 93-95. 
[39] H. COING, A jogfilozófia alapjai (Fundamentele filosofiei dreptului), Ed. Osiris, Budapesta, 

1996, p. 276. 
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a Republicii Moldova 

I. Introducere 

Curțile Constituționale sunt sesizate adesea să se pronunțe în privința unor 
omisiuni legislative[2]. Conștientizând această realitate, problema omisiunilor le-
gislative în jurisprudența constituțională a constituit genericul celui de-al XIV-lea 
Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene, care a avut loc pe 2-7 
iunie 2008 în orașul Vilnius[3]. 

În raportul prezentat de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova la 
acest congres se notează că autorii sesizărilor adresate Curții pot invoca şi lacu-
nele din legislaţie. Există cazuri când aceștia scot în evidență lacunele actului 
supus controlului constituționalității şi omisiunile organului legislativ şi pe cele 
ale guvernului. La rândul ei, dacă Curtea constată existenţa unor lacune sau 
omisiuni normative în legislaţie, care se datorează nerealizării unor prevederi ale 
Constituţiei, atunci în conformitate cu art. 281 alin. (4) din Legea cu privire la 
Curtea Constituţională şi art. 79 alin. (1) din Codul jurisdicţiei constituţionale 
poate să formuleze o adresă pentru a atrage atenţia organelor respective asupra 
lichidării acestor lacune[4]. 

 
[1] Notă: acest text reprezintă versiunea in extenso (actualizată) a comunicatului prezentat 

în cadrul unui seminar online organizat în comun de Curtea Constituțională a României și 
Curtea Constituțională a Republicii Moldova, pe 26 martie 2021, la care au participat 
magistrați-asistenți ai Curții din România și juriști ai Curții din Republica Moldova. Seminarul 
respectiv a fost organizat în cadrul programului comun dedicat controlului de constituțio-
nalitate exercitat de cele două înalte jurisdicții. 

[2] P. CHIASSONI, Legal Gaps, în Interpretation without Truth. Law and Philosophy Library, 
vol. 128. Springer, Cham, 2019, p. 159-179. 

[3] Președinția Conferinței Curților Constituționale Europene pentru perioada 2020-2023 va 
fi deținută de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova, care va organiza cel  
de-al XX-lea Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene. 

[4] Raportul Curții Constituționale a Republicii Moldova prezentat la cel de-al XIV-lea 
Congres al Conferinței Curților Constituționale Europene (Problems of Legislative Omission 
in Constitutional Jurisprudence), 2-7 iunie 2008, Vilnius. Disponibil pe https://www.con 
feuconstco.org/reports/rep-xiv/report_Moldova_ro.pdf. 
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De asemenea, în același raport se subliniază că „[a]dresa constituie actul prin 
intermediul căruia Curtea Constituţională, fără a se substitui organului legislativ, 
îşi exercită, potrivit dispoziţiilor art. 79 alin. (1) din Codul jurisdicţiei constitu-
ţionale, rolul său de «legislator pasiv», insistând asupra unor lacune sau carențe 
existente în legislaţia în vigoare, datorate nerealizării prevederilor Constituţiei 
sau asupra necesităţii de a se opera modificări în reglementările legale, care au 
făcut obiectul controlului de constituţionalitate”[5]. 

Așadar, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a conchis în raport că ea 
nu verifică constituționalitatea unor omisiuni legislative, ci poate doar să formu-
leze o Adresă către Parlament în care să semnaleze existența unor omisiuni 
legislative constatate în contextul controlului de constituționalitate al unui act 
normativ. 

În mod similar, în raportul prezentat de către Curtea Constituțională a Româ-
niei la congresul în discuție se subliniază că[6] vidul legislativ apare atunci când 
(i) din legislaţie lipseşte o reglementare dezirabilă şi necesară pentru desfăşurarea 
relaţiilor sociale într-un anumit domeniu al existenţei comunităţii sau atunci 
când (ii) o normă juridică prin care se reglementează valori fundamentale consa-
crate prin Constituţie este abrogată fără a fi înlocuită cu altă normă juridică cu 
aceeaşi finalitate. În prima ipoteză, Curtea Constituţională nu poate interveni 
pentru înlăturarea vidului legislativ, pentru că obiectul controlului de constitu-
ţionalitate îl formează normele dreptului pozitiv, altfel spus, legile în vigoare, şi 
nu o legislaţie dezirabilă, dar inexistentă. Sarcina şi competenţa înlăturării vidu-
lui legislativ le revine, în acest caz, factorilor politici şi, în primul rând, Par-
lamentului. Omisiunile legislative nu pot fi remediate decât pe cale legislativă. În 
cea de a doua ipoteză, Curtea poate acţiona, constatând – sesizată fiind de subiec-
tele prevăzute de lege – neconstituționalitatea abrogării care a avut ca efect 
crearea unui vid legislativ de natură să încalce normele şi principiile consti-
tuționale. Aici se face trimitere la Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007, prin care a 
fost declarată ca neconstituțională Legea nr. 278/2006 prin care au fost abrogate 
din Codul penal infracţiunile de insultă și calomnie. În această Decizie, Curtea a 
reținut că prin abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la infracţiunile de insultă 
și calomnie s-a creat un vid inadmisibil de reglementare, contrar dispoziţiei con-
stituţionale care garantează demnitatea omului ca valoare supremă. În absenţa 
ocrotirii juridice prevăzute de art. 205 (insulta), 206 (calomnia) şi 207 (proba 
verității) din Codul penal al României (din 1968), demnitatea, onoarea şi reputaţia 

 
[5] Ibidem. 
[6] Raportul CCR prezentat la cel de-al XIV-lea Congres al Conferinței Curților Consti-

tuționale Europene (Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence), 2-7 
iunie 2008, Vilnius. Disponibil pe https://www.confeuconstco.org/reports/rep-xiv/report_ 
Romania_ro.pdf. 
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persoanelor nu mai beneficiază de nicio altă formă de ocrotire juridică reală şi 
adecvată[7]. 

Prin urmare, și Curtea Constituțională a României a conchis că nu are compe-
tenţa de a controla omisiunile legislative sau neconcordanțele de reglementare 
dintre diferitele legi sau din cuprinsul aceleiaşi legi. Totodată, Curtea Constitu-
ţională are posibilitatea să intervină, la sesizare, şi să constate printr-o decizie 
interpretativă, „în ce măsură” textul respectiv este neconstituţional. În aceste 
cazuri, textul de lege controlat nu se înlătură din legislaţie, ci se aplică în sensul 
stabilit de Curtea Constituţională. Se înţelege însă că, şi în acest caz, pentru 
deplină claritate, este de dorit ca Parlamentul să intervină, reformulând legea[8]. 

Totuși, lucrurile au evoluat de atunci. În acest articol îmi propun să analizez 
dacă o eventuală omisiune legislativă poate face obiectul controlului de consti-
tuționalitate. În caz afirmativ, vom reda particularitățile controlului de constitu-
ționalitate al omisiunilor legislative, valorificând jurisprudența recentă a Curții 
Constituționale a Republicii Moldova și a României. 

II. Jurisprudența Curții Constituționale a României 

Vom începe prin a preciza că în 2010 un potențial candidat independent la 
alegerile parlamentare parţiale a contestat (prin intermediul unei excepții de 
neconstituționalitate) la Curtea Constituțională a României prevederile art. 48 
alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autori-
tăţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, conform cărora: 
„[l]a alegerile parţiale pot participa numai partidele politice şi organizaţiile cetă-
ţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au îndeplinit 
pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau într-o alianță politică 
ori electorală. Alegerile parţiale se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine 
clasat candidat urmând a fi declarat câștigător”. 

Autorul excepției de neconstituționalitate a invocat faptul că textul legal 
menţionat anulează dreptul de a fi ales, reglementat de art. 37 din Constituţia 
României, prin faptul că elimină candidaţii independenţi din cursa pentru ale-
gerile parlamentare parţiale. El a mai afirmat că este firesc ca legislaţia să prevadă 
anumite condiţii, cu caracter restrictiv, pentru exercitarea la modul concret a 

 
[7] Decizia CCR nr. 62 din 18 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului 
penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi (M. Of. nr. 104 din 12 februarie 
2007). 

[8] Raportul CCR prezentat la cel de-al XIV-lea Congres al Conferinței Curților Consti-
tuționale Europene (Problems of Legislative Omission in Constitutional Jurisprudence), 2-7 
iunie 2008, Vilnius. Disponibil pe https://www.confeuconstco.org/reports/rep-xiv/report_ 
Romania_ro.pdf. 
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acestui drept, dar este contrar Legii fundamentale şi actelor juridice internaţio-
nale în această materie ca o anumită categorie de candidaţi, acceptată la alegerile 
generale, să fie exclusă legal şi de la bun început din etapa alegerilor parţiale. 

Prin Decizia nr. 503 din 20 aprilie 2010, Curtea Constituțională a României a 
constatat că textul de lege criticat „nu prevede în mod expres, direct, eliminarea 
candidaţilor independenţi de la alegerile parlamentare parţiale, însă aceasta rezultă 
tocmai din formula «numai partidele.. şi organizaţiile...», redactare restrictivă şi 
imperativă, ce exclude în mod logic orice altă interpretare. Chiar dacă îmbracă 
forma unei omisiuni legislative, viciul de neconstituţionalitate sesizat nu poate fi 
ignorat, deoarece o atare omisiune este cea care generează, eo ipso, încălcarea 
dreptului constituţional de a fi ales. Or, Curtea Constituţională, potrivit art. 142 din 
Legea fundamentală, este garantul supremaţiei Constituţiei, ceea ce presupune, 
printre altele, conformitatea întregului drept cu Constituţia, controlul constituţio-
nalităţii legilor. În concluzie, legea electorală poate preciza condiţiile în care o per-
soană poate candida în calitate de independent (constituirea unui depozit finan-
ciar, un anumit număr de susţinători), dar nu poate, sub nicio formă, să îndepărteze 
de la procesul electoral, în cazul alegerilor parţiale, candidatura ca independent a 
unei persoane, fără ca prin aceasta să nu încalce dreptul fundamental constituţional 
consacrat de art. 37 – «Dreptul de a fi ales»”[9]. 

În consecință, Curtea Constituțională a României a admis excepția de ne-
constituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 48 alin. (17) din Legea 
nr. 35/2008 sunt neconstituționale. 

Prin urmare, decizia amintită constituie baza pentru controlul constitu-
ționalității omisiunilor legislative în România. 

Curtea Constituțională a României și-a reconfirmat poziția în Decizia nr. 107 
din 27 februarie 2014[10], în care a stabilit că prevederile art. 10 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (con-
form cărora „Notele de constatare şi adeverințele emise de Colegiul Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se comunică persoanelor verifi-
cate, precum şi persoanelor care au solicitat verificarea, în cazul verificării la 
cerere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire”), astfel cum sunt 
redactate, sunt generatoare de dificultăţi în planul interpretării şi aplicării legii şi 
creează, fără o motivare obiectivă sau rațională, un impediment în exercitarea 

 
[9] Decizia CCR nr. 503 din 20 aprilie 2010 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor art. 29 alin. (5), art. 30 şi ale art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali (M. Of. nr. 353 din 28 mai 
2010). 

[10] Decizia CCR nr. 107 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 
a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (M. Of. nr. 318 din 30 aprilie 2014). 
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efectivă a dreptului de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intere-
selor legitime[11]. 

Curtea a decis că prevederile în discuție sunt neconstituţionale, deoarece 
contrar dispoziţiilor art. 16 (care garantează principiul egalităţii în faţa legii) şi 
art. 21 (care garantează principiul accesului liber la justiţie) din Constituţie, 
lipsesc de eficienţă juridică actul comunicării, astfel încât persoana căreia i se 
comunică adeverinţa nu are un reper cert privind calea de atac, termenul în care 
aceasta poate fi exercitată şi momentul de la care acesta începe să curgă. Chiar 
dacă în ipoteza de faţă este în discuţie o omisiune legislativă, Curtea, în virtutea 
rolului său de garant al supremaţiei Constituţiei, nu poate ignora viciul de necon-
stituţionalitate existent, deoarece tocmai omisiunea şi imprecizia legislativă sunt 
cele care generează încălcarea dreptului fundamental de acces liber la justiţie al 
persoanelor cărora li se comunică adeverința de securitate[12]. 

Spre deosebire de prima decizie, în cea de a doua decizie, Curtea Constitu-
țională a României a menționat că omisiunea legislativă ar genera o imprecizie 
care contravine Constituției. Cu alte cuvinte, de această dată, accentul a fost pus 
pe testul calității legii. Curtea a urmat aceeași abordare și în alte cazuri, precizând 
că prevederile contestate conțin o omisiune legislativă și nu respectă exigenţele 
constituţionale referitoare la calitatea legii, respectiv nu întruneşte condiţiile de 
claritate, precizie şi previzibilitate în ceea ce priveşte accesul efectiv la justiţie[13]. 

Dimpotrivă, în alte situații, Curtea Constituțională a României a respins ca 
inadmisibile excepții de neconstituționalitate care vizau omisiuni legislative, 
precizând că nu se poate subroga legislatorului, încălcându-se astfel art. 2 alin. (3) 
din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, 
potrivit căruia instanța de contencios constituțional se pronunță numai asupra 
constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica 
sau completa prevederile supuse controlului[14]. De asemenea, Curtea a respins 
excepții de neconstituționalitate apreciind că nu au fost formulate veritabile 
critici de neconstituționalitate, „ci mai degrabă o propunere de lege ferenda, asu-
pra căreia însă Curtea nu se poate pronunța, neavând competența de a modifica 
dispozițiile de lege supuse controlului de constituționalitate, așa cum prevede 

 
[11] Ibidem. 
[12] Ibidem. 
[13] A se vedea § 41 din Decizia CCR nr. 308 din 12 mai 2016 (actualizată) referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. Disponibilă pe http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/181923. 

[14] Decizia CCR nr. 44 din 17 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 
a prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de 
mediu pentru autovehicule (M. Of. nr. 378 din 29 mai 2015); Decizia CCR nr. 130 din 10 martie 
2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din capitolul I al anexei 
nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ (M. Of. nr. 319 din 11 mai 2015). 
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art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992”[15]. Curtea „nu are competența de a crea noi 
norme legale prin completarea unui text deja existent, ci doar să verifice confor-
mitatea normelor existente cu exigențele constituționale și să constate consti-
tuționalitatea sau neconstituționalitatea acestora”[16]. 

Aici apare următoarea întrebare: în baza cărui criteriu Curtea acceptă spre 
examinare excepții de neconstituționalitate ce vizează omisiuni legislative? În 
acest sens, într-o decizie recentă[17], Curtea Constituțională a României a reiterat 
că excepția de neconstituționalitate ridicată este admisibilă doar în situația în 
care omisiunea are relevanță constituțională, astfel încât Curtea să poată fi înves-
tită cu soluționarea acesteia. În schimb, dacă omisiunea legislativă nu are rele-
vanță constituțională, admiterea excepției de neconstituționalitate ar echivala cu 
subrogarea Curții Constituționale în sfera de competență a legiuitorului, încăl-
cându-se astfel art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcțio-
narea Curții Constituționale, potrivit căruia instanța de contencios constituțional 
se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost 
sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. 

Așadar, Curtea Constituțională a României face distincția între omisiunile legis-
lative care prezintă relevanță constituțională (și care pot fi cenzurate de Curtea 
Constituțională pe calea controlului de constituționalitate) și cele care nu prezintă 
o astfel de relevanță (determinând respingerea sesizărilor ca inadmisibile)[18]. 

Dar ce presupune o omisiune legislativă care prezintă relevanță constituțio-
nală? Din analiza jurisprudenței Curții Constituționale a României rezultă că 
omisiunea legislativă are relevanță constituțională atunci când aceasta generează 
încălcarea unui drept fundamental[19]. 

Există și situații când Curtea Constituțională a României a constatat o omi-
siune legislativă care prezintă relevanță constituțională, însă a respins sesizarea 

 
[15] Decizia CCR nr. 367 din 14 mai 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 
alin. (1) lit. g) teza a doua din acelaşi act normativ (M. Of. nr. 502 din 8 iulie 2015). 

[16] Decizia CCR nr. 162 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 400 din 26 mai 
2016); Decizia CCR nr. 102 din 25 februarie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate 
a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru(M. Of. nr. 396 din 25 mai 2016). 

[17] A se vedea § 14 din Decizia CCR nr. 403 din 10 iunie 2021 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a prevederilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865 
(M. Of. nr. 718 din 21 iulie 2021). 

[18] În același sens, a se vedea Opinia Concurentă din 6 iunie 2017 a judecătorului Livia Doina 
Stanciu la Decizia CCR nr. 392 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate 
a dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale 
art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de 
corupție (M. Of. nr. 1002 din 27 noiembrie 2018). 

[19] Spre exemplu, a se vedea § 14 din Decizia CCR nr. 403 din 10 iunie 2021 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedură civilă 
din 1865(M. Of. nr. 718 din 21 iulie 2021). 
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ca inadmisibilă. În acest sens, un exemplu elocvent îl constituie Decizia nr. 392 
din 6 iunie 2017[20], în care Curtea a reținut următoarele: 

„55. În ceea ce privește dispozițiile penale referitoare la fapta de «abuz în 
serviciu», Curtea constată că lipsa unor circumstanțieri cu privire la deter-
minarea unui anumit cuantum al pagubei ori a unei anume gravități a vătă-
mării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei 
persoane juridice face dificilă și, uneori, imposibilă, delimitarea răspunderii 
penale de celelalte forme de răspundere juridică, cu consecința deschiderii pro-
cedurilor de cercetare penală, trimitere în judecată și condamnare a persoa-
nelor care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cauzează o pagubă ori o vătă-
mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei 
persoane juridice, indiferent de valoarea pagubei sau de intensitatea vătămării. 
Dispozițiile penale în vigoare sunt formulate în sens larg și în termeni vagi, ce 
determină un grad sporit de impredictibilitate, aspect problematic din 
perspectiva art. 7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a liber-
tăților fundamentale, precum și a altor cerințe fundamentale ale principiului 
statului de drept, această redactare constituind premisa unor interpretări și 
aplicări arbitrare/aleatorii. O asemenea omisiune are relevanță constituțională 
în cauza de față [...], pentru că afectează drepturi și libertăți fundamentale ale 
persoanei împotriva căreia se formulează o astfel acuzație penală. În aceste 
condiții, Curtea, fiind ținută de obligația de a interpreta o dispoziție legală în 
sensul de a produce efecte și pentru a da, astfel, un sens constituțional acesteia 
[...], consideră necesară instituirea unui prag al pagubei și circumstanțierea 
vătămării produse prin comiterea faptei, elemente în funcție de care să se 
aprecieze incidența sau nu a legii penale. 
56. Dată fiind natura omisiunii legislative relevate, Curtea Constituțională nu are 
competența de a complini acest viciu normativ, întrucât și-ar depăși atribuțiile 
legale, acționând în sfera exclusivă de competență a legiuitorului primar sau 
delegat. Pe cale de consecință, ținând seama de dispozițiile constituționale ale 
art. 142 alin. (1), potrivit cărora «Curtea Constituțională este garantul supre-
mației Constituției», și de cele ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora, «în România, 
respectarea [...] legilor este obligatorie», Curtea subliniază că legiuitorul are obli-
gația de a reglementa pragul valoric al pagubei și intensitatea vătămării dreptului 
sau interesului legitim rezultate din comiterea faptei în cuprinsul normelor 
penale referitoare la infracțiunea de abuz în serviciu, pasivitatea acestuia fiind de 
natură să determine apariția unor situații de incoerență și instabilitate, contrare 
principiului securității raporturilor juridice în componenta sa referitoare la 
claritatea și previzibilitatea legii. 
57. Pentru argumentul prezentat în paragraful anterior, Curtea urmează să 
respingă, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate care vizează lipsa 

 
[20] Decizia CCR nr. 392 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție 
(M. Of. nr. 1002 din 27 noiembrie 2018). 
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unui prag al pagubei și a circumstanțierii vătămării produse prin comiterea faptei 
de abuz în serviciu.” 

Și Curtea Constituțională a Republicii Moldova a stabilit, în contextul infrac-
țiunii de exces de putere sau de depăşire a atribuţiilor de serviciu, că ţinând cont 
de faptul că sarcina de a reglementa gravitatea vătămării rezultate din comiterea 
unei fapte penale şi valoarea pagubei îi revine legislatorului, este necesară 
emiterea unei Adrese către Parlament în vederea stabilirii în legea penală a unui 
prag valoric al daunelor considerabile şi esenţiale pentru excluderea estimărilor 
subiective[21]. 

Totodată, până la instituirea de către legiuitor a unui prag valoric al daunelor 
esenţiale şi considerabile, Curtea a decis că mărimea acestora se va încadra în 
limitele daunelor în proporţii mici (i.e. daunele care la momentul comiterii faptei 
nu depăşesc 20% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat, 
aprobat de Guvern pentru anul în curs la data comiterii faptei) şi cele ale daunelor 
în proporţii mari (i.e. care depășesc 20 de salarii medii lunare pe economie)[22]. 

În acest caz, deși se pare că era vorba de un vid legislativ, Curtea Constitu-
țională a Republicii Moldova nu a utilizat formula „omisiune legislativă”. 

Cu o altă ocazie, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a constatat că 
în art. 3302 din Codul penal al Republicii Moldova, care incriminează infracțiunea 
de îmbogățire ilicită, legislatorul a utilizat noţiunea de „valoare care depăşeşte 
substanţial mijloacele dobândite”. Estimarea bunurilor ca fiind de o valoare care 
„depăşeşte substanţial” mijloacele dobândite de către subiectul infracţiunii, în 
lipsa unei cuantificări a proporției, rămâne a fi vagă[23]. Totuși, în acest caz, Curtea 
nu a oferit o soluție tranzitorie, așa cum a procedat în ipoteza daunelor esenţiale 
şi considerabile. Ea a formulat o Adresă în care a precizat că Parlamentul urmează 
să înlăture această deficiență. 

Așadar, rezultă că unele texte legislative supuse controlului de neconstitu-
ționalitate care conțin omisiuni legislative cu relevanță constituțională, datorită 
naturii omisiunii în discuție, nu pot fi declarate neconstituționale. 

III. Jurisprudența Curții Constituționale a Republicii Moldova 

Prima hotărâre a Curții Constituționale a Republicii Moldova prin care s-a 
declarat neconstituționalitatea unei prevederi legale în partea ce ține de omi-

 
[21] A se vedea § 101 din Hotărârea Curții Constituționale Republicii Moldova nr. 22 din 27 iunie 

2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi ale art. 328 alin. (1) din Codul penal 
(excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu) (sesizările nr. 113g/2016 şi nr. 8g/2017), 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 352-355 din 29 septembrie 2017. 

[22] Ibidem, § 102. 
[23] A se vedea Adresa la Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 6 din 16 

aprilie 2015 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul penal şi Codul de 
procedură penală (confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită) (Sesizarea nr. 60a/2014), publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 115-123 din 15 mai 2015. 
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siunea legislativă de a reglementa un anumit aspect a fost pronunțată în 2016. În 
particular, Curtea Constituțională a Republicii Moldova trebuit să se pronunțe cu 
privire la constituționalitatea art. 191 C. proc. pen., articol care reglementează 
liberarea provizorie sub control judiciar. Problema centrală a constat în faptul că 
legislatorul nu a stabilit termenul maxim pentru care să poată fi dispusă această 
măsura preventivă (i.e. liberarea provizorie sub control judiciar). 

Prin Hotărârea nr. 17 din 19 mai 2016, Curtea a apreciat că normele juridice 
care reglementează măsura liberării provizorii sub control judiciar trebuie să 
respecte exigenţele stabilității, previzibilității şi clarității, iar lipsa reglementării 
unui termen pentru care aceasta poate să fie aplicată generează o stare de incer-
titudine juridică[24]. 

Curtea a constatat că lipsa termenului de aplicare a măsurii liberării provizorii 
sub control judiciar constituie o omisiune legislativă contrară Constituţiei[25]. 

În acest context, Curtea a reţinut că, fiind în prezenţa unei omisiuni legislative 
şi în virtutea rolului său de garant al supremaţiei Constituţiei, ea nu poate ignora 
viciul de neconstituţionalitate existent, deoarece tocmai această omisiune este 
cea care generează, eo ipso, încălcarea dreptului constituţional al persoanei de 
a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle[26]. 

Astfel, Curtea a reţinut critica de neconstituţionalitate a art. 191 C. proc. pen., 
în partea ce ţine de nereglementarea unui termen rezonabil pentru care poate fi 
dispusă măsura preventivă a liberării provizorii sub control judiciar, deoarece 
tocmai omisiunea şi imprecizia legislativă sunt cele care generează încălcarea 
dreptului fundamental pretins a fi încălcat[27]. În această cauză, autorul sesizării 
a afirmat că prevederile contestate ar încălca dreptul la libera circulație garantat 
de art. 27 din Constituție. 

Din aceste motive, Curtea a admis parţial excepţia de neconstituţionalitate și 
a declarat neconstituţional art. 191 C. proc. pen., în partea ce ţine de omisiunea 
de a reglementa termenul pentru care poate fi dispus controlul judiciar şi durata 
maximă a acestei măsuri. 

Totuși, Curtea nu s-a oprit aici. Ea a mai subliniat că din interpretarea siste-
matică a normelor procesual-penale, care instituie termene pentru aplicarea altor 
măsuri preventive, se impune necesitatea reglementării în art. 191 C. proc. pen. a 
termenului pentru care poate fi dispusă liberarea provizorie sub control judiciar. 
În opinia sa, acest remediu procedural va asigura un echilibru corect între 
interesul public şi cel individual. Măsurile preventive au un caracter excepţional, 

 
[24] A se vedea § 57 din Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 17 din 19 

mai 2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 191 din Codul de procedură 
penală (liberarea provizorie sub control judiciar) (Sesizarea nr. 33g/2016), publicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 232-244 din 29 iulie 2016. 

[25] Ibidem, § 70. 
[26] Ibidem, § 71. 
[27] Ibidem, § 73. 
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inerent restrângerilor exerciţiului drepturilor sau al libertăţilor fundamentale, iar 
acest fapt implică, în mod necesar, şi caracterul lor temporar, limitat în timp[28]. 

În consecință, în vederea remedierii deficienței de reglementare şi înlăturării 
viciului de neconstituţionalitate, Curtea a emis o Adresă pentru Parlament, 
pentru a opera modificări în Codul de procedură penală, ţinând cont de raționa-
mentele menţionate. 

În subsidiar, Curtea a oferit și o soluție tranzitorie. Astfel, ea a decis că până la 
remedierea deficienței de reglementare constatate şi până la înlăturarea viciului de 
neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 191 C. proc. pen. se menţin în vigoare, libe-
rarea provizorie sub control judiciar, urmând a fi dispusă de judecător în mod 
similar altor măsuri preventive neprivative de liberate, pentru perioade determinate. 

O problemă similară a fost ridicată și în fața Curții Constituționale a României. 
Spre deosebire de Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Curtea Constitu-
țională a României a fost mai generoasă atunci când a stabilit drepturile inci-
dente. Astfel, ea a considerat că ingerinţa generată de instituţia controlului judi-
ciar vizează dreptul la libertate individuală, dreptul la liberă circulaţie, dreptul la 
viaţă intimă, familială şi privată, libertatea întrunirilor, munca şi protecţia socială 
a muncii şi libertatea economică. Ea a stabilit că ingerința este reglementată prin 
lege (art. 211-215 din Codul de procedură penală al României), are ca scop legitim 
desfăşurarea instrucției penale, fiind o măsură judiciară aplicabilă în cursul urmă-
ririi penale şi al judecăţii, se impune, este adecvată in abstracto scopului legitim 
urmărit, este nediscriminatorie şi este necesară într-o societate democratică, 
pentru protejarea valorilor statului de drept[29]. 

Trecând de la general spre particular, Curtea Constituțională a României a 
stabilit că ingerinţa analizată nu este însă proporţională cu cauza care a deter-
minat-o. În acest sens, Curtea a reţinut că „aceasta nu asigură un just echilibru 
între interesul public şi cel individual, întrucât poate fi dispusă pentru o perioadă 
nelimitată de timp. Principiul proporţionalităţii (...) presupune caracterul excep-
ţional al restrângerilor exerciţiului drepturilor sau libertăţilor fundamentale, ceea 
ce implică, în mod necesar, şi caracterul lor temporar”[30]. Curtea Constituțională 
a României a mai constatat că nici pentru controlul judiciar pe cauţiune Codul de 
procedură penală nu stabilea un termen şi o durata maximă pentru care această 
măsură putea fi dispusă. Omisiunile legislative evidențiate au fost suficiente 
pentru Curtea Română să constate că prevederile în discuție restrâng în mod 
disproporționat drepturile incidente. 

Ulterior, atât legislatorul României, cât și cel al Republicii Moldova au inter-
venit și au remediat omisiunile legislative în discuție. Era vorba de omisiuni 

 
[28] Ibidem, § 74. 
[29] A se vedea § 23 din Decizia CCR nr. 712 din 4 decembrie 2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Codul de procedură penală (M. Of. nr. 33 
din 15 ianuarie 2015). 

[30] Ibidem, § 24. 
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legislative relative[31], adică legea adoptată nu acoperă chestiunile necesare pentru 
ca aceasta să fie conformă cu Constituția. 

Din punct de vedere metodologic, observăm diferențe în analiza celor două 
Curți. Astfel, în timp ce Curtea Constituțională a Republicii Moldova și-a încheiat 
analiza la etapa testului legalității, dimpotrivă, Curtea Constituțională a României 
a trecut la etapa punerii în balanță a principiilor concurente. 

Curtea Constituțională a Republicii Moldova și-a reconfirmat poziția în Hotă-
rârea nr. 19 din 3 iulie 2018, în care a constatat că lipsa prevederii unei durate 
maxime de aplicare a măsurii preventive sub forma obligaţiei de a nu părăsi ţara 
constituie o omisiune legislativă contrară Constituţiei[32]. Din nou, Curtea a consta-
tat că prevederile contestate nu îndeplinesc standardul calității legii, pentru că 
acestea generează o imprecizie și, respectiv, o insecuritate juridică. Din aceste con-
siderente, Curtea a declarat neconstituţional art. 178 din Codul de procedură penală 
al Republicii Moldova, referitoare la omisiunea de a reglementa durata maximă 
pentru care poate fi dispusă obligaţia de a nu părăsi ţara. Până la remedierea 
deficienței de reglementare constatate prin prezenta hotărâre şi înlăturarea viciului 
de neconstituţionalitate, Curtea a decis că se vor aplica termenele totale stabilite 
de art. 191 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova[33].  

Curtea Constituțională a Republicii Moldova a urmat o altă metodologie în 
Hotărârea nr. 12 din 6 aprilie 2021. Mai întâi de toate, vom reda circumstanțele 
cauzei în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate. Cauza viza un acci-
dent rutier soldat cu decesul unei persoanei. Astfel, printr-o ordonanţă a procu-
rorului, soţia victimei decedate a dobândit calitatea de succesor al părţii vătămate. 
Prima instanță l-a găsit vinovat pe făptuitor de comiterea a două infracțiuni (încăl-
carea regulilor de securitate a circulației sau de exploatare a mijloacelor de trans-
port de către persoana care conduce mijlocul de transport care a provocat decesul 
unei persoane și părăsirea locului accidentului rutier) și i-a aplicat pedeapsa 
închisorii pe un termen de trei ani şi trei luni. Totodată, instanţa a dispus suspen-
darea executării pedepsei închisorii pe un termen de probă de trei ani, obligându-l 
pe făptuitor să nu-şi schimbe domiciliul fără consimţământul organului de proba-
țiune. Soţia victimei decedate nu a contestat sentința primei instanțe. În schimb, 
fratele şi, respectiv, mama victimei decedate au formulat un apel împotriva sen-
tinţei primei instanţe. De asemenea, ei au depus o cerere prin care au solicitat să li 

 
[31] După Allan R. Brewer-Carías, omisiunile legislative pot fi absolute, atunci când legisla-

torul nu a adoptat deloc o lege, sau relative, atunci când legea adoptată nu acoperă chestiunile 
necesare pentru îndeplinirea scopului constituantei. A se vedea A.R. BREWER-CARÍAS, Consti-
tutional Courts as Positive Legislators in Comparative Law, General Report, XVIII International 
Congress of Comparative Law, International Academy of Comparative Law, Washington, July 
26-30, 2010, p. 117. Disponibil online la adresa https://bit.ly/3CDMvxy. 

[32] Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 19 din 3 iulie 2018 privind 
excepţia de neconstituţionalitate a articolului 178 alin. (3) din Codul de procedură penală (obli-
gaţia de a nu părăsi ţara) (Sesizarea nr. 63g/2018), publicată în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova nr. 267-275 din 20 iulie 2018. 

[33] Ibidem. 
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se recunoască calitatea de succesori ai victimei decedate. Aceștia au mai invocat că 
sunt rude apropiate cu victima şi că au depus o cerere similară atât în faţa organului 
de urmărire penală, cât şi în faţa primei instanţe, însă cererea lor a fost respinsă. 
Sentinţa primei instanţe a mai fost atacată cu apel de către procuror, precum şi de 
apărătorii inculpatului. În fața instanței de apel, procurorul a ridicat o excepție de 
neconstituționalitate, invocând, între altele, că art. 81 C. proc. pen. nu întrunesc 
condiţiile calităţii legii. În particular, autorul excepţiei de neconstituţionalitate a 
subliniat că prevederile contestate nu prevăd posibilitatea recunoaşterii soţului în 
calitate de succesor al părţii vătămate decedate. 

Curtea Constituțională a examinat această excepție prin prisma art. 20 (acce-
sul liber la justiţie) coroborat cu art. 54 (restrângerea exerciţiului unor drepturi 
sau al unor libertăţi) din Constituţie. 

Curtea a considerat că omisiunea includerii soţului în categoria potenţialilor 
succesori ai părţii vătămate implică o ingerinţă în dreptul de acces liber la justiţie, 
garantat de art. 20 din Constituţie. 

Curtea a reţinut că, în conformitate cu art. 81 alin. (1) C. proc. pen., „în proce-
sul penal, succesor al părţii vătămate sau al părţii civile este recunoscută una din 
rudele ei apropiate care a manifestat dorinţa să exercite drepturile şi obligaţiile 
părţii vătămate decedate sau care, în urma infracţiunii, a pierdut capacitatea de 
a-şi exprima conştient voinţa. Succesor al părţii vătămate sau al părţii civile nu 
poate fi recunoscută ruda ei apropiată căreia i se incumbă cauzarea de prejudiciu 
material, fizic sau moral părţii vătămate”. 

Aşadar, necesitatea admiterii în procesul penal a unei persoane în calitate de 
succesor al părţii vătămate sau al părţii civile intervine în ipoteza în care aceasta: 
(i) a decedat sau (ii) şi-a pierdut capacitatea de a-şi exprima voința în mod conştient. 

Totodată, în calitate de succesor al părţii vătămate sau al părţii civile poate fi re-
cunoscută doar una din rudele ei apropiate. În acest sens, art. 6 pct. 41) C. proc. pen. 
dă definiţia de „rudă apropriată”, i.e. copiii, părinţii, fraţii şi surorile, bunicii şi nepoţii. 

Prin urmare, nu există o incertitudine referitoare la cercul de persoane care ar 
putea fi considerate succesori ai părţii vătămate sau ai părţii civile.  

În aceste condiţii, rezultă că în baza prevederilor contestate soţul/soţia părţii 
vătămate sau a părţii civile nu poate fi admis(ă) în procesul penal în calitate de 
succesor. 

Din punct de vedere procedural, recunoaşterea calităţii rudei apropiate de 
succesor al părţii vătămate sau al părţii civile o decide procurorul care conduce 
urmărirea penală sau, după caz, ofiţerul de urmărire penală ori instanţa de judecată, 
cu condiţia că ruda apropiată să solicite recunoaşterea acestei calităţi. În cazul în 
care mai multe rude apropiate solicită această calitate, decizia de a alege succesorul 
îi revine procurorului sau instanței de judecată [art. 81 alin. (2) C. proc. pen.]. 

De asemenea, Curtea a notat că, potrivit art. 81 alin. (3) C. proc. pen., în cazul 
în care, după recunoaşterea persoanei ca succesor al părţii vătămate sau al părţii 
civile, se constată lipsa temeiurilor de a o menţine în această calitate, procurorul 
sau instanţa încetează, prin hotărâre motivată, participarea acesteia la proces în 
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calitate de succesor al părţii vătămate sau al părţii civile. Ruda apropiată a părţii 
vătămate sau a părţii civile recunoscută succesor al acesteia poate renunţa la 
împuterniciri în orice moment al desfăşurării procesului penal. 

Prin urmare, Curtea a constatat că prevederile art. 81 C. proc. pen. sunt redac-
tate cu o precizie suficientă. Acestea îndeplinesc condiţia previzibilităţii[34]. 

Apoi, Curtea a continuat să examineze dacă ingerința urmărește un scop 
legitim. Din art. 54 alin. (2) din Constituţie rezultă că ingerinţele într-un drept 
fundamental trebuie să urmărească realizarea unuia sau mai multor din urmă-
toarele scopuri legitime: protecţia securităţii naţionale, asigurarea bunăstării eco-
nomice a ţării, asigurarea ordinii publice, în vederea prevenirii tulburărilor în 
masă şi infracţiunilor, protecţia drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor per-
soane, împiedicarea divulgării informaţiilor confidenţiale şi garantarea autorităţii 
şi imparţialităţii justiţiei. 

Sub acest aspect, Curtea a observat că atât Parlamentul, cât şi Guvernul nu au 
invocat nicio raţiune pentru neincluderea soţului/soţiei în cercul persoanelor 
care ar putea obţine calitatea de succesor al părţii vătămate sau al părţii civile. 

În schimb, conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
soţia reclamantului decedat poate fi acceptată în proces în calitate de victimă 
indirectă (Huseynova v. Azerbaidjan, 13 aprilie 2017, § 113). 

De altfel, se atestă o tendinţă a mai multor state de a include soţul/soţia în 
categoria rudelor/persoanelor apropiate şi, în mod corelativ, oferirea posibilităţii 
de a obţine calitatea de succesor al victimei (e.g., a se vedea art. 116 din Codul de 
procedură penală al Elveţiei, art. 1 din dispoziţiile suplimentare din Codul de 
procedură penală al Bulgariei, art. 11 din Codul penal al Poloniei, art. 7, 87 şi 106 
din Codul de procedură penală al Azerbaidjanului, art. 6 din Codul de procedură 
penală al Armeniei, art. 3 din Codul penal al Georgiei şi art. 109 din Codul de 
procedură penală al Republicii Kazahstan)[35]. 

Având în vedere relaţiile familiale ce derivă dintr-o căsătorie, Curtea a admis 
că soţia/soţul poate avea un interes legitim de a participa la procesul penal, 
datorită unei „legături suficiente” cu victima decedată[36]. 

Așadar, Curtea nu a constatat vreun scop special care ar putea fi subsumat sco-
purilor legitime generale prevăzute de art. 54 alin. (2) din Constituţie, în vederea 
justificării opţiunii legislatorului de a nu include soţul/soţia în categoria persoane-
lor care ar putea obţine calitatea de succesor al părţii vătămate sau al părţii civile[37]. 

 
[34] A se vedea § 66-74 din Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 12 din 

6 aprilie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 77, 81 şi 315 din Codul de 
procedură penală (omisiunea includerii soţului ca succesor al părţii vătămate sau al părţii 
civile) (sesizarea nr. 151g/2020), publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 100-103 
din 16 aprilie 2021. 

[35] Ibidem, § 78. 
[36] Ibidem, § 79. 
[37] Ibidem, § 80. 
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În egală măsură, Curtea nu a constatat niciun scop legitim pentru prevederile 
normative care impun atribuirea calităţii de succesor al părţii vătămate sau al 
părţii civile doar unei singure persoane. Aici Curtea a avut în vedere jurisprudența 
Curții Europene a Drepturilor Omului, conform căreia calitatea de victimă 
indirectă le poate fi recunoscută mai multor persoane, nu doar unei persoane 
(e.g. a se vedea Ramsahai şi alţii v. Olanda [MC], 15 mai 2007, § 1; Ranđelović şi 
alţii v. Muntenegru, 19 septembrie 2017, §§ 83-85)[38]. 

Aceste constatări au scutit Curtea să treacă la următoarea etapă a testului de 
proporţionalitate[39]. 

În baza celor enunţate supra, Curtea a declarat neconstituţional art. 81 
C. proc. pen., în partea ce ţine de omisiunea includerii soţului în calitate de 
potenţial succesor în procesul penal al părţii vătămate sau al părţii civile. Până la 
modificarea art. 81 C. proc. pen. de către Parlament, soţul va putea fi recunoscut în 
calitate de succesor în procesul penal al părţii vătămate sau al părţii civile[40]. 

De asemenea, Curtea a declarat neconstituţional textul „În cazul în care mai 
multe rude apropiate solicită această calitate, decizia de a alege succesorul îi revi-
ne procurorului sau instanţei de judecată.”. din art. 81 alin. (2) C. proc. pen. Prin 
declararea neconstituțională a acestui text s-a oferit posibilitatea procurorului 
sau, după caz, judecătorului de a recunoaște în calitate de succesor al victimei 
decedate mai multe persoane, nu doar una singură. 

În hotărârea analizată, Curtea și-a încheiat analiza la etapa determinării 
scopului legitim. Această hotărâre se distinge de altele care vizau omisiuni legis-
lative. În acest caz, Curtea a stabilit, cu titlu de principiu, că omisiunea legislativă 
poate constitui obiect de examinare al Curții Constituționale dacă prin aceasta 
este afectat un drept fundamental[41]. Cu alte cuvinte, dacă Curtea constată, la 
etapa admisibilității, că prevederile contestate conțin vreo omisiune legislativă 
care provoacă o ingerință într-un drept garantat de Constituție, atunci ea trebuie 
să declare admisibilă sesizarea și să o examineze în fond. Simpla restrângere 
(îngrădire, ingerinţă) a unui drept fundamental nu echivalează cu încălcarea 
dreptului fundamental[42]. Numai ingerințele nejustificate din punct de vedere 
constituțional în drepturile fundamentale constituie încălcări[43]. 

În cazurile în care Curtea nu a fost convinsă că prevederile contestate conțin 
vreo omisiune legislativă care provoacă o ingerință într-un drept garantat de 

 
[38] Ibidem, § 81. 
[39] Ibidem, § 82. 
[40] Ibidem, § 83. 
[41] Ibidem, § 34. 
[42] A se vedea § 58 din Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 3 din 14 

ianuarie 2021 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 4 alin.(2), 7 alin. (2) lit. c), 
8 alin. (1) şi 11 alin. (1) pct. 3) din Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie 
(accesul la informaţiile cu caracter personal) (sesizarea nr. 118g/2020), publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 33-41 din 5 februarie 2021. 

[43] Ghid practic privind condițiile de admisibilitate a sesizărilor privind excepția de neconsti-
tuționalitate la Curtea Constituțională, p. 11, disponibil online la adresa https://bit.ly/3g9ge7I. 
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Constituție, ea le-a declarat inadmisibile[44]. Spre exemplu, într-o decizie Curtea 
a reținut că „de lege lata, perioada unei măsuri neprivative de libertate nu este 
inclusă în termenul arestului (...). Această opţiune a legislatorului nu reclamă o 
problemă de constituţionalitate”[45]. 

În cele din urmă, pe 5 august 2021, Curtea Constituțională a Republicii 
Moldova a pronunțat Hotărârea nr. 23 privind controlul constituționalității 
art. 422 C. proc. pen. Acest articol stabilește că termenul de recurs este de 30 de 
zile de la data pronunțării deciziei. 

Curtea a reținut că prevederile contestate permit formularea recursului 
ordinar într-un termen de 30 de zile de la data pronunțării deciziei instanței de 
apel. Totodată, aceste prevederi nu precizează dacă termenul în discuție curge de 
la data pronunțării deciziei integrale a instanței de apel sau de la data pronunțării 
dispozitivului deciziei. 

Curtea a observat că în ipoteza în care prevederile contestate ar fi interpretate 
în sensul începerii curgerii termenului de la data pronunțării dispozitivului 
deciziei, atunci persoana ar fi pusă în situația să aștepte pronunțarea deciziei 
integrale motivate. Doar așa și-ar putea motiva cererea de recurs, astfel încât să 
fie respectate cerințele impuse de legislația procesual penală. 

Curtea a reținut că în lipsa deciziei integrale a instanței de apel, persoana care 
vrea să formuleze un recurs împotriva acestei decizii nu-și poate fundamenta 
cererea. Cauza constă în faptul că nu i-au fost aduse la cunoștință motivele care 
au stat la baza deciziei în discuție. 

Curtea a constatat că pot apărea situații în care decizia integrală a instanței de 
apel să fie pronunțată după 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului. În 
asemenea cazuri, persoana nu ar putea depune o cerere motivată în termenul de 

 
[44] Spre exemplu, a se vedea: Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 28 din 

12 martie 2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 7a/2020 privind controlul constituţionalităţii 
articolelor 458 alin. (3) pct. 3) şi 462 alineatele (5) şi (6) din Codul de procedură penală, 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 115-117 din 15 mai 2020; Decizia Curții 
Constituționale a Republicii Moldova nr. 123 din 22 octombrie 2020 de inadmisibilitate a sesi-
zării nr. 125g/2020 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 186 alin.(6) şi 191 
alin. (32) din Codul de procedură penală (omisiunea de a include perioada aplicării liberării 
provizorii sub control judiciar în termenul maxim pentru aplicarea arestului preventiv), 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 293-303 din 13 noiembrie 2020; Decizia 
Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 162 din 29 decembrie 2020 de inadmisibilitate 
a sesizărilor nr. 165g/2020 şi nr. 178g/2020 privind excepţia de neconstituţionalitate a artico-
lului 305 alin. (1) din Codul de procedură penală (omisiunea participării şi citării persoanei ale 
cărei drepturi şi libertăţi pot fi afectate la examinarea unor demersuri), publicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr. 42-50 din 12 februarie 2021. 

[45] A se vedea § 33 din Decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 123 din 22 
octombrie 2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2020 privind excepţia de neconstituţio-
nalitate a articolelor 186 alin.(6) şi 191 alin. (32) din Codul de procedură penală (omisiunea de a 
include perioada aplicării liberării provizorii sub control judiciar în termenul maxim pentru 
aplicarea arestului preventiv), publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 293-303 
din 13 noiembrie 2020. 
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30 de zile impus de art. 422 C. proc. pen. În consecință, recursul declarat peste 
acest termen poate fi declarat inadmisibil. 

Curtea a subliniat că este adecvat să se considere ca punct de pornire a curgerii 
termenului de contestare a unei decizii data de la care a fost pronunțată decizia 
integrală. Începând cu acest moment persoana are posibilitatea să cunoască, cu 
siguranță, conținutul acestei decizii. În caz contrar, acest drept de contestare cu 
recurs ordinar riscă să devină unul teoretic și iluzoriu. De vreme ce statul 
garantează un drept, acesta trebuie să creeze premisele realizării acestuia, cu 
respectarea rigorilor constituționale. 

Prin urmare, Curtea a conchis că art. 422 C. proc. pen. este constituțional, în 
măsura în care termenul de depunere a recursului ordinar de 30 de zile va începe 
să curgă de la data pronunțării deciziei integrale a instanței de apel[46]. Cu alte 
cuvinte, omisiunea termenului „integral” a impulsionat autorul sesizării să se 
adreseze Curții Constituționale. 

Din perspectivă metodologică, observăm că în acest din urmă caz Curtea a 
stabilit că persistă o omisiune legislativă care generează incertitudine. Totuși, 
Curtea nu și-a încheiat analiza la etapa testului de legalitate. Ea a continuat și a 
stabilit că o anumită soluție este conformă cu Constituția. Practic, se atestă o 
îmbinare dintre testul legalității și testul proporționalității. 

IV. Concluzii 

Cum e posibil să verifici constituționalitatea unor prevederi care nu există și, a 
fortiori, să le declari neconstituționale? Această întrebare este formulată de unii ca 
un reproș la adresa Curților Constituționale care s-au pronunțat în privința unor 
omisiuni legislative. Totuși, în urma studiului efectuat am ajuns la concluzia că atât 
Curtea Constituțională a României, cât și Curtea Constituțională a Republicii 
Moldova verifică constituționalitatea unor prevederi existente, însă care conțin 
omisiuni legislative susceptibile să afecteze drepturile fundamentale. În acest sens, 
testul aplicat de către Curțile Constituționale poate să difere în funcție de natura 
omisiunii. În unele situații se pune accentul pe testul legalității, în altele – o 
pondere mai mare o are fie testul scopului legitim, fie testul punerii în balanță a 
principiilor concurente. În orice caz, omisiunile legislative susceptibile să afecteze 
drepturile fundamentale trebuie cenzurate de către Curțile Constituționale. 

 
[46] Hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova nr. 23 din 5 august 2021 privind 

excepţia de neconstituţionalitate a articolului 422 din Codul de procedură penală (data de la 
care începe să curgă termenul de declarare a recursului ordinar) (sesizarea nr. 52g/2021), 
publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 192-195 din 13 august 2021. 



 

CAPITOLUL II.  
CONVORBIRI JURIDICE 





 

§ 1. DE LA REDACTAREA LA EXEGEZA 
CONSTITUȚIEI ROMÂNIEI DIN 1991 

– EXPERIENȚE ȘI REFLECȚII – 

Interviu cu dl Marian Enache,  
judecător al Curții Constituționale, 
realizat de către dl Benke Károly, 

magistrat-asistent-șef 

Împlinirea a 30 de ani de la aprobarea, prin referendumul din 8 decembrie 
1991, a Constituției României ne-a oferit fericita ocazie de a discuta cu domnul 
judecător Marian Enache despre Constituție și constituționalism. Domnul jude-
cător a avut amabilitatea de a ne împărtăși experiența sa personală în procesul de 
adoptare a Constituției, luând în considerare calitățile oficiale pe care le-a deținut 
în perioada 1990-1991, precum și viziunea sa în raport cu conținutul axiologic al 
Actului Fundamental al statului. Poate nu întâmplător domnul Marian Enache a 
fost numit și primul ambasador al României în Republica Moldova, demnitate pe 
care a exercitat-o în perioada 1993-1996. 

* 

B.K.: Domnule judecător Marian Enache, anul 2021 este unul aniversar pentru 
constituționalismul românesc, întrucât se împlinesc 30 de ani de la aprobarea, 
prin referendum, a Constituției. Această aniversare este un bun prilej pentru a 
discuta despre provocările politice și juridice pe care le-a implicat procesul de 
elaborare și aprobare a Constituției, precum și despre principiile și valorile pe 
care aceasta le consacră. Ați contribuit în mod direct la succesul întregului proces 
de elaborare și adoptare a Constituției, fiind vicepreședintele Adunării Deputa-
ților și liderul grupului parlamentar majoritar din această Cameră, precum și vice-
președinte al Comitetului Adunării Constituante și membru al Comisiei de 
redactare a proiectului Constituției României. Prin urmare, în limitele spațiului 
redacțional, domnule judecător, vă rog să ne introduceți în atmosfera anilor 
1990-1991, indicându-ne, în același timp, primele încercări de organizare institu-
țională în vederea elaborării unei Constituții. 

M.E.: Evident că în limitele unui interviu nu vom avea posibilitatea să ne 
referim, in extenso, din perspectivă istoriografică, dar nici memorialistic, la aspectele 
complexe ale întrebărilor dvs. Vom încerca să sintetizăm într-o maximă măsură 
răspunsurile pentru a reconstitui, totuși, o imagine, chiar și selectivă, a proble-
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maticii la care vă referiți și a modului în care „s-a țesut covorul” Constituției din 
1991. 

După cum este bine-cunoscut, în anul 1989, în statele din sud-estul și centrul 
Europei, în care existau dictaturi comuniste, au avut loc, prin acțiuni și mișcări 
revoluționare, schimbări profunde ale ordinii sociopolitice, care s-au încheiat cu 
răsturnarea regimurilor politice de esență totalitară. A fost o perioadă istorică 
densă în care, prin aceste schimbări structurale, o lume veche s-a prăbușit și una 
nouă a apărut. 

În România, în decembrie 1989, revoluția victorioasă a instaurat un nou tip de 
regim politic, democratic, și un nou stat de drept, susținute de majoritatea covâr-
șitoare a cetățenilor români, care au participat la procesul de eliberare a societății 
românești de constrângerile unui regim perimat și depășit de cursul eveni-
mentelor istorice. 

Mulțimi de oameni au ieșit pe străzile Timișoarei, în București și în majoritatea 
localităților țării, manifestând pentru Demnitate și Libertate, democrație și 
drepturile omului, pluralism politic și alegeri libere. Prin modul de reprimare a 
acțiunilor revoluționare îndreptate împotriva regimului totalitar, putem spune că 
Revoluția românilor din 1989 a fost una sângeroasă comparativ cu alte state unde 
schimbările de regim politic s-au făcut prin mijloace mai mult sau mai puțin 
pașnice, fără violență sau cu mai puțină agresivitate. 

Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN), organism de tip revoluționar 
care și-a asumat conducerea țării și a creat un cadru instituțional de exercitare a 
noii puteri politice, izvorâtă și legitimată de acțiunile Revoluției în întreaga țară, 
a fost înființat la 22 decembrie 1989. Din componența acestui organism revolu-
ționar făceau parte persoane angajate direct în mișcarea revoluționară, persona-
lități ale vieții publice care erau cunoscute ca fiind contestatare în diferite forme 
ale vechiului regim politic, precum și personalități din domeniul vieții univer-
sitare, științifice și de creație artistică. 

Primul document politic de sorginte revoluționară este Comunicatul către 
Țară, din 22 decembrie 1989, al CFSN, care a afirmat poziția și obiectivele aspira-
ționale ale victoriei Revoluției din decembrie 1989 și a stabilit la punctul 3 că: 
„Separarea puterilor legislativă, executivă și judecătorească în stat și în alegerea 
tuturor conducătorilor politici pentru unu sau, cel mult, două mandate. Nimeni 
nu mai poate pretinde puterea pe viață. [...] Un Comitet de redactare a noii 
Constituții va începe să funcționeze imediat”. Prin urmare, necesitatea redactării 
unei noi Constituții a fost emisă chiar din primul moment și în primul document 
al noului organism revoluționar din 22 decembrie 1989. 

Era și firesc să fie așa, din moment ce consecințele victoriei Revoluției impu-
neau promovarea în mod necesar a unui regim democratic, precum și constituirea 
unui nou stat de drept întemeiat pe principiile și valorile constituționalismului 
modern. Totuși, acest comitet nu s-a ocupat cu redactarea proiectului Consti-
tuției României ca atare, ci a avut doar rolul de a pregăti proiectele decretelor-legi 
emise de CFSN. Dintre aceste decrete-legi, amintesc Decretul-lege nr. 8/1989, 
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prin care s-a instituit principiul pluripartidismului și care a facilitat, începând cu 
luna ianuarie 1990, înregistrarea unui număr impresionant de partide politice, 
aproximativ 200, precum și Decretul-lege nr. 81/1990, prin care CFSN a înființat 
Consiliul Provizoriu de Uniune Națională (CPUN), considerat în epocă „Mini-Par-
lamentul” României, întrucât, pe de o parte, avea un caracter reprezentativ, fiind 
compus atât din Frontul Salvării Naționale (FSN) ca partid politic, cât și din repre-
zentanții altor partide nou-înființate, iar, pe de altă parte, avea o funcție legislativă 
și de control asupra Guvernului. Acest din urmă decret-lege avea în vedere ideea 
centrală a organizării unor alegeri libere și democratice, ceea ce crea premisele 
legitime ale elaborării și adoptării unei noi Constituții a României care să consacre 
cuceririle și opțiunile democratice ale poporului român în urma înfăptuirii Revo-
luției române din 1989. Ulterior, CPUN, organism constituit pe baze pluripartidiste, 
a adoptat Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Preșe-
dintelui României, supranumit „Mini-Constituția”, având în vedere că, deși a fost 
conceput ca lege electorală, întrucât a reglementat regulile și mecanismele pentru 
desfășurarea alegerilor din 20 mai 1990, acesta cuprindea dispoziții cu valoare 
constituțională, și anume principiile fundamentale ale organizării și funcționării 
statului. Acest cadru legislativ a permis alegerea primului Parlament democratic 
de după căderea comunismului, precum și alegerea Președintelui țării prin votul 
liber al cetățenilor. 

B.K.: Care au fost principalele coordonate în privința funcționării Adunării 
Constituante în acest context al frământărilor revoluționare și postrevoluționare? 

M.E.: Parlamentul României ales la 20 mai 1990 a funcționat într-o dublă 
calitate, atât ca Adunare Constituantă pentru elaborarea și adoptarea unei noi 
Constituții, cât și ca o adunare legislativă propriu-zisă. 

Adunarea Constituantă a funcționat în temeiul Hotărârii nr. 1 din 11 iulie 1990 
privind Regulamentul Adunării Constituante, completată cu prevederile din 
Regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. 

Adunarea Constituantă trebuia să adopte noua Constituție în termen de 9 
luni, dar nu mai târziu de 18 luni, iar în cazul în care termenul de 18 luni era 
depășit, Constituanta se dizolva de drept și se organizau noi alegeri.  

În cadrul Adunării Constituante a fost înființată Comisia de redactare a 
proiectului de Constituție alcătuită pe baza algoritmului politic de reprezentare 
a grupurilor parlamentare din 12 deputați, 11 senatori și un număr de 5 experți (de 
formație juridică), fără drept de vot deliberativ. Președintele acestei Comisii a fost 
desemnat un senator independent. Președintele Comisiei a fost numit un parla-
mentar independent, și nu un reprezentant al grupurilor politice din Consti-
tuantă, așa cum ar fi fost firesc în logica algoritmului, întrucât partidului majo-
ritar (FSN) i se reproșa că, deținând și funcția de președinte al acestei Comisii, ar 
exista riscul să se redacteze o Constituție în favoarea FSN-ului. Sigur că acest 
reproș era ridicol, dar atunci a funcționat, și partidul majoritar în Constituantă a 
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cedat președinția Comisiei constituționale unui senator independent, dar aflat în 
relații politice foarte apropiate cu FSN-ul. 

Această comisie, coordonată de Comitetul Adunării Constituante, a fost denu-
mită, în mod curent, Comisia constituțională și avea un obiectiv distinct și special 
de elaborare a proiectului Tezelor și al Constituției; în esență, a fost un organism 
tehnic de pregătire și de lucru al Adunării Constituante. După organizarea sa 
internă, Comisia constituțională a trecut la o intensă activitate de documentare 
prin studierea unui număr mare de Constituții ale statelor cu democrații conso-
lidate, incontestabile. Regulamentul a prevăzut procedura de vot pentru Comisia 
de redactare a proiectului, modul de votare și o majoritate de două treimi pentru 
votul final al proiectului în Adunarea Constituantă. 

Adunarea Constituantă și-a desfășurat activitatea în două etape. În prima 
etapă urma să dezbată și să aprobe „Tezele pentru elaborarea proiectului de 
Constituție a României”, care cuprindeau structura, capitolele, principiile și 
valorile de referință ale viitoarei Constituții. Pentru îmbunătățirea lor, grupurile 
parlamentare din Adunarea Deputaților și Senat puteau formula propuneri și 
observații prin reprezentanții lor. Grupurile parlamentare își susțineau poziția lor 
în Plenul Adunării prin liderii lor. În dezbaterile Adunării Constituante, unele 
teze au fost eliminate, altele au fost modificate sau chiar au fost introduse unele 
noi, evident toate acestea cu votul majorității, care era un vot deschis sau secret, 
după caz. Tezele au fost dezbătute și aprobate de Constituantă și Comisia a primit 
atribuția să redacteze proiectul Constituției României. În a doua etapă, Adunarea 
Constituantă, a cărei activitate era coordonată de Comitetul Adunării Consti-
tuante, trebuia să dezbată proiectul de Constituție în forma sa finală. Proiectul a 
fost publicat la data de 2 iulie 1991, iar în intervalul 8-20 iulie 1991 s-au depus 1.019 
amendamente, cu privire la care Comisia a întocmit un raport la data de 29 iulie 
1991, prin care 68 de amendamente au fost propuse pentru admitere și 951 pentru 
respingere. 

Noua Constituție a României a fost votată în Adunarea Constituantă la 21 
noiembrie 1991. Dintre cei 510 membri ai Adunării Constituante au votat 414 
pentru Constituție, iar 95 de membri au votat împotriva Constituției din 1991. A 
fost aprobată prin referendumul național cu 8.464.624 de voturi, la 8 decembrie 
1991, dată de la care a intrat în vigoare. 

Dacă CPUN a fost o „școală a democrației parlamentare”, prin structura sa 
pluralistă și libertatea opiniilor politice exprimate, atunci putem afirma că lucrările 
Adunării Constituante din 1991 au avut valoarea unei „școli a democrației consti-
tuționale”, prin durata, amplitudinea și profesionalismul dezbaterii problematicii 
adoptării unei noi Constituții și procedurile democratice utilizate. Niciodată nu au 
existat, cu prilejul adoptării Constituțiilor românești, un timp atât de îndelungat al 
lucrărilor Constituantei (11 iulie 1990-21 noiembrie 1991) și un număr atât de mare 
de deputați și senatori, precum al acelora din Constituantă, care au participat, 
dezbătut și formulat amendamente în mod liber și într-un cadru politic pluralist 
cu privire la marile teme ale unei Constituții a viitorului României. Mai trebuie 
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subliniat faptul că, dintre toate Constituțiile române, cea din 1991 este singura 
constituție-convenție, fiind aprobată prin referendum, prin voința liberă și 
directă a întregului corp electoral. 

B.K.: Prin urmare, ținând seama de faptul că grupul parlamentar majoritar, 
cel al Frontului Salvării Naționale (FSN), avea un număr de 263 de mandate în 
Adunarea Deputaților și 91 în Senat, ceea ce reprezenta o majoritate ce se situa 
peste cele două treimi necesare adoptării Constituției, înseamnă că, în calitatea 
dvs. de lider al acestui grup parlamentar, ați avut o misiune relativ ușoară din 
punct de vedere politic ... 

M.E.: Faptul că adoptarea Constituției necesita o majoritate calificată de două 
treimi din numărul deputaților și senatorilor și că Frontul Salvării Naționale avea 
un număr suficient de voturi pentru adoptarea acesteia nu a însemnat că 
grupurile parlamentare majoritare din cele două Camere nu au integrat în 
Constituție ideile și soluțiile valorase și utile provenite din partea celorlalte 
grupuri parlamentare aflate în opoziție. Grupul majoritar al FSN, prin numărul și 
diversitatea pregătirii și experienței profesionale a membrilor săi, cât și prin 
manifestările de independență în exprimarea opiniilor nu a reprezentat un grup 
omogen care să respecte așa-zisa „disciplină de partid”, pentru a putea vota unitar 
și solidar soluțiile constituționale promovate. A fost, din aceste motive, un grup 
parlamentar dinamic și voluntar. Pentru a putea însă conveni asupra votării 
anumitor prevederi constituționale și chiar a însăși proiectului Constituției, a fost 
nevoie de răbdare, tact, multe întâlniri și metode de convingere, prezența unor 
experți pentru a da explicații privind unele idei și și mecanisme ale viitoarei 
Constituții. Era o tendință de independență a fiecărui deputat și senator, convinși 
fiind de dreptatea și misiunea pe care o au pentru țară, ca exponenți ai mișcării 
revoluționare din județele țării sau ai instituțiilor de unde proveneau. Chiar dacă 
eram un grup majoritar care putea să adopte singur Constituția, am întâmpinat 
aceste dificultăți în formarea majorității de vot. 

B.K.: De ce a fost nevoie de elaborarea unor teze ale proiectului de Constituție? 
Comisia de redactare a colaborat cu specialiști/experți din spațiul juridic european? 

M.E.: Elaborarea Tezelor proiectului de Constituție din 1991 a fost necesară din 
rațiuni metodologice și de etapizare a procedurii. Formularea principiilor și 
valorilor și schițarea autorităților publice prezentate într-o formă sistematică și 
coerentă asigurau o imagine de ansamblu a structurii materiei constituționale și 
a marilor repere ale construcției documentului Constituției. Prin prezentarea 
tezelor, Comitetul Adunării Constituante și plenul Constituantei au avut un 
material-suport de bază pentru dezbaterea și modelarea fizionomiei noii Consti-
tuții democratice a României. Această modalitate de lucru, care a fost inițiată de 
Comitetul Adunării Constituante, coordonatorul desfășurării ansamblului lucră-
rilor constituante, inclusiv a Comisiei constituționale, a conferit plenului, alcătuit 
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pluripartidist, posibilitatea să analizeze și să opteze prin vot pentru fundamentele 
Constituției, care, după validarea tezelor, urma să fie elaborată în forma finală 
pentru a fi dezbătută și votată ca atare de către Adunarea Constituantă. Deci 
tezele, ca idei călăuzitoare, esențiale finalizării textului Constituției, au repre-
zentat un instrument eficace de prefigurare a conținutului acesteia. După apro-
barea structurii tezelor în plen, Comisia constituțională a avut posibilitatea să 
treacă la dezvoltarea acestora prin redactarea proiectului textelor constituționale. 

Din primul moment al constituirii Comisiei constituționale, aceasta a recurs 
la realizarea unei ample documentări privind fenomenul constituțional european 
și internațional și modalitățile de redactare a unor Constituții moderne. S-a 
format un fond documentar, care cuprindea Constituțiile statelor democratice, 
studii de specialitate în domeniul dreptului constituțional, lucrări de doctrină 
internațională pentru materiile care trebuiau reglementate prin dispozițiile Legii 
fundamentale. La acest fond documentar necesar s-a adăugat și inițierea unor 
întâlniri de lucru cu specialiști europeni care, în acel timp, constituiau „floarea 
constituționaliștilor europeni”, dar și cu alți specialiști de pe alte continente. 
Întâlnirile cu acești reputați specialiști au fost veritabile inițieri în universul 
constituțional, inclusiv pentru membrii experți ai Comisiei constituționale. 
Specialiștii pe care i-am consultat noi, membrii Comisiei constituționale, erau și 
experți ai Consiliului Europei. Îmi aduc aminte că, în calitatea mea de vicepreșe-
dinte al Adunării Deputaților și membru al Comisiei constituționale, în cursul 
anului 1990 am condus delegația României în Franța, Italia și Spania, iar scopul 
acestui stagiu de documentare a fost acela de a recepta într-un mod cât se poate 
de direct experiența constituțională europeană.  

Noi, membrii Comisiei constituționale, am colaborat în această perioadă cu 
Antonio La Pergola, președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio, 
secretarul acesteia și viitor președinte al Comisiei, Robert Badinter, președintele 
Consiliului Constituțional francez, Gérard Cognac, Jean Gicquel și Michel Lesage, 
profesori la Catedra de drept public a Universității Paris I, Michel Bernard, 
președinte de secție în cadrul Consiliului de Stat, Karl Doehring, profesor la 
Universitatea din Heidelberg, Jean-Claude Scholsem, decan al Facultății de Drept 
din Liège, sau Hans Ragnemalm, ombudsmanul Suediei. 

Punctul culminant al acestor contacte și al schimbului de experiență l-a 
constituit organizarea la București, în anul 1990, a unui seminar internațional 
axat pe teme de constituționalitate și drept constituțional la care au fost prezente, 
cu expuneri și studii științifice, personalități ale domeniului dreptului public și la 
care am participat cu teme și intervenții și noi, membrii Comisiei constituționale. 
A fost un autentic schimb de idei care ne-a fost util în dezbaterile noastre din 
Comisia constituțională atât pentru formularea proiectului tezelor, cât și pentru 
finalizarea redactării proiectului Constituției. 

Mai precizez faptul că la una dintre întâlnirile pe care le-am avut cu profesorul 
La Pergola, președintele Comisiei de la Veneția, am discutat despre independența 
justiției și necesitatea consacrării în Constituție a unui Consiliu al Magistraturii, 
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care să fie un garant al independenței puterii judecătorești, acordând, astfel, 
acestei instituții rang constituțional. 

De altfel, aceste contacte și consultări cu specialiști internaționali au existat 
permanent până la adoptarea Constituției și chiar au continuat după acest 
eveniment. Aceste întâlniri au fost foarte utile și unele dintre ideile și sugestiile 
acestor specialiști s-au reflectat în conținutul și forma Constituției noastre din 
1991. Spațiul redacțional nu ne permite să dezvoltăm mai mult aceste aspecte, dar 
poate în alte lucrări ele trebuie prezentate mai pe larg, pentru ca publicul să 
cunoască cum s-au născut ideile și construcția Constituției din 1991, care, evident, 
a folosit ca izvoare Constituțiile statelor Europei occidentale, experiența și rezul-
tatele constituționalismului european din acele momente. Aceste contacte profe-
sionale ale Comisiei constituționale, precum și dezbaterile și construcția edificiu-
lui constituțional din 1991 au fost o veritabilă „școală” de înțelegere a rolului și 
valorii Constituției în structura și organizarea statală, precum și a spiritului 
constituționalității în care trebuie să se desfășoare raporturile dintre autoritățile 
publice și cetățenii unui stat de drept. 

B.K.: Ar fi fost necesară elaborarea unui preambul al Constituției? 

M.E.: Au existat în anii 1990-1991 discuții referitoare la necesitatea elaborării 
unui astfel de preambul. Potrivit tradiției redactării unor Constituții, acest 
preambul este caracteristic Constituțiilor adoptate după revoluții, după 
schimbarea regimurilor politice, cum este exemplul tipic al Franței. În acest 
context, nu era lipsită de sens și atașarea unui preambul la Constituția din 1991. A 
triumfat însă opinia potrivit căreia întotdeauna un preambul spune prea puțin 
sau prea mult, că el este mai mult o declarație proclamativă (politică) și că în 
economia interpretării textelor constituționale va putea influența interpretarea 
acurată a acestora prin referire la conținutul unui preambul prea general, care în 
esență exprimă mai mult entuziasmul momentului istoric decât pozitivismul și 
stabilitatea textelor constituționale. 

Trebuie menționat că un preambul nu atribuie competențe și nu cuprinde un 
catalog de drepturi și libertăți, acestea regăsindu-se în corpul Constituției. Astfel, 
întrucât constituantul nu a receptat ideea de atașare a unui preambul la Consti-
tuție, înseamnă că nici Constituția nu poate cuprinde „norme” proclamative/de-
clarative. În acord cu această premisă cu valoare axiomatică, Curtea Constituțio-
nală, atunci când s-a pronunțat asupra constituționalității unei propuneri legis-
lative de modificare a Constituției, propunere care, printre altele, cuprindea o 
normă cu caracter declarativ, specifică unui preambul, a statuat – citez – că „acest 
principiu [cetățenii români se nasc și trăiesc liberi – s.n.] este specific declarațiilor 
de drepturi, or, declarațiile de drepturi au doar caracter proclamativ, fiind lipsite 
atât de garanții juridice pentru punerea lor în aplicare, cât și de o forță de 
constrângere în cazul încălcării lor. Astfel, ele nu cuprind norme juridice 
propriu-zise, obligatorii pentru toate subiectele de drept, ci reprezintă afirmări 
de principii, a căror încălcare nu declanșează o sancțiune din partea statului în 
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scopul restabilirii autorității normei încălcate și al reparării vătămărilor aduse 
subiecților de drept. Acestea nu trebuie confundate cu garanțiile de drepturi care 
sunt asigurate prin norme juridice imperative, consacrate constituțional” [Deci-
zia nr. 80 din 16 februarie 2014, parag. 54]. Putem, deci, observa că Adunarea Con-
stituantă, în calitate de autor al Constituției din 1991, a conștientizat, în modul de 
a gândi și redacta Constituția, reflecția potrivit căreia „Constituția este docu-
mentul politic cel mai juridic”. 

B.K.: Domnule judecător, în continuare aș dori să vă provoc la o discuție ce 
privește conținutul „invizibil” al Constituției. Astfel, în ceea ce privește valorile 
supreme ale statului, Constituția stabilește că acestea trebuie modelate în funcție 
de „tradițiile democratice ale poporului român” și „idealurile Revoluției din 
decembrie 1989”. Este posibilă determinarea înțelesului acestor sintagme? Se 
poate aduce în discuție existența unui bloc de constituționalitate, precum în 
Franța sau Republica Moldova? 

M.E.: Conținutul material al oricărei Constituții reprezintă exprimarea drep-
tului pozitiv în domeniile de reglementare ale Legii fundamentale. Interpretarea 
Constituției, ca, de altfel, a oricărei legiuiri, nu se poate rezuma la textele juridice 
în sine, ci ele trebuie raportate, înțelese și aplicate prin prisma categoriilor juridice 
generale de gândire a dreptului ca știință, în cazul nostru a dreptului constituțional, 
care studiază Constituția, jurisprudența constituțională și procesul constituționa-
lizării; știința juridică a dreptului constituțional nu trebuie confundată numai cu 
Constituția ca atare. Pentru o bună cunoaștere, interpretare și aplicare la un caz 
concret a dispozițiilor constituționale este necesar să se realizeze raționamente 
complexe și adecvate care utilizează, în afara textului constituțional de regle-
mentare ca atare, principii, concepte și idei ale unor teorii doctrinare, consacrate și 
în jurisprudență, în ceea ce numim noi, raționalitatea obiectivă a gândirii de tip 
juridico-constituțional, care este diferită de modul de gândire și interpretare a 
dreptului exprimat prin normele altor ramuri ale dreptului, cum ar fi dreptul civil, 
dreptul penal, dreptul administrativ etc. Dreptul constituțional, care în sistemul 
ramurilor de drept deține o poziție coordonatoare, gândește în principii, concepte 
și categorii juridice de maximă generalitate, conferind întregului sistem de drept 
unitate, coerență și validitate la nivelul reglementării, interpretării și aplicării 
regulilor juridice la sistemul relațiilor sociale. 

Din aceste considerente cu totul sumare se desprinde sintagma doctrinară a 
conținutului „invizibil” al Constituției, care nu este altceva decât rezultatul 
interacțiunii dintre reglementările Constituției (lex) și rațiunile obiective ale 
dreptului (jus), fără cunoașterea cărora nu poate exista o bună înțelegere și 
aplicare a regulilor constituționale pozitive. Forța și valoarea gândirii dreptului 
constituțional se vădesc chiar și în absența unor Constituții scrise. În statele care 
nu au tradiția unor Constituții scrise, principiile, valorile, conceptele și modul de 
gândire de tip constituțional se regăsesc în substanța sistemului de drept al 
organizării statului și a puterilor constituite în stat, al separației puterilor, al 
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pluralismului politic, al garantării drepturilor și libertăților omului. În acest sens, 
trebuie observat faptul că noțiunea de „Constituție invizibilă” își are premisele în 
filosofia dreptului natural, memorabilele Magna Charta Libertatum (1215), Petiția 
Drepturilor (1628), Habeas Corpus (1679), Bill-ul Drepturilor (1688), care, sta-
tuând proceduri de protecție a cetățenilor, au „vocația universalității și a pere-
nității” înscrise în coordonatele gândirii de tip politic și constituțional. 

Putem afirma că sintagma „Constituție invizibilă” reprezintă partea universală 
și constantele constituționale ce formează patrimoniul comun constituțional al 
țărilor care își organizează viața politică prin intermediul modelului de civilizație 
al democrației și statului de drept în care rolul predominant îl ocupă principiul 
supremației gândirii constituționale și a Constituțiilor, care sunt de natură să 
organizeze un sistem statal ce oferă un statut democratic cetățenilor săi ca popor, 
înțeles ca o comunitate de oameni liberi și egali în fața legii. 

Referindu-ne la Constituția României, aprobată la 8 decembrie 1991 și revi-
zuită în anul 2003, aceasta a consacrat un set de valori supreme ale statului în 
art. 1 alin. (3), precum statul de drept, democratic și social, demnitatea omului, 
libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea sau pluralismul politic. 

Aceste valori trebuie înțelese și aplicate „în spiritul tradițiilor democratice ale 
poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989”. Formularea textu-
lui, în opinia mea, trebuie înțeleasă ca o raportare a interpretării și explicării 
Constituției la cele mai valoroase repere ale tradiției constituționale ale poporului 
în devenirea lui istorică, sens în care pot fi reținute Constituția din 1866 – expresie 
a liberalismului constituțional european, fiind adoptată după modelul Consti-
tuției Belgiei din 1831 –, precum și cea din 1923 – care a promovat principii de o 
incontestabilă valoare în organizarea și activitatea statului și societății românești 
din acel timp istoric. Această raportare trebuie realizată și cu privire la aspirațiile 
Revoluției române din 1989, a căror reflectare sistematică se regăsesc în docu-
mentul de început al Revoluției, denumit „Comunicatul către Țară” din 22 
decembrie 1989, emis de structurile revoluționare formate în timpul Revoluției. 
Se observă că legiuitorul constituant se referă la „spiritul” acestor repere, și nu la 
prescrierea unei conduite exprese de urmat. 

Această formulare putea fi la fel de bine exprimată și într-un eventual preambul 
al Constituției și, de aceea, într-un anumit sens suplinesc existența acestuia. 

Cât privește existența unui „bloc de constituționalitate”, cred că în ceea ce 
privește România nu putem vorbi de existența unei asemenea concepții, care, în 
schimb, este potrivită condițiilor și evoluțiilor istorice din Franța sau Republica 
Moldova. 

Despre existența unor documente politice premergătoare adoptării Constituției 
din 1991, cu obiective privind democratizarea țării de valoare principială, putem 
totuși vorbi. Astfel, unele idei și deziderate au fost reluate în Decretul-lege 
nr. 92/1990, apoi chiar în textul Constituției din 1991, ele fiind proclamate în același 
document de referință născut în timpul Revoluției, denumit Comunicatul către 
Țară. 
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Evident că sintagma „bloc de constituționalitate” este în ultimă instanță o 
creație doctrinală de tip opțional care se poate impune sau nu, în raport cu un 
anumit tip de argumentare a unor teoreticieni și de receptare în practică. În 
România nu a existat o preocupare punctuală, analitică din partea doctrinei, cu 
excepția unor poziții izolate, de a identifica eventuale argumente în favoarea exis-
tenței unor componente, documente politice cu orientare sau conținut de idei de 
natură politico-constituțională care să formeze un „bloc de constituționalitate”. 

B.K.: Tot în cadrul principiilor generale ale statului român se încadrează și 
dreptul la identitate al persoanelor aparținând minorităților naționale. Prin recu-
noașterea acestui drept, Constituția României nu a îmbrățișat concepția de 
ansamblu a Constituției Franței în această privință. Cum descrieți discuțiile care 
au avut loc în cadrul lucrărilor Adunării Constituante în legătură cu acest subiect? 

M.E.: Din perspectivă constituțională, poporul trebuie înțeles ca o comunitate 
de oameni liberi și egali în fața legii, „demosul” ce reprezintă comunitatea politică 
în calitate de titular al puterii politice, și reprezintă totalitatea cetățenilor statului 
român ca „fundament al unității poporului român și solidaritatea cetățenilor săi”, 
România fiind „patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deose-
bire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de 
opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială”. 

Legătura constituțională între cetățeni și stat este cetățenia, iar din perspec-
tiva statului de drept, care a cunoscut o „glorioasă resurecție” după anul 1945, 
„constituțiile au ca postulat structural garanțiile libertății și egalității cetățenilor”. 

Societățile umane, popoarele, indiferent de denumirea lor politică: România, 
SUA, Republica Moldova, Polonia, Ungaria etc., de fapt, toate comunitățile uma-
ne organizate în forma statului, au în structura lor etnică, drept urmare a con-
dițiilor și evoluțiilor istorice, populații aparținând altor naționalități care au 
conviețuit pașnic cu populația etnică majoritară. Recunoașterea acestei realități 
și a acestui proces istoric impune și respectul identității lor etnice culturale, 
lingvistice și religioase. Măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, 
dezvoltarea și exprimarea identității grupurilor umane aparținând unor alte etnii 
decât cea majoritară trebuie să fie efective și concordante, în concepția Consti-
tuției actuale a României, cu principiile de egalitate și nediscriminare în raport 
cu ceilalți cetățeni români. 

În Adunarea Constituantă, majoritatea covârșitoare a optat pentru acest regim 
constituțional avansat, care să contribuie la caracterul coeziv al poporului, prin 
garantarea respectării acestor principii față de cei care în raport cu majoritatea 
constituie o minoritate numerică, dar contribuția lor la dezvoltarea și moder-
nizarea țării a fost întotdeauna substanțială și recunoscută. 

În opinia mea, coexistența minorităților naționale care și-au legat destinul 
istoric de populația majoritară și de teritoriul statului român printr-o existență 
istorică îndelungată constituie un element benefic cultural, social și economic 
pentru întreaga populație majoritară. 
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Este de observat că minoritățile naționale au fost reprezentate atât în CPUN, 
acel „Mini-Parlament” care a funcționat până la constituirea Parlamentului în mai 
1990, cât și în Constituantă. Totodată, atât Decretul-lege nr. 92/1990, cât și Consti-
tuția din 1991 au reglementat reprezentarea minorităților naționale în Parlament, 
mai exact în Adunarea Deputaților, respectiv în Camera Deputaților. Menționez 
dispozițiile art. 62 alin. (2) din Constituția din 1991, care acordă dreptul organi-
zațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale la câte un loc de deputat, în 
măsura în care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate 
în Parlament. Acest text asigură reprezentarea minorităților naționale în Parla-
ment indiferent de rezultatul lor electoral. 

Putem aprecia că, din această perspectivă, concepția constituțională despre 
prezența și statutul minorităților naționale califică legea noastră fundamentală ca 
fiind printre cele mai moderne, comparativ cu alte legiuiri constituționale. 
Constituția României este una a cetățenilor, recunoscând profilul, specificitatea, 
valoarea culturală și drepturile minorităților naționale în scopul realizării unei 
păci sociale de esență constituțională.  

B.K.: În cadrul dezbaterilor Adunării Constituante nu ați susținut necesitatea 
înscrierii exprese în Constituție a principiului separației (și echilibrului) puterilor 
în stat. Și totuși, la revizuirea Constituției, în anul 2003, acesta a fost introdus. 
Consacrarea expresă a acestui principiu a fost de natură să schimbe arhitectura 
instituțională a statului? 

M.E.: Principiul separației și echilibrului puterilor în stat reprezintă și o garan-
ție a individului față de arbitrariul sau voluntarismul puterii publice. Rațiunea 
principiului enunțat de John Locke și dezvoltat de Charles Louis de Montesquieu 
în lucrarea „De l’esprit des lois” (1748) constă în înclinația naturii umane de a 
abuza de putere, remediul fiind „le pouvoir arrête le pouvoir” – expresie consa-
crată de Montesquieu – prin diferențierea și specializarea funcțiilor fundamentale 
ale statului. Deși, această teorie în evoluția ei a fost criticată, totuși, teoria politică 
și juridică a principiului separației puterilor în stat și-a păstrat valabilitatea și 
prestigiul în organizarea și funcționarea statelor democratice moderne. 

Principiul separației puterilor nu a fost expressis verbis prevăzut în textul 
inițial al Constituției din 1991.  

Tehnicile formale ale redactării unor Constituții cuprind, pe lângă metodele 
exprese de consacrare a unor principii, și mecanisme de esență constituțională și 
metode implicite de reglementare. Astfel, aceste principii pot fi deduse din eco-
nomia redactării în ansamblu a Legii fundamentale, în cadrul căreia legiuitorul, 
prin modul de reglementare a substanței textului constituțional și a repartizării 
competențelor autorităților fundamentale ale statului, complinește implicit consa-
crarea expresă a unor principii clasice, incontestabile ale constituționalismului. 

În timpul elaborării Constituției din 1991, Comisia de redactare a proiectului 
de Constituție s-a orientat și după alte modele constituționale aparținând unor 
state cu tradiții în domeniu și în care reglementarea principiului esențial de orga-
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nizare statală era/este prevăzut în termeni impliciți, și nu expliciți. De altfel, 
Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, a valorificat în fundamentarea deci-
ziilor sale principiul separației puterilor în stat dedus din interpretarea siste-
matică și logică a celorlalte texte constituționale de referință, conturându-l și 
definindu-l atât sub aspectul raporturilor dintre autorități, cât și sub aspectul 
principiului loialității dintre acestea (a se vedea, în acest sens, cu titlu de exemplu, 
Deciziile nr. 6/1992 sau nr. 73/1996). 

În anul 2003, cu prilejul revizuirii Constituției din 1991, legiuitorul revizuent, 
pentru a pune capăt și unor critici publice, speculative, privind „absența” princi-
piului separației puterilor în stat din textul Constituției din 1991, a consacrat acest 
principiu în mod explicit în art. 1 alin. (4) din Constituția României.  

Acest principiu clasic este aplicabil atât în organizarea statală ca atare, cât și 
în conduita autorităților care exercită puterea publică cu respectarea principiului 
loialității de colaborare dintre acestea, în toate regimurile democratice reprezen-
tative, indiferent dacă există sau nu există o Constituție scrisă în care să se înscrie 
expres acest principiu, ca o expresie a statului de drept. 

În consecință, principiul separației puterilor în stat trebuie înțeles în contextul 
unicității puterii, deoarece puterea ca suveranitate este unică, dar exercitarea func-
țiilor fundamentale ale statului sunt departajate și repartizate unor autorități 
distincte, fiecare dintre acestea putând realiza în condiții funcționale optime cele 
trei componente ale puterii, respectiv legislativă, executivă și judecătorească, ce se 
află într-o relație de colaborare și echilibru în cadrul democrației constituționale. 
În viața politico-constituțională, modul de funcționare a separației puterilor în stat 
cunoaște și unele derapaje generatoare de blocaje în exercitarea atribuțiilor con-
ferite unei puteri publice în detrimentul alteia, care se transformă în conflicte juri-
dice de natură constituțională (a se vedea Deciziile nr. 53/2005 sau nr. 270/2008). 
Se poate observa că respectarea acestui principiu fundamental de organizare statală 
trebuie înțeles în contextul respectului și colaborării loiale, și nu ca un principiu 
rigid de natură să creeze un statut de „separatism” al puterilor care să blocheze 
realizarea funcțiilor fundamentale ale statului. 

B.K.: Din perspectiva unei interpretări originaliste a Constituției, înțelesul 
conținutului acesteia sau intenția redactorilor ei reflectă o opțiune pentru 
republica prezidențială sau parlamentară? 

M.E.: După intrarea în vigoare a Constituției din 1991, au proliferat, mai ales în 
spațiul doctrinar românesc, diverse opinii și calificări cu privire la regimul politic 
instituit. 

Dintre toate calificările acestui tip de regim, dominantă a rămas atât în mediul 
specialiștilor teoreticieni și practicieni, cât și în opinia publică generală, concepția 
unui regim politic semiprezidențial. A fost și este în continuare un lung prilej (un 
maraton) de ipoteze care au oscilat între regimul parlamentar sau prezidențial cu 
nuanțările corespunzătoare, respectiv semiprezindențial prezidențializat, semi-
prezidențial parlamentarizat, semiprezidențial atenuat, și alte formule para-
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doxale care de la discuțiile doctrinare din Franța ale lui Maurice Duverger și până 
astăzi sunt într-o continuă dezbatere. 

Ca să punem un contra-punct acestor discuții, modelul clasic de regim 
semiprezidențial îi aparține Franței, iar toate celelalte care nu se încadrează în el 
sunt versiuni care pot apărea de la un sistem constituțional la altul în funcție de 
condițiile politice istorice în care au fost adoptate Constituțiile. 

Nu există o puritate în aplicarea modelelor autentice, ci, prin adaptare la 
diferite condiții din diferite state în cadrul democrației constituționale, există o 
hibridare a modelului prin apariția unor diferite variante. Este știut faptul că 
modelul regimului prezidențial îl constituie SUA. Dar cred că aceste lucruri sunt 
arhicunoscute și nu necesită o dezbatere mai amplă. 

Revenind la esența întrebării, răspunsul sec, simplu este acela că regimul 
instituit prin Constituția din 1991 conține în mod preponderent elementele unui 
regim parlamentar, mai degrabă decât ale unui regim semiprezidențial, așa cum 
s-a statornicit în practica, doctrina constituțională, în concepția majorității politi-
cienilor și a opiniei publice generale. 

Mai întâi, în Adunarea Constituantă această chestiune a fost viu dezbătută nu 
în termeni de doctrină, cât mai ales a existat preocuparea pentru repartizarea 
judicioasă a puterilor în stat, în condițiile istorice concrete în care se prăbușise o 
dictatură, care concentrase în mod unipersonal și în complicitate cu o camarilă, 
toată puterea politică în stat. Această realitate politică care a afectat grav drep-
turile și libertățile cetățenilor a constituit un punct de plecare pentru noua 
construcție a statului și a dreptului în circumstanțele opțiunii pentru o demo-
crație reprezentativă, bazată pe pluralism politic și alegeri libere. 

Or, resentimentele puternice populare privind conducerea societății de către 
un „dictator”, care dispunea de întreaga putere în stat, a determinat un „lux de 
precauție” a legiuitorului constituant de a mai conferi șefului statului, respectiv 
Președintelui, puteri și prerogative de care eventual să abuzeze în detrimentul 
unei puteri rațional repartizate și celorlalte autorități clasice: Parlamentul și 
Autoritatea Judecătorească. Prin forța acestui imperativ și sub această puternică 
stare de spirit populară de a evita repetarea conferirii unor puteri substanțiale 
Președintelui, Constituanta a amenajat regimul politic al Constituției din 1991. 

Un rol determinant pentru această opțiune a avut opoziția din Constituantă, 
care împreună cu grupul majoritar FSN din Constituantă au căzut de acord ca 
regimul politic să fie acela al unei republici parlamentare, deoarece Parlamentul 
era considerat cea mai democratică autoritate politică, prin caracterul său repre-
zentativ și pluralist. Această opțiune venea în concurs și cu dorința populației, 
care, după o revoluție ce a implicat și un element intens emoțional, voia să aibă 
sentimentul că ea însăși, și nu Parlamentul, își alege Președintele țării. În aseme-
nea împrejurări, au trebuit să se concilieze aceste situații de fapt existente în acel 
timp și au fost acceptate amândouă, în sensul ca regimul politic prin repartizarea 
puterilor să fie de tip parlamentar, iar ca element atipic, Președintele să fie ales 
de corpul electoral. Așa fiind, unii teoreticieni au spus că acest aspect conferă 
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Președintelui o legitimitate care îl poziționează într-un regim politic semipre-
zidențial. 

Această susținere nu este întru totul valabilă, deoarece există regimuri parla-
mentare în care președintele este ales, dar nu are atribuțiile unui președinte în 
regim prezidențial sau semiprezidențial. Renumitul profesor italian Giovanni 
Sartori, specializat în studiul democrației și al sistemelor politice comparate, opi-
nează că sistemul politic românesc este un sistem parlamentar, chiar dacă preșe-
dintele are o legitimitate populară și exercită un set considerabil de atribuții 
constituționale. 

Prin urmare, nu este suficient ca președintele să fie ales de corpul electoral și, 
din acest motiv, să exercite atribuții în regim prezidențial sau semiprezidențial, 
determinante rămânând puterile și prerogativele conferite de Constituanta origi-
nară sau revizuentă, care, prin voința ei istorică, așa a optat să organizeze puterea 
în stat, apropo de interpretarea originalistă a Constituției și de acel „original 
public meaning” postulat de Scalia sau de „strict intentionalism” al lui Brest. 

Evident că din lectura atentă, logică și sistematică a textelor constituționale, 
în termeni riguroși, și nu speculativi-doctrinari, descoperim/identificăm existen-
ța unor elemente substanțiale, preponderente de regim parlamentar, așa cum a 
intenționat/a voit, în acele împrejurări socioistorice și politice, Adunarea Consti-
tuantă. Aceste elemente de regim parlamentar sunt identificabile în cuprinsul 
normativ al Constituției din 1991, dar mai ales din intenția autorilor ei. În susți-
nerea unui regim politic preponderent parlamentar se pot invoca o serie de trăsă-
turi semnificative: învestirea Guvernului de către Parlament și corelativ răspun-
derea politică a acestuia în fața puterii legiuitoare, care exercită controlul parla-
mentar cu posibilitatea demiterii Guvernului; învestirea șefului statului cu atri-
buții limitate și partajate și cu posibilitatea autorității legislative de a-l suspenda 
pe Președinte, dar și posibilitatea Președintelui de a dizolva Parlamentul; aproba-
rea de către Parlament a unor măsuri de ordin constituțional adoptate de Preșe-
dinte. În context, observăm și declarația Președintelui Johannis din 4 noiembrie 
2021, în care a precizat că, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de 
prim-ministru, nu va demara consultările formale „până când din discuțiile dintre 
partide nu se cristalizează o majoritate asumată de partidele care vor dori să pro-
pună un guvern”. Această declarație a Președintelui este o manifestare concretă a 
cerințelor regimului parlamentar. De altfel, Curtea, prin Decizia nr. 80/2014, 
parag. 319, și Decizia nr. 85/2020, parag. 108, a statuat că Președintele României 
nu poate avea rol de decident în această procedură, ci de arbitru și mediator între 
forțele politice, astfel că are doar competența de a desemna drept candidat pe 
reprezentantul propus de alianța politică sau partidul politic care deține majo-
ritatea absolută a mandatelor parlamentare sau, în cazul în care nu există o 
asemenea majoritate, pe reprezentantul propus de alianța politică sau partidul 
politic care poate asigura susținerea parlamentară necesară obținerii votului de 
încredere al Parlamentului. 
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Sigur că în calificarea unui regim politic există riscul inofensiv ca prin inter-
mediul unor analize „convingătoare” să se acrediteze interpretări care în doctrină 
și în opinia publică pot face „carieră”, potrivit adagiului error communis facit 
ius. Uneori, există ceea ce se numește „efectul de contagiune doctrinală”, prin 
care se fixează anumite „clișee” care sunt transmise sau preluate, de plano, de 
majoritatea teoreticienilor și a celor care interpretează sau aplică dreptul. Dar, în 
același timp, nu putem exclude, evident cu nuanțele necesare, nici „efectul de 
contagiune jurisprudențială” în fenomenologia dreptului (a se vedea, în acest 
sens, Decizia Curții Constituționale nr. 683/2012). Totuși, examinarea naturii 
regimului politic rămâne o chestiune deschisă și mereu analizabilă din diferite 
perspective: juridică, politologică, sociologică sau filosofică. 

B.K.: Credeți că Președintele României ar trebui ales de Parlament pentru a 
îndeplini riguros și întocmai tipologia regimului de republică parlamentară? 

M.E.: Nu cred, pentru că Președintele Republicii în orice regim politic și-ar 
exercita prerogativele, inclusiv în cel parlamentar, care în opinia mea există și în 
prezent, îndeplinește rolul unei instituții fundamentale a statului, care, 
concomitent cu exercițiul unor atribuții executive, personifică și reprezintă statul 
român în relațiile internaționale și exercită funcția de mediere între puterile în 
stat și între acestea și cetățeni. 

Aceste atribute specifice și esențiale pentru procesul politic impun ca Preșe-
dintele Republicii, chiar dacă își desfășoară activitatea într-un regim de natură 
parlamentară, să fie ales de întregul corp electoral pentru a avea aceeași legiti-
mitate cu a parlamentului. Apoi, mai este o chestiune practică pentru care consi-
der că Președintele țării trebuie ales de toți cetățenii țării. În condițiile dificile ale 
realizării unor coaliții politice parlamentare instabile și voluntariste, alegerea 
Președintelui de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaților 
și senatorilor poate deveni problematică și ar putea genera mai multă instabilitate 
politică și guvernamentală. Alegerea Președintelui ar deveni o chestiune de 
pertractări, tranzacții și chiar „târguială” între partidele politice parlamentare, 
ceea ce ar putea afecta imaginea și prestigiul acestei funcții structurante a statului 
de drept. Repet, regimul preponderent parlamentar existent și alegerea unui 
președinte de întregul corp electoral este o soluție viabilă în statul român, cu 
condiția ca fiecare dintre cei care exercită atribuțiile acestor puteri publice să 
respecte separația puterilor și principiul loialității între ele. Faptul că există unele 
derapaje între acestea demonstrează că fiecare dintre puteri încearcă să își aroge 
mai multe atribuții în detrimentul celorlalte sau nu-și îndeplinesc atribuțiile 
propriu-zise, toate aceste conduite neconstituționale nefiind cauze determinante 
pentru modificarea Constituției sub acest aspect. Important este ca decidenții 
care sunt implicați în exercițiul puterii să respecte cu strictețe limitele și spiritul 
Constituției actuale. Cred că este o chestiune de comportament al celor care 
exercită puterea și nu o problemă care să implice revizuirea regimului politic din 
România. Dacă se intenționează din partea decidenților politici ca președintele 
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republicii să aibă și mai puține atribuții, acestea, la o eventuală revizuire a 
Constituției, pot fi reduse, dar aceasta nu ar justifica alegerea președintelui de 
către Parlament numai pentru motivul respectării ortodoxiei sau tipicității regi-
mului parlamentar clasic. 

B.K.: Sunteți susținătorul modelului european de control al constituționalită-
ții legilor. Am remarcat în acest sens frumoasa dvs. pledoarie în ședința Adunării 
Constituante din data de 14 mai 1991. Care sunt argumentele principale pentru 
care un astfel de model este mai potrivit în peisajul constituțional românesc față 
de cel de tip american? 

M.E.: În anul 1990, împreună cu deputatul Vasile Gionea, senatorul inde-
pendent Antonie Iorgovan și consilierul prezidențial Florin Bucur Vasilescu, am 
efectuat o vizită de documentare în Franța, Italia și Spania, unde prin întâlnirile 
cu specialiștii în drept constituțional, dar și cu personalități ale parlamentelor și 
ale altor instituții publice din aceste țări, am avut posibilitatea să fim informați și 
să cunoaștem, în mod direct, aspecte de drept comparat și modele constituționale 
din sistemul politic al acestor state democratice. Din schimbul de experiență 
realizat am înțeles că, așa cum s-a exprimat cu acel prilej cunoscutul consti-
tuționalist Antonio La Pergola, președintele Comisiei de la Veneția din acel timp, 
„pentru a avea o Constituție modernă și europeană”, trebuie să integrăm în textele 
Constituției conținutul art. 20 din Constituția actuală privind prioritatea de 
aplicare a tratatelor internaționale din domeniul drepturilor omului în raport cu 
dispozițiile naționale contrare, precum și Curtea Constituțională pentru contro-
lul constituționalității legilor. Aceste idei, care au fost reglementate în Constitu-
ție, sunt de natură a fi considerate, după spusele lui, drept „cheia simpatiei Euro-
pei pentru Constituția României”. 

Dezbaterile în Constituantă au fost tumultuoase, pentru că această autoritate 
de jurisdicție constituțională părea „exotică” atât în gândirea și practica siste-
mului nostru politic și juridic, cât și în cultura noastră democratică tradițională. 
O parte semnificativă dintre membrii Constituantei s-au opus cu vehemență din 
lipsa unei informări adecvate cu privire la modul de funcționare a statului de 
drept în democrațiile consolidate. Oponenții introducerii acestei autorități în 
ansamblul autorităților publice erau dominați de teoria și mentalitatea tradi-
țională a secolelor XVIII-XIX a suveranității „infailibile” a autorității legislative în 
care statul legalist și legea erau sacre și imutabile. Spre exemplu, un venerabil 
membru al Partidului Național Liberal a clamat în Constituantă – citez – că 
„Instituția cea mai dăunătoare, cea mai nedemocratică, cea mai primejdioasă și 
cea mai arbitrară, din păcate, este Curtea Constituțională”. După explicațiile 
oferite de liderii politici și experții în grupurile parlamentare majoritare, Adu-
narea Constituantă a aprobat, cu majoritate de voturi, reglementarea acestei cu 
totul noi instituții de control al constituționalității legilor, cu anumite nuanțări și 
limite care mai conservau ideea „atotputerniciei Parlamentului” în adoptarea 
legilor. Ironia vieții a fost că unul sau poate chiar mai mulți combatanți, după 
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opoziția înverșunată din Constituantă și care au votat și împotriva existenței 
Curții Constituționale, a fost/au fost numiți judecători la Curtea Constituțională. 

Evident că legiuitorul constituant originar din 1991 și-a însușit modelul euro-
pean de control al constituționalității legilor, iar revizuirea Constituției din 2003 a 
reconfigurat și extins atribuțiile Curții. Totodată, independența Curții Constituțio-
nale în raport cu toate autoritățile publice reprezintă o exigență instituțională nece-
sară pentru garantarea supremației Constituției. Acest model, care este caracte-
ristic Europei contemporane, s-a extins în statele europene mai ales după cel de-al 
Doilea Război Mondial, în virtutea adoptării unor Constituții noi sau revizuite. 

Există, desigur, două modele de notorietate a controlului de constituționali-
tate: cel american și cel european. Cel american, în principal, conferă această pre-
rogativă instanțelor judecătorești, de regulă, în controlul concentrat curților 
supreme, iar în cel difuz, tuturor instanțelor de drept comun. Modelul european 
conferă controlul constituțional unui organism special și specializat, situat în 
afara sferei și raporturilor celor trei puteri în stat, fundamentat de Hans Kelsen și 
confirmat de practica și viața politico-constituțională din aceste state.  

Este de remarcat faptul că în România s-a impus, inițial, pe cale pretoriană 
controlul de constituționalitate de tip american difuz (1912-1913), pentru ca, odată 
cu adoptarea Constituției din 1923, controlul de constituționalitate să fie exercitat 
numai de Curtea de Casație în secțiuni unite până în jurul anului 1947, când 
controlul de constituționalitate a fost abandonat, ca urmare a instaurării regi-
mului comunist. 

Fără a realiza o analiză științifică sau o descriere formală a celor două modele 
clasice, se reține că Adunarea Constituantă din România a optat pentru modelul 
european, ca țară europeană cu aspirații de integrare în Uniunea Europeană, care 
practică majoritar modelul democrației și al statului de drept în respectul supre-
mației Constituției, a tradițiilor constituționalismului european. O asemenea 
opțiune a Constituantei reprezintă o manifestare a voinței și a suveranității națio-
nale a fiecărui popor care are conștiința și apartenența la valorile și principiile 
unei democrații constituționale validate prin voința sa referendară. 

Ceea ce este însă de precizat, în opinia mea, este faptul că, uneori, nu se înțeleg 
locul, rolul și funcțiile acestor autorități care exercită jurisdicția constituțională. 
Legalitatea este subordonată și legitimată prin supremația Constituției, ca esență 
a statului de drept, în teorie și în realitate. Din aceste motive, rolurile și funcțiile 
celor două autorități, judecătorească și de jurisdicție constituțională, sunt uneori 
confundate, interferate sau gândite și înfățișate contradictoriu, fără o delimitare 
clară a competenței acestora. Au trecut aproape 30 de ani de la înființarea Curții 
Constituționale și percepția acestei distincții a început să apară mai limpede în 
conștiința politico-juridică a societății, înțelegându-se rolul de arbitraj al acestei 
autorități între puterile publice și de echilibrare a acestora în scopul bunei funcțio-
nări a puterii statale și a respectării statutului constituțional al cetățeanului. 
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B.K.: Ați menționat numele primului președinte al Curții Constituționale, 
care, la rândul său, a participat la procesul de adoptare a Constituției. 

M.E.: Într-adevăr, pe Vasile Gionea l-am cunoscut atât din activitățile desfășu-
rate în Adunarea Constituantă, cât și în particular. Vasile Gionea era unul dintre 
fruntașii Partidului Național Țărănesc, partid istoric, care în 1990 s-a reînființat, a 
participat la alegerile din același an și a avut reprezentanți în Adunarea Consti-
tuantă, deputați și senatori, majoritatea lor oameni care au fost în timpul regimului 
comunist condamnați pentru activitățile lor politice. Ei s-au manifestat activ la 
dezbaterile din Constituantă, chiar dacă nu au votat în final Constituția din 1991. 

Vasile Gionea a făcut parte din Comisia constituțională și a avut o contribuție 
constructivă la elaborarea proiectului Constituției, dând dovadă de echilibru și 
raționalitate și mai puțin de partizanat politic. Dintre toți deputații și senatorii 
țărăniști, Vasile Gionea a fost singurul care a votat pentru adoptarea Constituției 
din 1991, ca și senatorul liberal Cezar Buda, singurul dintre liberali care a votat 
pentru Constituție. 

De altfel, recunoașterea acestor calități ale profesorului Vasile Gionea a fost 
confirmată și de numirea sa, cu unanimitate de voturi, în funcția de președinte al 
primei Curți Constituționale, în data de 8 iunie 1992. 

Am colaborat îndeaproape cu Vasile Gionea, deși eram din generații diferite, 
și am constatat că este o personalitate complexă, care în afara preocupărilor 
pentru studiul științelor juridice avea și preocupări culturale și manifesta o mare 
înțelepciune a cuvântului și a acțiunilor pe care le întreprindea. Peste timp, îi 
păstrez o frumoasă și melancolică amintire. 

B.K.: Anul 2021 a prilejuit afirmarea și dezvoltarea în jurisprudența Curții 
Constituționale a conceptului de identitate constituțională națională, sens în care 
am în vedere Decizia nr. 390/2021. Care este sfera de cuprindere a acestui concept? 
Include toate valorile înscrise în Constituție sau are o sferă mai restrânsă? O 
instanță supranațională are îndreptățirea să stabilească ea însăși care sunt valorile 
ce caracterizează această identitate? 

M.E.: Important este să identificăm, mai întâi, premisele acestei problematici, 
și anume: România are statutul de membru al Uniunii Europene și, grație acestei 
calități, are obligația să respecte tratatele constitutive la care a aderat, iar autori-
tățile s-au angajat să ia măsuri pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezul-
tate din actul aderării și din cele europene.  

În același timp și pe baza acelorași tratate, trebuie să înțelegem că Uniunea 
Europeană este o asociere politică liber consimțită de state, care, prin tratatele 
constitutive, au înzestrat cu competențe noua structură instituțională la nivel 
european. În acest sens, art. 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană recunoaște 
că delimitarea competențelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. 

Subiecții politici și de drept ai tratatelor și convențiilor sunt statele, care au 
ordini juridice naționale, ce se fundamentează pe Constituțiile și legislațiile lor 
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proprii. Orice lege adoptată de aceste state în ordinea lor juridică internă trebuie 
să corespundă exigențelor Constituției lor. 

Trebuie să înțelegem că tratatele și convențiile încheiate între aceste state nu 
au consfințit o organizare politică în forma federației, un sistem federativ, cu 
regimul politic și juridic caracteristic acestui sistem politic. Statele fac, deci, parte 
în continuare dintr-o asociere de state stabilită în mod convențional, iar în 
această asociere ele exercită împreună anumite prerogative aplicabile în spațiul 
european. Exercitarea în comun a acestor prerogative implică ideea de negociere, 
de acord, de limite. Prin tratate și convenții, deși aceste acte au o natură consti-
tuțională, nu putem prezuma că Uniunea Europeană este o federație ce are o 
Constituție generală comună, pentru că ea, prin diversitatea statelor, nu are un 
„demos”, un „popor unic”, atât în sens politic, cât și în sens național. 

Acestea fiind premisele obiective și prevederile ca atare ale asocierii unui 
număr de state, putem discuta despre existența, raționalitatea și obiectivitatea 
constituțiilor naționale în cadrul acestei forme de asociere politică a statelor 
membre în Uniunea Europeană. 

Prin art. 4 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, aceasta s-a angajat 
să respecte identitatea națională a statelor membre, inerentă structurilor lor 
fundamentale politice și constituționale. Prin urmare, acest principiu general 
trebuie să aibă eficiență și efectivitate în aplicarea dreptului în statele Uniunii 
Europene. 

Constituțiile, fiind expresia esențială a „ethosului” unui popor și manifestarea 
puterii sale suverane, dreptul european, ca și instituțiile sale politice, inclusiv cele 
de jurisdicție, trebuie să-și adapteze dreptul și jurisdicțiile sale la această realitate 
obiectiv-subiectivă a identității constituționale naționale a statelor componente, 
cel puțin în această formă actuală de organizare de tip asociativ a statelor în baza 
unor tratate sau convenții, pentru a determina întinderea și limitele aplicării 
dreptului european în raport cu structurile politice, economice fundamentale ale 
fiecărui stat, consacrate în Constituțiile și Legile fundamentale naționale. De 
altfel, Constituțiile și Legile fundamentale ale statelor sunt, prin procedura adop-
tării lor și prin conținutul politico-normativ, acte fundamentale de întemeiere a 
sistemelor lor politice și juridice de esență democratică, compatibile cu prin-
cipiile și valorile europene. 

De aceea, se impune doar identificarea unui cadru de interpretare și aplicare 
a acestor tratate/convenții, care să nu afecteze esența suveranității statelor mem-
bre, în sensul structurilor politice, economice, culturale fundamentale/esențiale 
caracteristice unui „ethos” și unui „demos” distincte. 

În situația în care statele și instituțiile europene își doresc mai multe prero-
gative chiar de substituire a esențialității suveranității aparținând unui popor al 
cărui stat este membru al Uniunii, atunci această opțiune ar putea fi, eventual, 
transformată în organizarea statelor membre ale Uniunii Europene într-o 
federație (Federația Statelor Unite ale Europei sau Uniunea Federativă a Statelor 
Europei) în cadrul căreia preeminența dreptului european convenit de statele 
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membre ar spori considerabil, în raport cu dreptul și Constituția națională, 
depozitarea valorilor structurale și esențiale ale suveranității unui popor. În acest 
context, statul își exercită supremația internă prin intermediul dreptului asupra 
unei comunități politice și a unui teritoriu determinat politic. 

Evident că transformarea Uniunii Europene într-o federație ar fi posibilă prin 
semnarea unor tratate și convenții corespunzătoare, care să modifice tratatele 
constitutive aflate în vigoare. Însă, în condițiile actualei Constituții, posibilitatea 
participării României la o asemenea federație nu este realizabilă, întrucât art. 152 
alin. (1) din Constituție prevede că nicio revizuire nu poate privi independența 
statului, înțeleasă ca latura externă a suveranității în relația cu celelalte state, ceea 
ce înseamnă că cedarea unor elemente componente ale acestei laturi a suve-
ranității este interzisă, cel puțin în actuala redactare a Constituției noastre. 

Nu vorbim despre ideologii naționaliste, populiste, totalitariste, suveraniste etc., 
ci despre raționalitatea obiectivă juridică a formei de organizare și funcționare a 
Uniunii, a instituțiilor și jurisdicțiilor sale în raport cu cele ale statelor membre. 

În acest sens, vorbim tocmai despre raționalitatea înțelegerii și aplicării 
marilor principii doctrinare ale dreptului care trebuie respectate în realizarea 
unor structuri complexe de tip politico-juridică în care Uniunea Europeană nu 
este o uniune statală unitară sau compusă din state, ci doar o asociere în care 
statele își păstrează în mod rațional și proporțional măsura suveranității constitu-
ționale care le conservă și exprimă identitatea esențială: politică, culturală, 
economică etc. Acest mod de a privi lucrurile cred că ne poate menține într-un 
echilibru al suveranităților și identităților constituționale, pentru ca pe această 
bază să putem dezvolta relațiile complexe și multiple dintre statele asociate în 
Uniune, pentru omogenizarea diferențelor și depășirii decalajelor specifice și, de 
ce nu, poate, într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, să putem declara 
crearea unei forme politice a federației statelor din actuala Uniune Europeană.  

Urmărim cu mare atenție jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE) referitoare la repartizarea competențelor între Uniune și statele membre. 
Unele hotărâri pronunțate de această autoritate jurisdicțională europeană tind spre 
extinderea competențelor atribuite Uniunii Europene de către statele membre, iar 
jurisprudența generată cu privire la noțiuni extrem de largi, chiar de filosofie 
politică și juridică (stat de drept/democrație), aduce în discuție o extindere 
indirectă a competențelor atribuite Uniunii. Orice atribuire de competențe trebuie 
înțeleasă stricto sensu sub aspectul domeniului, or, se poate observa că CJUE are o 
altă perspectivă. De aici apar și tensiunile dintre aceasta și curțile constituționale 
naționale. Am în vedere hotărârea Tribunalului Constituțional federal german din 
5 mai 2020 referitoare la cumpărarea de către Uniunea Europeană a unor obli-
gațiuni emise de statele membre și confuziunea pe care a realizat-o CJUE între 
politica monetară a Uniunii Europene și cea economică, ce ține de resortul statelor 
membre, hotărârea Tribunalului Constituțional polonez din 7 octombrie 2021, prin 
care este protejată supremația Constituției și funcționarea sistemului instituțional 
național, precum și Decizia Curții Constituționale a României nr. 390/2021, prin 
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care este protejat unul dintre principiile fundamentale ale organizării statului, cel 
al separației puterilor, nefiind posibil ca o instanță europeană să îl ignore și să 
procedeze ea însăși la realizarea unor „sugestii jurisdicționale” cu privire la modul 
în care instanțele naționale să facă abstracție de existența acestui principiu. Prin 
urmare, credem că CJUE ar trebui să identifice un mecanism de dialog cu instanțele 
naționale supreme, și nu să se transforme într-o sursă permanentă de relativizare a 
principiului atribuirii de competențe și, astfel, să se pronunțe referitor la orga-
nizarea și funcționarea sistemului instituțional național. 

Trebuie subliniat faptul că fiecare stat asociat în cadrul Uniunii Europene are un 
drept originar și inalienabil la identitate constituțională, drept care în cazul 
României se întemeiază pe art. 2 coroborat cu art. 148 din Constituție și cu art. 4 
parag. 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Prin urmare, apreciem că ele-
mentele definitorii ale identității constituționale naționale pot fi determinate 
numai de autoritățile naționale, și nicidecum de cele supranaționale. Stabilirea 
apodictică de către acestea din urmă a faptului că o anumită problemă nu ține de 
identitatea constituțională națională a statului membru în cauză este mai mult 
decât discutabilă (a se vedea Hotărârea din 5 iunie 2018, pronunțată în Cauza 
C-673/16 Coman, parag. 46). Dacă CJUE se confruntă cu o problemă care pune în 
discuție identitatea constituțională a statului membru, este necesar să deschidă un 
dialog cu instanța constituțională națională printr-un mecanism comunicațional 
care să facă posibile atât cunoașterea poziției acesteia, cât și a argumentelor juridice 
care o fundamentează. În mod firesc, odată parcurs mecanismul anterior men-
ționat, CJUE îi revine responsabilitatea să respecte deciziile naționale în această 
chestiune ce vizează esența existenței politice a respectivului stat. Rezultă astfel că 
între cele două jurisdicții nu poate și nu trebuie să existe un raport de contrarietate 
sau de ierarhie juridică, ci de complementaritate. Din rațiuni juridice axiomatice, 
relația dintre acestea nu se poate baza pe argumente de forță ierarhică suprana-
țional-național, contradicții, priorități sau întâietăți; eventualele tensiuni jurispru-
dențiale pot fi evitate prin armonizarea deciziilor la nivelul respectării principiilor 
constitutive consacrate la nivel european și național și care, în esență, alcătuiesc 
deopotrivă patrimoniul comun al civilizației juridice constituționale. 

* 

Domnule judecător, vă mulțumesc pentru amabilitatea și disponibilitatea dvs. 
de a răspunde la aceste întrebări. Explicațiile dvs. oferă atât o imagine corectă 
asupra modului în care a fost elaborată Constituția, cât și perspectiva unei per-
soane care nu numai că a trăit acele vremuri, dar, prin responsabilitățile pe care 
le-a avut, a fost și în poziția de a orienta și modela dezbaterile din Constituantă. 
Închei cu un vers din Georgicele lui Virgiliu tocmai pentru a sublinia necesitatea 
cunoașterii înțelesului acceptat al normelor constituționale la data adoptării 
Constituției, precum și a intenției promotorilor acestora, așadar: „Felix, qui potest 
rerum cognoscere causas”. 





 

§2. „UNEORI, O METAFORĂ  
SAU O ÎNTORSĂTURĂ DE FRAZĂ  
POATE CLARIFICA LUCRURILE...”  

Interviu cu dl Alex Kozinski 
(Interviul în limba engleză a fost realizat și înregistrat  

de Teodor Papuc, în data de 10 octombrie 2021, care l-a tradus 
 în limba română și care îi mulțumește domnului Stanislav Pavlovschi, 

doctorand în drept, pentru transcrierea originalului). 
 

Introducere 

de Teodor Papuc 
 
Alex Kozinski este un fost judecător federal american de la Curtea de Apel 

pentru Circuitul al Nouălea (din 1985 până în 2017), născut în București, în 23 iulie 
1950. Familia sa a emigrat în Statele Unite ale Americii atunci când Alex Kozinski 
avea vârsta de 12 ani. 

Personalitatea sa nu a trecut neobservată în elita juridică de peste Ocean. 
Richard Posner, un autor juridic remarcabil, și el fost judecător federal, spunea că 
Alex Kozinski este unul dintre cei mai buni și mai inteligenți judecători din țară, 
iar Laurence Tribe, profesorul de drept constituțional de la Harvard University, îl 
considera una dintre puținele minți cu adevărat interesante din rândul judecă-
torilor federali.  

Kozinski a ajuns Președinte al US Court of Federal Claims la doar 32 de ani. A 
fost desemnat la 35 de ani în funcția de judecător al Curții de Apel pentru 
Circuitul al Nouălea de Președintele Ronald Reagan și a devenit cel mai tânăr 
judecător federal american. 

A fost prezent mereu pe lista numelor de judecători influenți care urmează să 
ajungă la Curtea Supremă, dacă nominalizarea i-ar reveni unui președinte repu-
blican. În același timp, un motiv care explica influența și popularitatea sa era 
faptul că își prezenta ideile cu claritate și cu umor[1]. El afirma, cu referire la 
ocuparea unui loc la Curtea Supremă, că „probabil nu procedez corect în 
demersul meu. Nu spun că nu m-am gândit la asta, dar dacă m-aș cenzura în 
speranța că voi influența o ședință de confirmare a mea care, probabil, nu va avea 
loc niciodată, m-aș autolimita teribil. Aici, la Circuitul al Nouălea, pot scrie 

 
[1] David A. GOLDEN, Humor, the Law, and Judge Kozinski's Greatest Hits, BYU Law Review, 

vol. 1992, nr. 2, 1992, pp. 507-548.  
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despre chestiunile juridice ca un profesor. Ar fi rușinos să renunț la acestea 
pentru o speranță deșartă”[2]. 

Asistenții săi judiciari erau considerați printre cei mai bine pregătiți juriști ai 
țării și își continuau adesea activitatea ca asistenți ai judecătorilor de la Curtea 
Supremă. Kozinski spune într-un interviu că „facultățile de drept scot liberali pe 
bandă rulantă. Eu nu-mi permit să evit asistenții judiciari liberali, așa cum o face 
judecătorul Reinhardt cu cei conservatori. Întâi de toate, simt că am obligația să 
pregătesc juriști conservatori și libertarieni”[3]. De exemplu, Brett Kavanaugh, 
actualmente judecător la Curtea Supremă a Statelor Unite, i-a fost asistent 
judiciar în perioada 1991-1992. 

Kozinski crede că emoția nu este suficientă în drept și că în acest domeniu ai 
nevoie de ceea ce judecătorul Brennan numea „silogismele greoaie ale argumen-
tării”[4]. El consideră că în interpretarea de drept constituțional sunt aplicabile 
trei principii: principiul fidelității față de textul Constituției, principiul coerenței, 
care pretinde interpretarea enunțurilor similare în moduri similare, și principiul 
caracterului complet, care interzice ignorarea prevederilor Constituției[5]. 

În prezent, este avocat în Baroul statului California. Publicul românesc are 
ocazia să cunoască, în interviul care urmează, un spirit care s-a aflat până de 
curând în centrul luptelor dintre liberalii progresiști și libertarienii conservatori 
din America și care a făcut istorie cu opiniile sale pronunțate la Curtea de Apel 
pentru Circuitul al Nouălea[6]. 

* 

T.P.: Stimate domnule Kozinski, ați susținut într-un eseu[7] că celebrul enunț al 
lui Chief Justice Marshall din opinia elaborată în cazul McCulloch v. Maryland – 
„Noi explicăm o Constituție [nu altceva]” a fost și este utilizat pentru a crea garan-
ții sau drepturi constituționale noi. Acest enunț sună, în traducerea europeană a 
judecătorilor Curții de la Strasbourg, în felul următor: „Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului este un instrument viu care trebuie interpretat în lumina 
condițiilor de viață ale prezentului” (Tyrer v. Regatul Unit, 1978). S-a afirmat 
recent că preocuparea specială a celor care au scris Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului a avut în vedere protecția drepturilor civile și politice într-un 

 
[2] Robert S. BOYNTON, Wise Guy, George, decembrie 1995, ianuarie 1996. 
[3] Alex KOZINSKI, Fred BERNSTEIN, Clerkship Politics, The Green Bag, seria 20, vol. 2, nr. 1, 

1998, p. 58. 
[4] Alex KOZINSKI, The Great Dissenter – https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/ 

books/97/07/06/reviews/970706.06kozinst.html. 
[5] Alex KOZINSKI, J.D. WILLIAMS, It Is a Constitution We Are Expounding: A Debate, Utah Law 

Review, vol. 1987, nr. 4, 1987, pp. 981, 983 și 984. 
[6] Noah FELDMAN, The Battle for the 9th Circuit Court Falls Silent – https://www. 

bloomberg.com/opinion/articles/2018-04-02/stephen-reinhardt-alex-kozinski-and-the-battle-
for-9th-circuit. 
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continent ieșit din război și pe care au avut loc încălcări grave ale drepturilor 
omului și că această preocupare nu corespunde situației în care se află Europa 
astăzi. Curtea de la Strasbourg scoate în evidență ea însăși natura Convenției de 
instrument al ordinii publice europene. Este justificată această abordare în 
domeniul tratatelor sau convențiilor interstatale, bazate pe acordul dintre ele? 

A.K.: Marshall a scris enunțul interpretând Constituția, iar atunci când l-a 
scris, jurisprudența constituțională nu era una bogată; nu existau foarte multe 
cazuri judecate – dacă exista vreunul, în general – care să fi interpretat Consti-
tuția, el lovindu-se de o problemă dificilă de interpretare: cum interpretezi 
cuvintele unui text aplicabil unor evenimente care au loc la mult timp după 
elaborarea sa? Marshall spune că analizezi instrumentul ca pe o constituție – un 
document conceput să guverneze timp de mulți, mulți ani în viitor, uneori timp 
de secole. Trebuie să-l citești în lumina circumstanțelor în schimbare. Prin urma-
re, unii au interpretat acest enunț ca și cum ar presupune, în esență, că poți 
modifica Constituția pentru a o face să spună orice consideri că este corect. Dar 
nu cred că Marshall a avut asta în vedere. Cred că ceea ce a avut în vedere este că 
nu trebuie să interpretezi Constituția în mod restrictiv, că trebuie s-o interpretezi 
în linii mari, pentru a ține cont de circumstanțele în schimbare, dar limitându-te, 
totuși, la interpretarea cuvintelor scrise, fără să inventezi un limbaj pe care 
Constituția nu-l conține. De exemplu, Primul Amendament garantează libertatea 
presei, iar pe timpul lui Marshall, presa însemna, de fapt, o presă, adică un zaț 
acoperit cu cerneală pe care îl presai pe hârtie pentru a crea o imagine, publicată 
apoi sub forma unei cărți sau a unui ziar. De-a lungul timpului, tehnologia a evo-
luat, iar oamenii au început să comunice utilizând telefonul, telegraful, teletipul, 
radioul, televiziunea și internetul. Toate aceste mijloace nu existau la data la care 
a fost scrisă Constituția; totuși, ele îndeplinesc o funcție asemănătoare celei a 
presei cu cerneală și cu hârtie din secolul XVIII. Așa că Marshall avea în vedere că 
viața se schimbă, că trebuie să adaptezi cuvintele Constituției la circumstanțele 
în schimbare, la lumea în schimbare, deoarece cuvintele sunt scrise într-un anu-
mit moment, iar viața se schimbă în moduri diferite. Mai multă lume a citit 
enunțul ca semnificând că „ei, bine, poți aplica Constituția în chestiuni care nici 
nu sunt prevăzute în aceasta sau poți elimina chestiuni pe care le conține”. Un 
exemplu cunoscut este dreptul la avort sau necesitatea menținerii pedepsei cu 
moartea. În mod clar, Constituția are în vedere pedeapsa cu moartea, după cum 
o menționează expres, însă unii au susținut că schimbarea circumstanțelor, adică 
schimbarea atitudinilor, nu mai justifică existența pedepsei cu moartea. Nu cred 
că Marshall a avut asta în vedere. Cred că Marshall a avut în vedere că poți aplica 
cuvinte care și-au schimbat semnificația de-a lungul timpului în cazul unor 
circumstanțe schimbate, nu că poți inventa cuvinte sau concepte, pentru că 
judecătorii consideră că așa este mai bine. 

Dacă mă întrebați de convenții, acestea nu sunt precum constituțiile; ele sunt 
acorduri dintre state și pot fi modificate. Constituțiile pot fi modificate foarte 
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greu. Trebuie să ai majorități largi în cadrul Congresului și în cadrul statelor. 
Constituțiile presupun un proces dificil de amendare și nu pot fi modificate atât 
de ușor în lumina circumstanțelor schimbate. Convențiile nu sunt așa; ele pot fi 
renegociate. Legile pot fi schimbate dacă Congresul adoptă legi și Curtea Supremă 
sau celelalte tribunale le interpretează greșit, iar dacă Congresul nu este de acord 
cu interpretarea lor, poate reveni și le poate modifica. Prin urmare, justificarea 
unei interpretări generoase a instrumentelor care nu sunt constituții este mult 
mai limitată. În special, cred, și nu cunosc cum a interpretat Curtea Europeană 
prevederile relevante, că judecătorii nu pot veni cu idei noi pe care să le introducă 
în document, cu idei sau cu drepturi care nu există în document. Să spui că „presa 
include toate modalitățile moderne în care comunicăm” este corect. Dar nu cred 
că este corect să utilizezi cu atâta flexibilitate documente care nu sunt constituții, 
care fac obiectul acordului dintre entitățile juridice străine, entități juridice străi-
ne care pot modifica cuvintele. Cred că se deduc prea multe din enunțul judecă-
torului Marshall și cred că și tribunalele americane au utilizat acest enunț prea la 
întâmplare, cu o prea mare generozitate. 

T.P.: Ați afirmat într-un articol că primul principiu care ar trebui aplicat în 
interpretarea Constituției este fidelitatea față de text. Ați spus: „Oricare ar fi 
rezultatele la care se ajunge printr-o interpretare de drept constituțional, ele 
trebuie să se fundamenteze pe cuvintele din Constituție”[8]. Dar dacă textul unei 
Constituții conține inexactități, stupidități sau abuzuri? Un exemplu la îndemână 
din ultima categorie este cel al articolului 13 din Constituția Republicii Moldova, 
care recunoaște existența unei „limbi moldovenești” ca limbă oficială a acestui 
stat. Curtea Constituțională a Moldovei a corectat, în jurisprudența sa, această 
denumire impusă în perioada sovietică din rațiuni politico-ideologice (antiromâ-
nești), făcând apel la Declarația de Independență a Republicii Moldova, care 
utilizează sintagma „limbă română”. Considerați justificate asemenea intervenții 
ale judecătorilor care interpretează Constituția? 

A.K.: Cel puțin în tradiția americană nu cred că judecătorii pot corecta 
vreodată documentele politice, create prin intermediul procesului politic, pentru 
că ei consideră că sunt stupide. Altfel stau lucrurile în cazul unei contradicții, 
atunci când o parte a documentului spune una, iar o altă parte a documentului o 
contrazice. Atunci, judecătorii trebuie să rezolve contradicția, să o analizeze. 
Doar simplul fapt că judecătorii consideră că o lege este stupidă nu constituie o 
justificare pentru modificarea celor scrise de ramurile politice. Însă, judecătorii 
pot spune că legea este stupidă. Am citit hotărâri care spun că o lege este ne-
dreaptă. Am judecat cazuri în care a trebuit să condamn oameni la o pedeapsă cu 
închisoarea cu mult mai mare decât ceea ce credeam că era justificat să li se aplice 
în acele circumstanțe, și am spus asta. Uneori, am publicat opinii care spuneau 
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că, deși nu îmi pare corect, sunt obligat să accept soluția, pentru că am depus un 
jurământ că voi aplica legea așa cum este scrisă. Uneori, legislativul și organele 
care elaborează legile vor asculta, vor citi opinia, vor citi despre ea în presă și vor 
spune că „legea e stupidă și trebuie s-o modificăm”. Dar este periculos ca jude-
cătorii să decidă ce este stupid într-o lege adoptată prin voința majorității parla-
mentare. Exemplul care mi s-a dat reprezintă o lege adoptată în timpul existenței 
Uniunii Sovietice, și poate că este un caz diferit, pentru că știu foarte bine că legile 
adoptate în perioada Uniunii Sovietice nu reflectau voința poporului, ci voința 
Partidului Comunist. Modul de abordare a legilor adoptate prin intermediul unui 
proces ilegitim înseamnă cu totul altceva. Poate că răspunsul ar fi să nu recunoaș-
tem legea, să o invalidăm, pentru că a fost adoptată prin intermediul unui proces 
ilegitim. Judecătorii au procedat așa și pot face asta, iar singurul mod este ca 
oficialii tăi publici aleși să adopte o lege care este legitimă.  

T.P.: Constituția Republicii Moldova a fost adoptată în 1994, însă a fost 
adoptată de o majoritate ostilă denumirii de „limba română”. 

A.K.: Da. 

T.P. Însă, acum, intelectualii din societate consideră că denumirea corectă 
este „română”, nu „moldovenească”. Este o invenție din epoca sovietică. 

A.K.: Asemenea lucruri se întâmplă atunci când judecătorii pronunță o hotă-
râre care nu are niciun sprijin, iar apoi soluția ei este adoptată de întreaga țară și 
de instituțiile politice. Dreptul la avort este un bun exemplu. Țin minte că avortul 
era considerat ilegal în majoritatea statelor din Statele Unite ale Americii, țin 
minte o perioadă în care avortul era ilegal în toate statele, în fiecare stat al uniunii, 
iar Curtea Supremă a declarat neconstituționale, cred că în 1973, toate legile care 
interziceau avortul și a avut loc o schimbare de amploare. A fost o schimbare 
colosală, de neimaginat. Pretutindeni în Statele Unite a fost legalizat avortul și aș 
fi crezut că oamenii nu vor accepta așa ceva. Sau cazul în care Curtea Supremă a 
invalidat în același timp toate legile care impuneau pedeapsa capitală. Și ceea ce 
s-a întâmplat în aceste două exemple este puțin diferit. În esență, hotărârea 
privind avortul a fost adoptată în aproape toate statele din Statele Unite. A existat 
o mică minoritate care s-a opus vehement, fapt care a provocat tot felul de 
tensiuni politice, din cauza viziunii foarte ferme a minorității. Însă, în întreaga 
țară, majorități largi de oameni au semnat pentru acea hotărâre. Curtea Supremă 
a invalidat în 1974 toate legile din Statele Unite care permiteau pedeapsa cu 
moartea, iar în mai puțin de un an, aproximativ 38 de state au readoptat legi care 
prevedeau pedeapsa cu moartea. Hotărârea nu a fost acceptată, iar majoritatea 
statelor mai au reglementată astăzi pedeapsa cu moartea. A fost un exemplu în 
care procesul politic a ripostat și nu a acceptat hotărârea judecătorilor. Este greu 
de spus. Uneori, judecătorii ghicesc lucrurile corect, alteori nu. Însă, aceste hotă-
râri au dat activității judecătorilor un caracter politic, cu mult mai pregnant decât 
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era înainte. Confirmarea judecătorilor… Țin minte că, fiind asistentul judiciar al 
lui Anthony Kennedy, atunci când a fost desemnat, mai întâi, în funcția de jude-
cător al Circuitului al Nouălea, făceam parte din prima lui promoție de asistenți. 
Am funcționat în cadrul biroului său de îndată ce și-a început activitatea de 
judecător și îmi amintesc că a avut parte de o audiere în care nu i s-a adresat 
aproape nicio întrebare. I s-au pus doar câteva întrebări nevinovate. A fost confir-
mat, fără nicio întrebare serioasă. Nu a existat nicio dezbatere. După aceasta, 
Jimmy Carter a desemnat 10 sau 11 judecători la Circuitul al Nouălea, inclusiv pe 
câțiva dintre cei mai liberali judecători din toate timpurile, și aproape că nu au 
fost adresate întrebări dificile în timpul confirmării. Harry Pregerson, un judecă-
tor foarte liberal, a trecut prin procesul de confirmare fără nicio dificultate, deși 
a menționat, în timpul audierilor, că mai curând și-ar urma conștiința, decât 
legea. La scurt timp au început luptele din cadrul confirmărilor pe care le vedem 
și astăzi. Confirmările pentru Curtea Supremă, dar și cele pentru curțile de apel 
și tribunalele districtuale au devenit un proces mult mai politizat. Ceea ce se 
observă este faptul că judecătorii au, în prezent, o activitate cu un caracter politic 
mult mai pronunțat. De fapt, ei introduc în hotărârile pe care le scriu multe din 
propriile concepții politice și nu țin cont atât de mult de cuvinte, – nu sunt 
constrânși de cuvintele pe care ramurile politice le introduc în legi. Adică țin cont 
uneori, însă mult mai puțin. Aceasta s-a întâmplat o perioadă, iar între timp a 
apărut judecătorul Scalia, care a fost desemnat la Curtea Supremă. Scalia credea 
foarte mult în puterea cuvintelor de a constrânge activitatea judecătorilor, iar 
teoria sa a avut un efect atenuant. Cred că aproape toți judecătorii din Statele 
Unite afirmă în prezent că țin cont de cuvinte. Nu sunt atât de sigur mereu, dar 
cel puțin ei încep de la ideea că mai întâi trebuie să vadă care sunt cuvintele legii. 
Nu cred că există în Statele Unite un dezacord semnificativ referitor la această 
idee. Acum, de vreme ce afirmă că țin cont de cuvinte, unii dintre ei sunt mai 
creativi decât alții, dar ideea, cel puțin, reprezintă un impediment, reprezintă o 
modalitate de a constrânge în continuare activitatea judecătorilor.  

T.P.: Care a fost relația dumneavoastră cu Antonin Scalia? 

A.K.: Am fost prieteni. Îl știam încă de când era judecător al Curții de Apel 
pentru Districtul Columbia. Eu stăteam în Washington și eram Președinte al 
Tribunalului pentru pretențiile împotriva Guvernului. Luam prânzul împreună 
ocazional. Am scris un articol despre asta, My Pizza with Nino[9]. Am rămas 
prieteni de-a lungul anilor. Era un tip foarte inteligent, vesel și interesant. Era 
foarte încăpățânat, cu opinii foarte ferme despre orice. Nu eram de acord întot-
deauna, însă pe atunci era o vreme în care oamenii puteau să nu fie de acord și să 
rămână prieteni. E mult mai greu să se întâmple așa în zilele noastre. 

 
[9] Alex KOZINSKI, My Pizza with Nino, Cardozo Law Review, vol. 12, nr. 6, 1991, pp. 1583-1592. 
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T.P.: Citisem ce ați scris într-un articol, citisem că Antonin Scalia credea în 
forța opiniilor disidente[10]. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, standardele de 
care trebuie să țină cont un judecător care vrea să elaboreze o opinie separată? 
Când intervine obligația etică de a formula o opinie separată? 

A.K.: Știți, nu este o chestiune etică în totalitate. Cred că există, cu certitudine, 
o obligație etică de a nu urma majoritatea, dacă consideri că nu are dreptate. Dacă 
majoritatea vrea să admită acțiunea, iar tu crezi că acțiunea trebuie respinsă sau 
viceversa, nu trebuie să te raliezi opiniei ei. Poți spune: „Nu sunt de acord”. Nu 
trebuie să oferi explicații. Doar că nu îți dai votul. Se întâmplă rareori, dar se 
întâmplă, atunci când judecătorii vor spune, pur și simplu: „Nu sunt de acord”. În 
trecut, această practică era mai întâlnită. Întrebarea care apare este următoarea: 
când trebuie să-ți vociferezi opoziția și să explici care sunt motivele tale? Cred că 
acest fapt devine o chestiune practică, la fel de mult cum este o chestiune etică. 
Unul dintre aspecte are legătură cu timpul pe care-l poți dedica scrisului altor 
texte decât hotărârea. Deja ai mult de lucru; este o muncă adițională pentru care 
nu ți se oferă timp în plus. Astfel, trebuie să ai în vedere timpul pe care-l ai la 
dispoziție. Mai trebuie să decizi cât de importantă este chestiunea. Pentru părți, 
bineînțeles, este importantă întotdeauna, indiferent dacă câștigă sau dacă pierd. 
Dar dacă chestiunea este foarte importantă, vei dori să-ți explici motivele, pentru 
că alți judecători ar putea să nu fie de acord cu majoritatea și, astfel, vei dori să 
explici de ce aceștia nu ar trebui să se ralieze la majoritate. Acum, odată ce majo-
ritatea judecătorilor din Curtea noastră a pronunțat o hotărâre, toți judecătorii 
Curții sunt obligați s-o respecte, însă nu și cei din alte tribunale ale țării. Alte 
circuite pot să nu fie de acord, judecătorii districtuali din tribunalele statale din 
cadrul altor circuite pot să nu fie de acord, iar uneori tribunalele statale pronunță 
opinii similare și nu pot fi de acord. Într-un final, dacă există o opinie disidentă, 
Curtea Supremă poate considera că chestiunea este suficient de importantă 
pentru a fi judecat cazul, iar uneori este de acord cu opinia disidentă, și nu cu 
opinia majorității judecătorilor de la tribunalul inferior. Judecătorii vor formula 
adesea o opinie disidentă, în speranța că Curtea Supremă le va da dreptate, în cele 
din urmă. Dar nu cred că este numai o obligație etică. Cred că este mai mult o 
obligație practică. O parte a meseriei de judecător constă în rezolvarea cazurilor; 
decizi cine câștigă și cine pierde. Dar o mare parte a acestei meserii constă în 
contribuția la modelarea dreptului pentru viitor. Tu stabilești precedentul, iar 
apoi oamenii citesc precedentul și nu doar tribunalele vor trebui să se pronunțe 
cu privire la aceeași chestiune, dar și oamenii vor avea timp să decidă cum să-și 
trăiască viața în lumina dreptului. Dacă există o opinie care stabilește cum trebuie 
aplicat dreptul, oamenii își vor schimba conduita în mod corespunzător; ei vor 
spune: „Acesta este dreptul”. Dacă există o opinie disidentă, oamenii vor spune: 
„Probabil că majoritatea nu are dreptate, probabil că ar trebui să continuăm lupta, 
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probabil că ar trebui să ne îndreptăm împotriva a ceea ce spune majoritatea, să 
inițiem o acțiune și poate că opinia disidentă se va dovedi corectă”. Într-un fel, 
ești tipul de om tentat să învingă majoritatea și să-și mențină poziția. Într-o 
oarecare măsură, este vorba de o chestiune etică. Dacă consideri că perdanții au 
o șansă de câștig, atunci ar trebui să-i încurajezi. Dacă consideri și dacă știi că nu 
se va ajunge nicăieri – „Nu sunt de acord, dar sunt conștient că această chestiune 
nu va fi niciodată una importantă, îndeajuns să reclame un control ulterior” –, 
atunci, probabil, le dai speranțe deșarte. Este un lucru care trebuie avut în vedere.  

T.P.: De câțiva ani, atât în România, cât și în Republica Moldova, a fost instituită 
practica anonimizării totale a numelor care apar în hotărârile tribunalelor, cu 
excepția celor ale judecătorilor. În acest mod, a fost acordată o pondere mai mare 
dreptului la respectarea vieții private a justițiabililor, în detrimentul valorii justiției 
transparente. Ați tratat pe larg chestiunea anonimatului în articolul Two Faces of 
Anonimity[11]. Credeți că este dezirabilă anonimizarea în hotărârile judecătorești? 
M-am întrebat mereu cum ar fi să citești X v. Y, în loc de Marbury v. Madison. 

A.K.: O consider derutantă. Toate denumirile cazurilor vor suna la fel; este 
destul de greu să ții evidența cazurilor, iar uneori există cazuri cu nume des 
întâlnite. Însă, de obicei, cazurile se țin minte după numele părților. Cred că 
anonimizarea este foarte derutantă. Nu cred că există vreun motiv de politică 
publică pentru a o implementa. Cred că, dacă oamenii se judecă, atunci o fac în 
cadrul unor procese organizate în ședințe publice; ei încearcă să-și rezolve 
cauzele prin intermediul unor procese publice. Nu cred că sunt îndreptățiți să-și 
ascundă identitatea. Uneori, poți afla foarte multe din denumirea unui caz, dacă 
una dintre părți este General Motors, Microsoft sau o organizație pe care oamenii 
o recunosc. Denumirea îți spune multe despre caz, chiar fără să citești ce este la 
mijloc. Îți dezvăluie puterea relativă a părților litigante, resursele de care dispun, 
atenția cu care trebuie să abordezi hotărârea. Uneori, o mulțime de cazuri sunt 
rezolvate într-un fel pentru că una dintre părți a avut un avocat slab; uneori, 
părțile au avocați slabi pentru că nu au posibilitățile companiilor General Motors 
sau Microsoft și nu-și pot permite avocați de top. Așa se întâmplă. Cred că numele 
părților fac o diferență practică în materie de recunoaștere a cazurilor și de ținere 
a evidenței lor. Mai cred că oferă informații importante despre caz. Să știi cine 
este implicat dă culoare cazului și îți clarifică oarecum contextul, ceea ce numele 
anonimizate și inițialele nu o fac. Există o excepție în cazul minorilor și o înțeleg; 
este o decizie de politică publică. De ce minorii? Pentru că minorii, bineînțeles, 
nu pot lua o decizie în cunoștință de cauză în vederea formulării unei cereri de 
chemare în judecată. Altcineva ia decizia în locul lor. Înțeleg excepția și cred că 
reprezintă un motiv legitim pentru anonimizarea numelor copiilor. Pentru alte 
cazuri nu găsesc nicio justificare. 

 
[11] Alex KOZINSKI, Two Faces of Anonimity, Capital University Law Review, vol. 43, nr. 1, 2015, 

pp. 1-18. 
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T.P.: Poate că o altă excepție ar fi cazurile victimelor unui viol? 

A.K.: Victimele unui viol nu sunt părți ale unei cauze penale; victimele unui 
viol sunt martori. Anonimizarea numelor martorilor reprezintă o chestiune dife-
rită de cea a anonimizării numelor părților. Sub acest aspect, da, cred că este apli-
cabilă aceeași regulă, dacă există ceva neplăcut sau care conduce la situații 
jenante și persoanele nu au apelat la sistemul juridic. Cred că intervin mai multe 
motive pentru anonimizarea martorilor. Țin minte că de multe ori când scriam o 
hotărâre se punea problema juraților, pentru că existau controverse referitoare la 
selectarea acestora. Colegii mei precizau întotdeauna numele juraților. Eu încer-
cam să utilizez un pseudonim pentru jurat. Le spuneam „juratul nr. 1”, „juratul 
nr. 2”, pentru că, din nou, juratul nu este o persoană care a ales să fie implicată în 
proces. Adesea vor exista dispute privind onestitatea juratului sau lipsa lui de 
imparțialitate. Nu cred că este corect să menționezi numele acelei persoane 
într-un document public pe care ea nu are șansa să-l pună în dezbatere. Ei sunt 
acolo; ei trebuie să pună întrebări; ei cred că vor fi onești. Și dacă mai târziu se 
dovedește că există o controversă în această privință, ei nu au posibilitatea să-și 
susțină sau să-și explice poziția. Din acest motiv, am considerat întotdeauna că 
numele juraților nu trebuie menționate în hotărâre. Bineînțeles, în prezent, 
asemenea informații ajung să fie publicate pe internet. Jurații sau martorii pot fi 
identificați cu ușurință. Martorii sunt chemați la tribunal. Cred că trebuie să fim 
atenți cu persoanele care nu vin în fața tribunalelor în mod voluntar și care nu au 
un avocat care să le reprezinte și nici șansa să-și explice poziția. Dar situația 
părților este diferită. 

T.P.: Credeți în virtuțile utilizării inteligenței artificiale la pronunțarea solu-
țiilor pentru procesele judiciare? Ar fi potrivite calculatoarele, de exemplu, pentru 
rezolvarea așa-numitelor easy cases? Putem vorbi despre justiție fără conștiință? 

A.K.: Nu în cazul inteligenței artificiale care mi-e cunoscută. E posibil ca 
inteligența artificială să devină mult mai sofisticată. Există multe domenii în care 
așa-numita „inteligență artificială” îi poate ajuta pe oameni să ia o decizie. Uneori, 
dosarele conțin foarte multe înregistrări și mii de pagini de transcrieri. Am judecat 
cazuri cu zeci de mii de documente, iar parcurgerea lor și identificarea a ceea ce ai 
nevoie este, adesea, foarte dificilă. Avocații ne pot ajuta și, probabil, avem în față 
toate informațiile, astfel încât să putem lua o decizie în cunoștință de cauză. Aș 
vedea utilizându-se inteligența artificială pentru a se asigura faptul că decidentul 
uman are expuse toate informațiile, toate părțile relevante ale dosarului fiind 
disponibile pentru examinare. Totuși, în cele din urmă, se ajunge la hotărâre și nu 
cred că inteligența artificială ar putea elabora hotărâri într-un mod fiabil. Atunci 
când am început să practic dreptul, programul Lexis abia începea să funcționeze. 
Căutarea informațiilor pertinente în documente cu utilizarea cuvintelor-cheie nu 
existase până atunci, era abia la început. Țin minte că au trimis la Curte pe cineva 
care să ne explice cum funcționează programul. Nu mai fusese utilizat niciodată. 
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Ne-a folosit la căutarea, la identificarea precedentelor. Este util pentru cei care scriu 
hotărâri să știe că ceea ce scriu poate fi căutat prin intermediul unui proces 
mecanic, iar uneori îți scrii opiniile astfel încât să fie identificabile prin intermediul 
acestui proces. Cred că inteligența artificială a mai schimbat și modul în care se 
scriu hotărârile. Atunci când am început să practic dreptul, când eram asistent 
judiciar în cadrul Curții Supreme, ne dactilografiam toate proiectele de hotărâre și 
toate notele la mașina de dactilografiat. De fiecare dată când elaboram un proiect 
de hotărâre, trebuia să-l dactilografiez și puteau exista erori. În prezent, programele 
care verifică ortografierea și cu ajutorul cărora poți corecta erorile fără să introduci 
altele noi sunt un bine-venit ajutor. Dar ele nu substituie scrierea, gândirea și ela-
borarea hotărârilor. Poate că peste 50 de ani sau cândva în viitor, inteligența arti-
ficială va putea rezolva cazuri, dar cred că încă nu am ajuns acolo și este periculos 
să presupunem că suntem deja acolo.  

T.P.: Atât în România, cât și în Republica Moldova, examenele de absolvire de 
la facultățile de drept și programele educaționale ale principalelor instituții de 
pregătire a judecătorilor, a procurorilor și a avocaților se axează pe patru subiecte: 
drept civil, drept penal, drept procedural civil și drept procedural penal. Cum stau 
lucrurile în Statele Unite? Cât de importantă este teoria dreptului pentru dum-
neavoastră? 

A.K.: Pentru mine, ca judecător, este foarte importantă. Am în vedere faptul 
că trebuie să analizezi chestiuni mai vaste atunci când rezolvi cazurile; nu rezolvi 
doar cazurile, ci vezi care vor fi efectele soluției tale pentru ceilalți, în special dacă 
scrii o hotărâre care va fi publicată. Este o chestiune de teorie a dreptului: cât de 
cuprinzător scrii? Scrii o opinie care se limitează la fapte sau scrii o opinie în care 
utilizezi principii mult mai largi? Uneori, răspunsul nu este clar. Alteori, este o 
chestiune de apreciere. Pentru că aceasta este ceea ce numești teoria dreptului, 
trebuie să hotărăști cât de amplu sau cât de limitat vei soluționa o problemă, care 
sunt termenii pe care îi utilizezi, să anticipezi alte situații viitoare care vor fi 
guvernate de ceea ce scrii astăzi. Trebuie să te gândești dacă cuvintele tale vor fi 
interpretate greșit. Cineva va aplica ceea ce scrii aici într-o situație foarte diferită. 
Trebuie să scrii hotărârea într-un mod care evită utilizarea greșită a cuvintelor 
tale, ceea ce este foarte dificil. Îți ia mult timp de gândire. Nu trebuie să te gân-
dești doar la cazul cu care te confrunți, ci la întreaga societate, la chestiuni mai 
vaste, la întreaga jurisprudență și la întregul sistem juridic, la efectele hotărârii 
tale pentru cazurile ulterioare. Aceasta este teoria dreptului. Cred că este impor-
tantă pentru judecători. Nu știu dacă este atât de importantă pentru avocați. Cred 
că avocații ar trebui să fie conștienți de teoria dreptului, dar nu cred că reprezintă 
munca de zi cu zi a avocaților. Munca avocaților constă în obținerea rezultatelor 
pentru clienții lor. Dacă, de exemplu, redactezi un contract, dacă ești un avocat 
specializat în dreptul contractelor, și negociezi cu cealaltă parte, urmărești 
semnarea unui contract care este pe cât posibil în avantajul clientului tău. Nu ar 
trebui să-ți pese de restul lumii; nu ar trebui să-ți pese nici măcar de cealaltă 
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parte. Vrei să fie semnat cel mai bun document care îl va ajuta pe clientul tău. Nu 
te preocupă alți oameni și nu ar trebui să te preocupe. Vei fi plătit de clientul tău, 
iar responsabilitatea profesională o ai doar față de el. Oarecum, ideile teoriei 
dreptului te contrazic, pentru că implică interesul altor părți, dar cred că avocații, 
ca o chestiune teoretică, de ordin intelectual, ar trebui să se intereseze de teoria 
dreptului, pentru că este un subiect interesant care le afectează activitatea. Dar 
ca o chestiune profesională, nu cred că este ceva care ar trebui să-i preocupe. În 
cazul procurorilor, lucrurile stau diferit. Multe din ceea ce fac procurorii produc 
efecte pentru întreaga societate. Cred că procurorii ar trebui să se preocupe de 
teoria dreptului mai mult decât avocații. Ei iau decizii privind legile aplicabile, 
privind gravitatea și forța aplicării lor, și există multe categorii de legi pe care 
procurorii, pur și simplu, nu le pun în aplicare. Într-un fel, contăm ca ei să nu 
pună în aplicare toate legile de fiecare dată, să emită judecăți despre legile care 
trebuie aplicate în mod strict și legile care trebuie aplicate cu mai puțină strictețe. 
Cred că a pune accentul pe aplicarea legii este o parte a echilibrului procesului 
politic. Este o chestiune de teoria dreptului. Probabil că pentru procurori este un 
subiect la care ar trebui să se gândească. Nu sunt sigur că testele pe care le susții 
atunci când îți închei studiile la facultatea de drept sunt atât de importante, 
pentru că ceea ce contează este ceea ce înveți atunci când studiezi dreptul. Înveți 
multe despre drept atunci când studiezi dreptul. Nu ești examinat și nu poți fi 
examinat pentru modul tău de a judeca. Cred că cel mai important lucru pe care 
oamenii îl învață ca juriști este să analizeze situația în prezent și să proiecteze 
efectele pe care această situație le va produce și cum se va manifesta aceasta în 
viitor. Asta face orice jurist. Într-un fel, este un efort de schimbare a viitorului, o 
încercare de a influența viitorul situației unui client sau, în cazul unui judecător – 
viitorul dreptului, sau, în cazul unui procuror – evoluția dreptului penal. Este 
ceva ce am învățat la facultatea de drept de la bun început. Îmi aduc aminte cum 
mi-am schimbat mentalitatea în timpul studiilor la Drept. Tatăl meu avea o 
băcănie. Atunci când eram copil și lucram acolo, făceam mai multe lucruri care, 
analizate în retrospectivă, erau destul de periculoase. Obișnuiam să-i deschid 
aparatele, frigiderele și să mă joc cu cablurile electrice, prin unele dintre ele 
trecând curent cu o intensitate destul de mare. Obișnuiam să merg desculț prin 
depozit și mi se întâmpla adesea să-mi intre bucăți de sticlă în tălpi și nu-mi 
păsa. Am continuat să lucrez la băcănie în timpul facultății și am observat că sunt 
mult mai atent sub mai multe aspecte. Tatăl meu avea o masă de măcelărie și 
cuțite mari pe care le folosea pentru a tăia carnea, pe care uneori le luam și mă 
plimbam cu ele prin băcănie pentru că aveam nevoie să le folosesc la ceva. După 
ce mi-am început studiile la facultatea de drept, mi-am spus: „Dumnezeule, ce se 
întâmplă dacă mă împiedic și-l tai pe unul dintre clienți cu cuțitul?”. Nu mă 
gândisem la asta până atunci, dar citeam cazuri care prezentau asemenea situații. 
Nu te aștepți la așa ceva, iar neașteptatul se întâmplă și, dintr-odată, o situație 
perfectă se transformă într-un dezastru. Așa că am devenit mult mai sensibil la 
ideea că nu exerciți un control deplin asupra vieții tale și că o parte din meseria 
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ta de jurist constă în a face previziuni referitoare la situațiile neașteptate, în a face 
previziuni despre cum vor merge prost lucrurile, să analizezi o situație și să nu te 
aștepți că totul va fi bine. Întreabă-te ce se întâmplă dacă lucrurile nu vor merge 
bine; ai luat măsuri pentru protecția clientului tău în eventualitatea unei aseme-
nea situații? Nu poți da examene la așa ceva și nu te descurci, dacă nu înveți 
pentru asta în facultatea de drept; nu sunt sigur că poți da examene la așa ceva. 
Majoritatea juriștilor o învață și sunt destul de buni în această materie, însă nu 
este una dintre materiile care să aibă parte de un examen. Cred că examenele sunt 
o treabă bună, iar susținerea examenelor de absolvire este necesară, pentru că îi 
motivează pe studenți să învețe, iar atunci când învață pentru examene, ei învață, 
deopotrivă, și alte chestiuni pe care trebuie să le cunoască. Dar nu cred că exa-
menele pe care le dai la finalul studiilor sau atunci când intri în barou influen-
țează cumva modul în care acționezi ca jurist. 

T.P.: Ați avut profesori la facultatea de drept care v-au influențat? 

A.K. Sigur că da, încă mai țin legătura cu unii dintre ei. Câțiva mai predau, 
deși au trecut 45 de ani de atunci. Tocmai am vorbit cu profesorul Asimow[12], care 
mi-a predat mai multe cursuri, Dreptul corporațiilor și Dreptul administrativ. 
Încă mai predă. Au avut o mare influență asupra mea, sub mai multe aspecte, la 
modul general și la modul special, asupra modului meu de gândire juridică, dar 
și asupra modului meu de gândire în viață. I-am cunoscut pe unii dintre ei mai 
bine decât pe alții. Nu eram prieten cu toți, însă câțiva mi-au rămas prieteni pe 
viață. Nu pot spune că a existat vreunul de care să-mi amintesc că m-a învățat 
ceva ce nu mi-ar fi folosit sau că mi-a predat ceva greșit. Am avut parte de lecții 
valoroase din partea tuturor profesorilor mei. Nu știu dacă ați citit un articol pe 
care l-am scris, I Licenced Nimmer[13]. Este publicat într-o revistă de dreptul 
proprietății intelectuale și îl are în prim-plan pe profesorul Nimmer[14]. Nimmer 
a scris un bine-cunoscut tratat de dreptul proprietății intelectuale. Dar nu mi-a 
predat Dreptul proprietății intelectuale, ci Dreptul contractelor. Oricum, am scris 
un text amuzant despre relația cu acesta.  

T.P.: Ce cărți de drept le-ați recomanda studenților de la Drept să citească? 

A.K.: Din cele care-mi vin acum în minte, Scalia și Garner au câteva cărți bune, 
însă una care m-a impresionat a fost Making Your Case[15], despre cum trebuie 
să-ți susții cauza în fața unui tribunal. Atunci când a fost publicată, eram jude-
cător de 25 de ani, sau poate de mai mulți, și m-am întrebat: „Ce aș putea învăța 

 
[12] Michael Asimow. 
[13] Alex KOZINSKI, I Licensed Nimmer, Journal of the Copyright Society of the USA, vol. 60, 

nr. 2, 2013, pp. 201-206. 
[14] Melville B. Nimmer. 
[15] Antonin SCALIA, Bryan A. GARNER, Making Your Case: The Art of Persuading Judges, 

St. Paul, MN: Thomson/West, 2008. 
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din această carte?”. Dar am citit-o. De fapt, am ascultat-o, pentru că o am în for-
mat audio și obișnuiesc să ascult cărți audio la drum lung. Autorii erau minunați; 
citeau amândoi din carte și era ca un dialog între ei. Cred că există multe 
chestiuni foarte utile acolo, deși cu unele dintre ele nu sunt de acord. De fapt, 
m-au menționat în carte de mai multe ori, spunând: „Kozinski zice asta, iar 
Easterbrook zice asta”. Cum credeam că este interesantă, după ce am citit-o, i-am 
vorbit soției mele despre ea. Soția mea este jurist de aproape tot atât de mult timp 
de cât sunt eu. A terminat facultatea de drept cu câțiva ani după mine. I-am spus: 
„Ar trebui să citești cartea asta”, iar ea mi-a răspuns: „Am fost avocat în mai multe 
cauze, inclusiv în cauze judecate de Curtea Supremă, ce aș putea învăța din 
carte?”. I-am spus că o consider utilă, iar ea a citit-o sau a ascultat-o. I-a plăcut 
atât de mult, încât a luat legătura cu Bryan Garner și l-a invitat să țină câteva 
cursuri pentru un grup de avocați, unde acesta a adus câteva materiale și mai 
multe cărți. Cred că Scalia și Garner au câteva răspunsuri practice foarte utile la 
problemele cu care se confruntă avocații. Au mai scris o carte, mai recent, despre 
interpretare: Reading Law: The Interpretation of Legal Texts[16]. Este citată de 
multe ori, inclusiv de tribunale în hotărârile lor. Tratează regulile de interpretare, 
modul în care interpretezi limbajul legilor și al altor documente juridice, cum 
sunt contractele. Ideea este că dreptul trebuie să se fundamenteze pe principii 
care nu depind de judecătorul care soluționează cauza. Unul dintre principii 
spune că, dacă ții cont de cuvinte, atunci întrebarea este: ce se întâmplă dacă ai o 
problemă atunci când ții cont de cuvinte? Ce se întâmplă dacă ai contradicții în 
text? Ce se întâmplă dacă există ambiguități în text? Ce reguli trebuie să urmezi? 
Ei vin cu un set de reguli care seamănă mai curând cu un ghid; sunt moduri de 
abordare a unei probleme și cred că este o carte destul de utilă. Dacă îmi mai vin 
în minte alte cărți, vă voi anunța. Lecturile mele teoretice au fost făcute cu mult 
timp în urmă și sunt puțin cam bătrân acum. 

T.P.: Ne-ați putea vorbi despre stilul de scriere juridică al marilor judecători 
americani? Faceți vreo diferență între formă și substanță în scrierea juridică? 

A.K.: Scrisul este modul în care comunici. Ați urmărit vreodată filmul „Pe 
aripile vântului” (Gone with the wind)? E acolo o plantație, Tara, iar la intrare stă 
o placă pe care e scris „Nu-ți risipi timpul, este materia din care e alcătuită viața 
noastră”. Dreptul înseamnă cuvinte, astfel încât modul în care te exprimi va 
modela semnificația cuvintelor tale, modul în care vor fi înțelese și cât de generos 
vor fi interpretate. Cuvintele sunt materia din care sunt alcătuite legile. Jude-
cătorii se deosebesc mult prin limbajul pe care-l utilizează. Unii scriu foarte sec, 
foarte la obiect; alții fac uz mai mult de talentul lor, folosesc un limbaj cu mai 
multă culoare. Scalia era plin de culoare în scrisul său. Și mie îmi place să scriu 
așa, pentru că transmiți idei mult mai clar dacă nu faci apel doar la intelect, ci ții 

 
[16] Antonin SCALIA, Bryan A. GARNER, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, 

Thomson West, 2012. 
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cont și de efectul emoțional al cuvintelor. Uneori, o metaforă sau o întorsătură de 
frază poate clarifica lucrurile mai bine decât cuvintele care transmit aceeași sem-
nificație, dar nu au același impact emoțional. Sincer vorbind, vreau ca hotărârile 
mele să fie citite, vreau ca oamenii să aștepte să citească o hotărâre scrisă de mine, 
deoarece cred că vor fi mult mai receptivi la ceea ce am de spus dacă știu că nu 
vor avea parte de ceva sec, plictisitor și dificil de înțeles. Voi parcurge multe 
versiuni ale proiectelor de hotărâri. Voi citi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, iar uneori 
mai multe versiuni ale unui proiect de hotărâre, înlocuind cuvinte, modificând 
fraze și alte chestiuni mărunte, pentru că le voi citi în modul în care altcineva 
le-ar înțelege. Trebuie să mă întreb ce impact are hotărârea mea asupra cititoru-
lui? Va înțelege ceea ce spun sau nu? Uneori, voi modifica ceea ce am scris. Voi 
lăsa deoparte proiectul și voi reveni la el două zile mai târziu. Îl voi citi altfel; nu 
va fi același animal. Știu că unii judecători nu-și citesc de mai multe ori proiectele. 
Le citesc o dată sau de două ori, introduc câteva modificări și gata. Uneori, se 
observă asta. Uneori, hotărârile nu sunt scrise cu atenția necesară. Hotărârile 
sunt scrise pentru mult timp înainte și, din acest motiv, consider că cuvintele pe 
care le alegi le vor influența semnificația, vor influența modul în care vor fi citite 
și modul în care vor persista în timp. 

T.P.: Vă mulțumesc pentru că ați acceptat interviul!  
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§1. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ  
A ROMÂNIEI 

1. În vederea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități, orice 
măsură de protecție trebuie să fie proporțională cu gradul de capacitate, 
să fie adaptată la viața persoanei, să fie dispusă numai dacă alte măsuri nu 
pot oferi o protecție suficientă, să țină cont de voința persoanei, să se 
aplice pentru cea mai scurtă perioadă de timp și să fie revizuită periodic. 

 
Cuvinte-cheie: protecția persoanelor cu handicap, capacitate juridică, egalitatea în 

drepturi, demnitatea umană. 

Rezumat 

I. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia a 
susținut că art. 164 alin. (1) din Codul civil împarte persoanele în două categorii – 
cele cu discernământ și cele fără discernământ, respingând implicit posibilitatea 
ca discernământul adultului să fie parțial abolit/diminuat. Astfel, dispoziția 
legală criticată nu permite individualizarea măsurii în funcție de nevoile reale ale 
persoanei. S-a mai arătat că regimul juridic al punerii sub interdicție nu conține 
nicio măsură care să susțină persoana în procesul de luare a deciziilor. 

Totodată, faptul că procedura punerii sub interdicție nu permite „tutela par-
țială” încalcă flagrant Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, precum și Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, 
care prevede la art. 12 parag. 2 dreptul persoanelor cu dizabilități la recunoașterea 
capacității juridice în condiții egale cu ceilalți, în toate domeniile vieții. 

Astfel, instituția punerii sub interdicție reprezintă o ingerință disproporțio-
nată și nejustificată în drepturile fundamentale ale persoanei și anulează orice 
posibilitate de reintegrare în societate. 

 
II. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea a arătat că, potri-

vit reglementării analizate, drepturile și obligațiile unei persoane puse sub inter-
dicție judecătorească vor fi exercitate de un reprezentant legal, indiferent de 
gradul de afectare a discernământului persoanei în cauză. 

Curtea a statuat că, în vederea respectării drepturilor persoanelor cu diza-
bilități, orice măsură de protecție trebuie să fie proporțională cu gradul de 
capacitate, să fie adaptată la viața persoanei, să fie dispusă numai dacă alte măsuri 
nu pot oferi o protecție suficientă, să țină cont de voința persoanei, să se aplice 
pentru cea mai scurtă perioadă de timp și să fie revizuită periodic. 

Ținând cont de faptul că prin reglementarea unui regim juridic special de pro-
tecție a persoanelor cu dizabilități se creează premisa respectării tuturor drep-
turilor și libertăților acestora, Curtea a reținut că, în concepția Convenției privind 
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drepturile persoanelor cu dizabilități, capacitatea juridică a persoanei nu se 
confundă cu capacitatea mentală a acesteia, fiind concepte distincte, iar limitările 
percepute sau reale în capacitatea mentală nu trebuie utilizate ca justificare a 
respingerii capacității juridice. 

Codul civil operează cu valori absolute, în sensul că orice potențială afectare a 
capacității mentale, indiferent de gradul său, poate duce la lipsirea persoanelor 
de capacitate de exercițiu, fără a exista posibilitatea ca o astfel de situație să fie 
evitată prin măsuri de sprijin necesare. Deși Convenția privind drepturile persoa-
nelor cu dizabilități stabilește că o măsură de ocrotire se instituie ținând cont de 
existența unor grade diferite de capacitate, legislația română prevede capacitatea 
de exercițiu restrânsă numai în privința minorului cu vârsta cuprinsă între 14 și 
18 ani. 

Curtea a constatat că efectele pe care le produce restricționarea capacității de 
exercițiu a unei persoane mai mult decât este necesar o poate poziționa într-o 
situație de inegalitate față de celelalte persoane care nu se află sub o măsură de 
ocrotire. De aceea, având în vedere că există diferite grade de dizabilitate, iar o 
persoană poate să aibă într-o mai mare sau mai mică măsură discernământul afec-
tat, dar nu în totalitate abolit, până la dispunerea unei măsuri care să restrângă 
capacitatea de exercițiu a persoanei trebuie luată în considerare instituirea unor 
măsuri alternative mai puțin restrictive decât punerea sub interdicție judecăto-
rească. Prin urmare, o măsură de ocrotire precum punerea sub interdicție jude-
cătorească trebuie să fie reglementată doar ca o ultima ratio, întrucât prezintă o 
gravitate extremă care implică pierderea drepturilor civile în ansamblu și care 
trebuie analizată cu atenție de fiecare dată, inclusiv sub aspectul dacă alte măsuri 
s-au dovedit ineficiente în sprijinirea capacității civile a persoanei. 

În continuare, Curtea a reținut că nici sub aspectul duratei pentru care se 
instituie măsura de ocrotire și nici sub aspectul revizuirii periodice a acesteia 
dispoziția legală criticată nu corespunde standardelor internaționale, potrivit 
cărora o măsură de ocrotire se aplică pentru cea mai scurtă perioadă posibilă și 
se supune revizuirii periodice de către o autoritate competentă. Astfel, punerea 
sub interdicție și, implicit, tutela durează până la încetarea cauzelor care le-au 
provocat [art. 177 alin. (1) din Codul civil]. Dispoziția legală menționată repre-
zintă o garanție de drept substanțial, însă pentru ca această garanție să nu fie una 
iluzorie legiuitorul trebuie să reglementeze dispunerea acesteia pe anumite 
intervale de timp, pentru a da posibilitatea evaluării încetării cauzelor care au 
condus la instituirea măsurii. Aceste termene trebuie să fie fixe și previzibile, iar 
durata lor trebuie să fie rezonabilă, pentru a se permite revizuirea periodică a 
măsurii într-un mod eficient și coerent. 

Având în vedere că există posibilitatea ca deficiența mintală să varieze în timp, 
punerea sub interdicție judecătorească pentru o perioadă nedeterminată și fără o 
reevaluare periodică a capacității persoanei aduce atingere drepturilor și intere-
selor persoanelor care, în anumite perioade, își pot conștientiza și coordona 
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acțiunile. Așadar, măsura de ocrotire a persoanei cu deficiențe mintale trebuie fie 
individualizată raportat la gradul de incapacitate. 

În lipsa garanțiilor menționate, privarea de capacitate de exercițiu a persoanei 
conduce la afectarea unora dintre valorile supreme ale poporului român, respec-
tiv demnitatea umană, prevăzută de art. 1 alin. (3) din Constituție, precum și libe-
ra dezvoltare a personalității umane, care se află în strânsă legătură cu demni-
tatea. 

 
III. Pentru toate aceste considerente, cu unanimitate de voturi, Curtea a 

admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 164 
alin. (1) din Codul civil sunt neconstituționale. 

Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate 
a dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 880 din 27 ianuarie 2021. 

 
2. Obligativitatea motivării hotărârilor judecătorești reprezintă o 

condiție a procesului echitabil. Motivarea nu constituie doar premisa unei 
bune înțelegeri a hotărârii, ci și o garanție împotriva arbitrariului, o 
condiție de asigurare a dreptății și fundamentul exercitării căilor de atac. 
De aceea, este necesar ca redactarea hotărârii judecătorești să aibă loc la 
data pronunțării. 

 
Cuvinte-cheie: proces echitabil, demnitatea umană, prezumția de nevinovăție, 

pedeapsă privativă de libertate, căi de atac, acces liber la justiție, înfăptuirea justiției, 
publicitatea ședințelor de judecată. 

Rezumat 

I. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia a 
arătat că dispozițiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și 
(2) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale deoarece, la momentul 
pronunțării unei hotărâri definitive, nu există niciun fel de motivare care să 
probeze faptul că inculpatul a fost ascultat ori că în procesul de deliberare 
judecătorii cauzei au ținut cont de apărările formulate de către inculpat. În speță, 
prin hotărârea definitivă s-a răsturnat o soluție de achitare, instanța de control 
judiciar dispunând condamnarea autorului excepției la o pedeapsă cu închisoarea 
în regim de detenție. 

S-a apreciat că, indiferent de tradiția existentă în dreptul român legată de 
disocierea momentului pronunțării unei hotărâri de momentul motivării 
acesteia, Curtea Constituțională este competentă să statueze în ce măsură o 
asemenea abordare este una acceptabilă într-o societate democratică în care 
statul de drept, în general, și dreptul la un proces echitabil, în particular, sunt de 
o importanță deosebită pentru ordinea constituțională. 
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Autorul excepției a observat că în cursul urmăririi penale nu există nicio 
situație în care procurorul să poată restrânge sau afecta drepturile unei persoane 
fără să existe o motivare – oricât de succintă – cu privire la soluția dispusă prin 
ordonanță. În aceste condiții, nu se poate identifica vreo rațiune pentru care 
trimiterea în judecată trebuie motivată in extenso, dar lipsirea de libertate – prin 
punerea în executare a unei hotărâri definitive de condamnare – poate fi motivată 
în 30 de zile de la momentul pronunțării acesteia sau într-un alt termen, având 
în vedere că termenul de 30 de zile este apreciat ca fiind de recomandare și lipsit 
de orice fel de sancțiune procesuală. În acest fel, se aduce atingere dispozițiilor 
art. 5 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fun-
damentale și ale art. 23 alin. (8) din Constituție, deoarece lipsirea de libertate se 
bazează pe o hotărâre definitivă nemotivată, dar executorie. 

Cât privește critica de neconstituționalitate referitoare la lipsa citării inculpa-
tului la pronunțarea hotărârii judecătorești, autorul excepției a arătat că art. 405 
alin. (2) din Codul de procedură penală lipsește de conținut principiul publicității. 

 
II. Examinând excepția de neconstituționalitate referitoare la lipsa 

motivării hotărârii judecătorești la momentul pronunțării acesteia, Curtea a 
statuat că obligativitatea motivării hotărârilor judecătorești reprezintă o condiție 
a procesului echitabil, exigență a art. 21 alin. (3) din Constituție și a art. 6 parag. 1 
din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 
Motivarea nu constituie doar premisa unei bune înțelegeri a hotărârii, ci și 
garanția acceptării sale de către justițiabil, care se va supune actului de justiție 
având încrederea că nu este un act arbitrar. 

Simpla afirmare a unei concluzii (în concret, pronunțarea soluției nemotivate 
în fapt, doar cu indicarea textului de lege în care se încadrează infracțiunea), fără 
a arăta în ce mod s-a ajuns la acea concluzie, nu creează transparență asupra 
actului de justiție, nu înlătură suspiciunea de arbitrariu și nu permite o bună 
înțelegere și acceptare a hotărârii judecătorești. Curtea a reținut că doar moti-
varea în fapt și în drept explică și justifică soluția (dispozitivul), oferă o imagine 
clară a rezolvării corecte a conflictului de drept dedus judecății și este cea care 
convinge în legătură cu justețea soluției. 

Curtea a constatat că redactarea hotărârii judecătorești (motivarea în fapt și 
în drept a soluției) ulterior pronunțării acesteia, în termenul reglementat la 
art. 406 din Codul de procedură penală ori la o altă dată, plasată în timp după 
epuizarea termenului menționat anterior, constituie, de fapt, justificarea soluției 
reținute în minută. Or, Curtea a statuat că dreptul la un proces echitabil impune 
pronunțarea unei hotărâri motivate, iar nu justificarea ulterioară a soluției pro-
nunțate. De aceea, este necesar ca redactarea hotărârii judecătorești să aibă loc la 
data pronunțării, întrucât la acest moment procesual, ca rezultat al deliberării, se 
conturează considerentele ce conduc la soluție, redactarea acestora constituind 
doar un aspect tehnic de fixare, prin limbaj, a modului în care instanța a judecat. 
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Pe lângă faptul că încalcă dispozițiile constituționale ale art. 21 alin. (3) privind 
dreptul la un proces echitabil și ale art. 124 alin. (1) referitoare la înfăptuirea 
justiției, Curtea a constatat că normele procesual penale ale art. 400 alin. (1), ale 
art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală aduc 
atingere demnității umane și dreptății, ca valori supreme în statul de drept. 

Ca exigență a echității procedurii judiciare, dreptatea însoțește actul de justiție 
în fiecare fază și etapă procesuală. Or, o „justiție întârziată/amânată” prin lipsa 
motivării în fapt și în drept a hotărârii judecătorești la data pronunțării – încalcă, 
implicit, această valoare supremă a statului de drept. 

Totodată, punerea în executare a hotărârii judecătorești definitive la data 
pronunțării minutei (dispozitivului), cu motivarea în fapt a soluției la o dată care, 
în practică, se plasează la un interval mare de timp față de momentul pronunțării 
condamnării, este contrară demnității umane, deoarece plasează persoana con-
damnată într-o situație de inferioritate. 

În plus, este încălcat și art. 23 alin. (11) din Constituție, referitor la prezumția 
de nevinovăție. Standardul probei „dincolo de orice îndoială rezonabilă” din 
cuprinsul dispozițiilor art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală – consti-
tuie o garanție procesuală a libertății individuale, a aflării adevărului și, implicit, 
a dreptului la un proces echitabil. Or, atât timp cât formarea convingerii privind 
vinovăția inculpatului nu se poate realiza decât pe baza probatoriului admi-
nistrat, deci pentru motive care exclud o îndoială rezonabilă, este evident că 
numai o hotărâre definitivă de condamnare care este motivată, deci care prezintă 
temeiurile de fapt și de drept ale condamnării, poate înlătura prezumția de nevi-
novăție. O interpretare contrară eludează însăși norma constituțională cuprinsă 
în art. 23 alin. (11), care face referire expresă la „hotărârea judecătorească de con-
damnare”, hotărâre care, potrivit dispozițiilor art. 401 din Codul de procedură 
penală, „trebuie să conțină o parte introductivă, o expunere și dispozitivul”. 
Întrucât normele criticate reglementează obligația judecătorului de a redacta 
doar dispozitivul hotărârii judecătorești de condamnare, Curtea a constatat că o 
asemenea împrejurare nu poate asigura garanția constituțională privind prezum-
ția de nevinovăție. 

În ceea ce privește executarea hotărârilor judecătorești, Curtea a reținut că, în 
cazul în care sancțiunea dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă nu este 
pusă în executare imediat, persoana condamnată se poate eschiva de la execu-
tarea acesteia, iar persoanele vătămate nu au siguranța protecției de către stat a 
drepturilor lor fundamentale. Însă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
stabilit că, deși o perioadă de detenție este în principiu legală dacă se bazează pe 
o hotărâre judecătorească valabilă, absența oricărui motiv oferit de autoritățile 
judiciare în hotărârile lor care autorizează luarea măsurii pentru o perioadă mare 
de timp poate fi incompatibilă cu principiul protecției împotriva arbitrarului 
prevăzut de art. 5 parag. 1 din Convenție (Hotărârea din 21 februarie 2002, pro-
nunțată în Cauza Stašaitis împotriva Lituaniei). 



120 PATRIMONIUL CONSTITUŢ IONAL Ş I  VALORILE DEMOCRATICE 

Așadar, Curtea a constatat că nu este suficient ca privarea de libertate să suc-
ceadă condamnării, ea trebuie să aibă o bază legală și o motivare în fapt și în drept 
corespunzătoare în hotărârea judecătorească de condamnare, anterior punerii 
sale în executare. Potrivit legii procesual penale în vigoare, hotărârea instanței de 
apel, atunci când apelul a fost admis și procesul a luat sfârșit în fața instanței de 
apel, devine definitivă și dobândește autoritate de lucru judecat la data pronun-
țării. La aceeași dată ea devine executorie. Or, în condițiile în care executarea are 
loc în baza dispozitivului hotărârii, iar nu în baza hotărârii judecătorești motivate 
în fapt și în drept, sunt încălcate dispozițiile art. 5 parag. 1 lit. a) din Convenție. 

De asemenea, Curtea a reținut că accesul liber la justiție nu vizează numai 
acțiunea introductivă la prima instanță de judecată, ci și exercitarea căilor legale 
de atac. 

Curtea a observat că, în vederea exercitării dreptului de a formula calea de atac 
ordinară, legea procesual penală stabilește obligația comunicării unei copii a dis-
pozitivului, iar nu comunicarea hotărârii motivate a primei instanțe. Însă tocmai 
motivarea hotărârii îl ajută pe inculpat să decidă cu privire la oportunitatea 
exercitării căii de atac. 

Cât privește dreptul inculpatului de a formula căile extraordinare de atac cu 
privire la decizia pronunțată în apel, Curtea a reținut că acesta se poate exercita 
numai după comunicarea hotărârii în întregul său, nu doar a dispozitivului. Or, 
în condițiile în care redactarea deciziei instanței de apel are loc „în cel mult 30 de 
zile de la pronunțare” sau la o altă dată neprecizată, după epuizarea termenului 
de recomandare menționat, și care, uneori, în practică, se plasează în timp după 
curgerea unei perioade foarte mari (luni/ani de zile) de la data pronunțării 
soluției, Curtea a constatat că dispozițiile criticate constituie premisa unei amâ-
nări sine die a exercitării dreptului de a promova căile extraordinare de atac, 
contrar dispozițiilor art. 21 alin. (1) și ale art. 129 din Constituție. 

Cât privește critica de neconstituționalitate referitoare la lipsa citării incul-
patului la pronunțarea hotărârii judecătorești, Curtea a constatat că dispozițiile 
art. 405 alin. (2) din Codul de procedură penală nu contravin dispozițiilor consti-
tuționale ale art. 127 și nici dreptului la un proces echitabil, în condițiile în care 
ședința de pronunțare este publică, iar publicitatea poate fi realizată și în alte 
modalități decât în ședință publică, spre exemplu, prin depunerea la grefă a 
textului integral al hotărârii, astfel încât să fie accesibilă publicului. 

 
III. Pentru toate aceste considerente, cu majoritate de voturi, Curtea a 

admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 400 
alin. (1), ale art. 405 alin. (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură 
penală sunt neconstituționale.  

Cu unanimitate de voturi, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepția de 
neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 405 alin. (2) din Codul de 
procedură penală și a constatat că acestea sunt constituționale în raport cu 
criticile formulate. 
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Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate 
a dispozițiilor art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (2) și (3) și ale art. 406 alin. (1) și 
(2) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 508 din 17 mai 2021. 

 
3. Revocarea Avocatului Poporului se dispune cu titlu de sancțiune juri-

dică, fiind necesară întrunirea elementelor inerente răspunderii juridice. 
Legea trebuie să reglementeze cazurile și procedura de revocare, precum 
și dreptul persoanei de a contesta măsura de revocare. Reglementările 
legale care stau la baza hotărârii de revocare nu respectă aceste exigențe. 
Hotărârea Parlamentului de revocare din funcție a Avocatului Poporului 
este lovită de vicii de neconstituționalitate derivate din modul de regle-
mentare și interpretare a instituției revocării Avocatului Poporului. Ne-
constituționalitatea hotărârii de revocare are drept efect reluarea calității 
de Avocat al Poporului a persoanei revocate, aceasta urmând a-și exercita 
mandatul constituțional pentru care a fost numită. 

 
Cuvinte-cheie: Avocatul Poporului, statut, imunitate, numire, revocare, garanții 

constituționale, calitatea legii, efectele deciziei Curții Constituționale. 

Rezumat 

I. În motivarea sesizării de neconstituționalitate se arată că, în cadrul 
ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului din 16 iunie 2021, a fost 
adoptată hotărârea pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcția de 
Avocat al Poporului. Autorii apreciază că, în mod contrar garanțiilor de indepen-
dență a Avocatului Poporului, Parlamentul a adoptat hotărârea de revocare a 
Avocatului Poporului cu încălcarea Constituției, a standardelor de independență 
a instituției și a prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind orga-
nizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului utilizând revocarea ca un 
mecanism de control discreționar, politic, iar nu ca un control de legalitate în 
privința Avocatului Poporului.  

Pentru ca măsura revocării adoptată de Parlament să fie în concordanță cu 
prevederile constituționale ce guvernează statutul de autoritate autonomă și 
independentă a Avocatului Poporului, autorii sesizării susțin că trebuie înde-
plinite două condiții cumulative: (i) realizarea de către Parlament a unei evaluări 
obiective a activității Avocatului Poporului, utilizând motive de revocare obiec-
tive menite să garanteze independența acestuia, și (ii) dovedirea încălcării Consti-
tuției și a legilor țării. Or, evaluarea realizată în cazul de față nu a fost una obiec-
tivă, nu a respectat cadrul constituțional și legal și nu a fost bazată pe o de-
monstrație a unor încălcări cumulative ale Constituției și ale legilor. 

Examinarea preambulului hotărârii de revocare relevă că inacțiunile imputate 
Avocatului Poporului, pe de o parte, nu țin de sfera de competență a acestuia în 
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sensul întocmirii de rapoarte speciale și recomandări în cazul crimelor de la 
Caracal, iar, pe de altă parte, că acesta avea posibilitatea, și nu obligația, de a 
acționa în sensul formulării de cereri și plângeri penale în domeniul apărării, 
protecției și promovării drepturilor copilului. 

În ceea ce privește susținerea că Avocatul Poporului nu a sprijinit autoritățile 
naționale competente și nu a realizat acțiuni proprii, potrivit atribuțiilor sale, 
pentru îndeplinirea obiectivului de referință nr. 4 referitor la prevenirea și com-
baterea corupției din cadrul Mecanismului de cooperare și verificare (MCV), se 
apreciază că nu se poate reține în sarcina Avocatului Poporului încălcarea Consti-
tuției și a atribuțiilor sale reglementate în legea de organizare și funcționare. Răs-
punderea juridică a Avocatului Poporului nu poate fi atrasă de realizarea sau nerea-
lizarea unor evenimente imprevizibile, neimputabile acestuia, cum ar fi săvârșirea 
unor fapte grave de corupție de către funcționari din administrația publică. 

Se arată că Parlamentul consideră nelegală și fără temei concret declanșarea 
de către Avocatul Poporului în anul 2020 a mecanismului național privind preve-
nirea torturii cu privire la unitățile sanitare care tratează pacienți cu COVID-19, 
sub aspectul monitorizării acestora; or, în situația în care mai multe spitale au 
devenit unități-suport COVID-19, statutul pacienților fiind acela de internați obli-
gatoriu care pot părăsi spitalul numai în condițiile stabilite de către reprezentan-
ții instituțiilor abilitate, autorii sesizării susțin că a devenit necesară monitoriza-
rea atât a persoanelor internate, cât și a impactului pe care l-a avut desemnarea 
unității sanitare ca spital COVID-19 asupra personalului. 

Cu privire la motivul de revocare potrivit căruia Avocatul Poporului nu a acțio-
nat în mod constant în raporturile sale cu Parlamentul și cu celelalte autorități în 
spiritul colaborării loiale și al respectului reciproc între autoritățile publice, 
autorii sesizării consideră că aceasta este o simplă apreciere subiectivă asupra 
modului în care Avocatul Poporului și-a exercitat atribuțiile și denotă o ignora-
re/necunoaștere a rolului constituțional și legal al instituției Avocatul Poporului, 
precum și a instrumentelor juridice pe care legea i le pune la dispoziție. 

Cu privire la motivul de revocare referitor la faptul că Avocatul Poporului a 
sesizat autoritățile administrației publice centrale echivalează cu a-l sancționa 
pentru că și-a îndeplinit atribuțiile constituționale și legale. Acțiunile Avocatului 
Poporului au fost întreprinse tocmai în spiritul colaborării loiale dintre autori-
tățile statului și au făcut parte din efortul convergent al autorităților de a depăși 
criza sanitară. În ceea ce privește exercitarea atribuției sale de sesizare a Curții 
Constituționale, se arată că ține de propria apreciere sesizarea sau nu a acesteia, ca 
o garanție a independenței instituționale și funcționale de care acesta se bucură. 

Totodată, autorii sesizării susțin că Hotărârea Parlamentului României 
nr. 36/2021 încalcă prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997, având în 
vedere procedura de adoptare a acesteia, fapt ce determină încălcarea art. 1 
alin. (5) din Constituție. 

II. Examinând sesizarea de neconstituționalitate, Curtea a apreciat că 
aceasta întrunește condițiile de admisibilitate rezultate din art. 146 lit. l) din 
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Constituție și din art. 27 alin. (1) din Legea nr. 47/1992. Astfel, actul juridic supus 
controlului este o hotărâre a plenului reunit în ședința comună a Camerei 
Deputaților și Senatului, iar sesizarea a fost formulată de grupurile parlamentare 
ale Partidului Social Democrat din cele două Camere, fiind semnată de liderii 
acestora. Totodată, Curtea a stabilit că hotărârea Parlamentului criticată este un 
act cu caracter individual care vizează organizarea și funcționarea unei autorități 
de rang constituțional, iar critica de neconstituționalitate formulată vizează 
nemijlocit atât norme consacrate de Legea fundamentală, respectiv art. 1 alin. (3) 
și (5), art. 11, art. 20, art. 58 alin. (1) și art. 148 din Constituție, cât și norme infra-
constituționale, respectiv art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997, drept care sesi-
zarea formulată îndeplinește condițiile de admisibilitate. Curtea a subliniat că, în 
precedent, prin Decizia nr. 732 din 10 iulie 2012, a constatat că hotărârea de 
revocare din funcția de Avocat al Poporului nu vizează, prin natura juridică, valori 
și principii constituționale și, ca atare, a respins sesizarea ca inadmisibilă. Curtea 
a revenit asupra acestei jurisprudențe referitoare la condițiile de admisibilitate 
ale sesizării, stabilind că, din moment ce Avocatul Poporului este o autoritate de 
rang constituțional, toate hotărârile adoptate de Parlament cu privire la aceasta 
pot fi supuse controlului de constituționalitate.  

Pe fondul sesizării, Curtea a reținut că art. 9 alin. (1) din Legea nr. 35/1997 
reglementează cazurile de încetare a mandatului de Avocat al Poporului înainte 
de termen: demisie, revocare din funcție, incompatibilitate cu alte funcții publice 
sau private, imposibilitate de a-și îndeplini atribuțiile mai mult de 90 de zile, 
constatată prin examen medical de specialitate, ori deces. Cu privire la revocarea 
din funcție a Avocatului Poporului, ca mod de încetare a mandatului înainte de 
termen, dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 prevăd că revocarea se 
face de către Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majo-
rității deputaților și senatorilor prezenți, la propunerea Birourilor permanente ale 
celor două Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor 
juridice ale celor două Camere ale Parlamentului. Având în vedere că textul legal 
nu stabilește alte condiții, rezultă că revocarea Avocatului Poporului înainte de 
expirarea mandatului se poate hotărî ca sancțiune juridică având drept temei 
încălcarea Constituției și a legilor. 

Revocarea Avocatului Poporului se sprijină, în sens substanțial, pe dispozițiile 
art. 1 alin. (5) din Constituție, coroborate cu cele ale art. 59 alin. (1), care implică 
răspunderea juridică pentru încălcarea Constituției și a legilor (inclusiv a legii 
proprii de organizare și funcționare) sub forma înlăturării din funcția deținută. 
Avocatul Poporului beneficiază de imunitate, ca trăsătură a mandatului, în 
temeiul căreia acesta este protejat față de eventualele presiuni sau abuzuri și care 
îi asigură independența, libertatea și siguranța în exercitarea drepturilor și a 
obligațiilor ce îi revin potrivit Constituției și legilor. Reglementând că persoana 
nu răspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le înde-
plinește, legea apără Avocatul Poporului în ceea ce privește totalitatea opiniilor 
și a actelor emise în exercitarea mandatului său, sub aspectul tuturor formelor de 
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răspundere juridică. Așadar, iresponsabilitatea privește opiniile și actele intrin-
seci mandatului, iar nu cele extrinseci exercițiului acestuia, având ca scop pro-
tecția libertății de exprimare și de decizie a Avocatului Poporului. 

Fiind o garanție ce privește mandatul în sine și îndeplinirea competențelor și 
a rolului său constituțional, imunitatea derivă din statutul constituțional al 
acestei instituții. Acesta este motivul pentru care ea are caracter imperativ, este 
de ordine publică, poate fi invocată din oficiu și oricând, făcând parte din statutul 
juridic al Avocatului Poporului. De aceea, reglementarea unui regim strict al 
imunității trebuie să constituie o garanție a independenței Avocatului Poporului, 
al cărui rol nu se poate realiza în mod eficient fără a i se pune la îndemână 
instrumente instituționale corespunzătoare pentru realizarea atribuțiilor și fără a 
i se asigura o independență reală în realizarea respectivelor atribuții. Curtea a mai 
constatat că, prin numirea unei anumite persoane ca Avocat al Poporului, Parla-
mentul nu îi atribuie acesteia un mandat imperativ, iar aceasta nu exercită un 
mandat în reprezentarea autorității care a realizat numirea. 

Scopul acestor reglementări este de a asigura independența Avocatului Popo-
rului față de orice altă autoritate publică, deci inclusiv față de Parlament. Mai 
mult, fără a pune în discuție calitatea de autoritate aflată sub control parlamentar, 
poziția autonomă și independentă a acestei autorități publice în raport cu 
Parlamentul este consacrată la nivel de lege. 

Curtea a observat că reglementările cu caracter internațional impun aceleași 
standarde de protecție a instituției Avocatului Poporului, în acest sens fiind Reco-
mandarea 1615 (2003) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei referitoare 
la instituțiile Ombudsman, precum și rapoartele și avizele Comisiei Europene 
pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția). 
Curtea a insistat asupra Avizului Comisiei de la Veneția nr. 685/2012 privind 
compatibilitatea cu principiile constituționale și statul de drept a acțiunilor 
Guvernului și Parlamentului României cu privire la alte instituții ale statului, 
precum și asupra Opiniei formulate de Comisia de la Veneția cu privire la Legea 
Avocatului Poporului, adoptată în Republica Moldova. Concluzionând, Curtea a 
citat din Principiile pentru Protecția și Promovarea Instituțiilor Ombudsmanului 
(„Principiile de la Veneția”) adoptate de Comisia de la Veneția, care stabilesc că: 
„11. Ombudsmanul poate fi revocat din funcție numai în conformitate cu o listă 
exhaustivă de condiții clare și rezonabile, definite de lege. Aceste condiții se 
referă numai la criteriile esențiale de incapacitate sau incapacitate de a îndeplini 
atribuțiile, conduită necorespunzătoare sau culpă, care trebuie interpretate 
restrictiv. Majoritatea parlamentară necesară pentru revocarea din funcție a 
Ombudsmanului – chiar de către Parlament sau de către o instanță, la cererea 
Parlamentului – trebuie să fie cel puțin egală cu, și de preferință mai mare decât 
cea stabilită pentru numirea sa. Procedura de revocare trebuie să fie publică, 
transparentă și prevăzută de lege”. 

Curtea a reținut că, în cazul revocării Avocatului Poporului, cu titlu de 
sancțiune juridică, este obligatorie respectarea normelor și a principiilor inerente 
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răspunderii juridice: instituirea expresă și exhaustivă a cazurilor care pot atrage 
răspunderea juridică, reglementarea cadrului procedural corespunzător de cer-
cetare a faptelor imputate și a vinovăției persoanei a cărei revocare se propune, 
respectiv asigurarea exercitării dreptului la apărare al acesteia în scopul dovedirii 
netemeiniciei acuzațiilor care i se aduc. Răspunderea juridică a Avocatului 
Poporului, ca orice altă formă de răspundere juridică, nu poate interveni decât cu 
condiția dovedirii unei fapte culpabile de încălcare a unei norme legale. Astfel, 
legea care reglementează revocarea, ca modalitate de încetare a unui mandat, 
trebuie să stabilească cu certitudine cazurile în care intervine această sancțiune, 
menționând expres ipotezele obiective, determinate sau determinabile, care pot 
declanșa procedura de revocare (de exemplu, incidența răspunderii penale sau a 
răspunderii disciplinare). De asemenea, legea trebuie să prevadă procedura în 
cadrul căreia se analizează cererea de revocare și după a cărei parcurgere organul 
competent poate dispune revocarea. Aceasta trebuie să prevadă titularul dreptu-
lui de a cere revocarea, organul competent să cerceteze faptele imputate și vino-
văția persoanei a cărei revocare se cere sau garanțiile exercitării dreptului la 
apărare al acesteia (încunoștințarea persoanei a cărei revocare se cere, audierea 
sa publică înainte de revocare, posibilitatea de a propune probe în apărarea sa, 
termenele procedurale etc.). Nu în ultimul rând, legea trebuie să reglementeze 
dreptul la recurs în fața unei instanțe independente și imparțiale, deci posibi-
litatea persoanei revocate de a contesta măsura revocării, în condițiile art. 21 din 
Constituție referitor la accesul liber la justiție. Pentru a-și putea exercita atribuția 
de control al legalității și temeiniciei măsurii revocării, instanța trebuie să 
cunoască rațiunile pentru care a fost dispusă revocarea, iar această motivare 
trebuie să fie intrinsecă actului de revocare. Obligația autorității emitente de a 
motiva actul constituie o garanție contra arbitrariului și se impune cu precădere 
în cazul unui atare act prin care, dispunându-se încetarea unui mandat în curs, 
se suprimă drepturi sau situații juridice individuale. 

Or, Curtea a observat că actualul cadru normativ nu stabilește cazurile exprese 
în care poate interveni revocarea Avocatului Poporului și nici procedura care 
trebuie să fie parcursă în cazurile în care se formulează o asemenea solicitare. 
Posibilitatea revocării din funcție a Avocatului Poporului „ca urmare a încălcării 
Constituției și a legilor” nu respectă condițiile de claritate, previzibilitate și rezo-
nabilitate. Această constatare, coroborată cu faptul că nici legea și nici regu-
lamentele parlamentare nu prevăd procedura în baza căreia se adoptă hotărârea 
de revocare, limitându-se la a stabili titularul propunerii de revocare și forul deci-
dent, și nici garanții cu privire la dreptul la apărare al persoanei revocate, con-
verge spre concluzia că hotărârea astfel adoptată este rezultatul unui act arbitrar, 
lipsit de fundament constituțional, în opoziție cu dispozițiile art. 1 alin. (3) din 
Constituție care consacră principiul statului de drept. 

Această concluzie este confirmată de însăși autoritatea publică ce a dispus 
revocarea, care, fundamentând hotărârea de revocare pe o interpretare a normei 
legale care excedează conținutului său, a acționat cu încălcarea dispozițiilor art. 9 
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alin. (2) din Legea nr. 35/1997 și, implicit, a prevederilor art. 1 alin. (5) din Consti-
tuție, care consacră principiul legalității și al supremației Legii fundamentale. 
Parlamentul nu poate avea un drept discreționar cu privire la aplicarea sancțiunii 
revocării, el însuși trebuind să respecte exigențele legale și constituționale în 
exercitarea propriilor competențe. 

Prin urmare, Curtea a observat caracterul foarte vag al motivului de revocare, 
care nu este precizat riguros, astfel încât să acopere numai abaterile grave 
săvârșite de Avocatul Poporului, faptul că legea nu prevede dreptul la apărare al 
Avocatului Poporului, în cadrul unei proceduri transparente, care să asigure o 
audiere publică a acestuia, și că nu există o procedură de contestare a hotărârii de 
revocare în fața Curții Constituționale de către însăși persoana revocată, toate 
aceste elemente constituind, separat și împreună, vicii de neconstituționalitate 
ale hotărârii Parlamentului supuse controlului instanței constituționale. Este 
dreptul Parlamentului să aprecieze existența cazurilor de revocare a Avocatului 
Poporului, dar și obligația Curții Constituționale să analizeze în cadrul controlul 
de constituționalitate a hotărârii Parlamentului conformitatea motivelor invocate 
cu dispozițiile legale incidente, în virtutea accesului liber la justiție, pe care 
Constituția îl garantează persoanei revocate. Dacă marja de apreciere a unei 
autorități publice este suficient de largă atunci când numește o persoană într-o 
funcție publică, atunci când autoritatea publică dispune revocarea, ca sancțiune 
juridică, această marjă de apreciere nu există, autoritatea publică fiind obligată să 
își motiveze actul prin raportare la dispozițiile concrete care reglementează 
instituția revocării, iar această motivare trebuie să poată fi supusă controlului 
unei instanțe independente. 

Pentru argumentele arătate mai sus, Curtea a apreciat că nu este necesară o 
analiză a motivelor de revocare invocate în preambulul Hotărârii Parlamentului 
României nr. 36/2021, hotărârea fiind lovită de vicii de neconstituționalitate 
derivate din modul de reglementare și interpretare a instituției revocării Avocatului 
Poporului. 

Curtea a constatat că, întemeindu-se pe dispoziții legale care nu asigură garan-
țiile de independență ale Avocatului Poporului în raport cu alte autorități publice, 
dispoziții cărora Parlamentul le-a atribuit o altă interpretare decât cea care rezultă 
din conținutul lor normativ, Hotărârea Parlamentului României nr. 36/2021 încalcă 
dispozițiile constituționale cuprinse în art. 1 alin. (3) și (5) care consacră principiul 
statului de drept și principiul legalității și al supremației Legii fundamentale, 
precum și dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 35/1997.  

Curtea a reținut că, întrucât actul de revocare, care constituie cauza de încetare 
a mandatului Avocatului Poporului, este neconstituțional, acesta încetează să mai 
producă efecte juridice. Prin urmare, în temeiul art. 147 alin. (4) din Constituție, 
care consacră caracterul general obligatoriu și efectele pentru viitor ale deciziilor 
Curții Constituționale, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al 
României doamna Renate Weber își reia calitatea de Avocat al Poporului, urmând 
a-și exercita mandatul constituțional pentru care a fost numită prin Hotărârea 



I I I .  CONTROLUL DE CONSTITUȚ IONALITATE ÎN ROMÂNIA Ș I  REPUBLICA MOLDOVA 127 

 

Parlamentului României nr. 18/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 524 din 26 iunie 2019. 

 
III. Pentru toate aceste considerente, cu unanimitate de voturi, Curtea a 

admis sesizarea de neconstituționalitate formulată de grupurile parlamentare ale 
Partidului Social Democrat din Camera Deputaților și Senat și a constatat că 
Hotărârea Parlamentului României nr. 36/2021 pentru revocarea doamnei Renate 
Weber din funcția de Avocat al Poporului este neconstituțională. 

 
 
Decizia nr. 455 din 29 iunie 2021 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate 

a Hotărârii Parlamentului României nr. 36/2021 pentru revocarea doamnei Renate 
Weber din funcția de Avocat al Poporului, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 666 din 6 iulie 2021. 





 

§2. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ 
 A REPUBLICII MOLDOVA 

1. Hotărârea nr. 29 din 21 septembrie 2021 

Circumstanțele cauzei 
Legea nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative, 

adică legea contestată, a modificat Codul de procedură penală, Legea cu privire 
la Autoritatea Națională de Integritate și Legea privind declararea averii și a 
intereselor personale. Astfel, Autorității Naționale de Integritate i-a fost atribuit 
statutul de organ de constatare în privința infracțiunilor de exercitare a atribu-
țiilor în sectorul public în situațiile de conflict de interese, de îmbogățire ilicită și 
de fals în declarații. Începerea urmăririi penale depindea de existența unui act 
pronunțat de Autoritatea Națională de Integritate privind constatarea încălcării 
legislației în materie.  

 
Analiza Curții 
Curtea Constituțională a analizat legea contestată atât din perspectiva criticii 

de neconstituționalitate extrinsecă, cât și din perspectiva criticii de neconsti-
tuționalitate intrinsecă. 

Conform art. 74 alin. (1) din Constituție, legile organice se adoptă după cel 
puțin două lecturi. Curtea a reținut că textul constituțional „după cel puțin două 
lecturi” din acest articol nu se limitează doar la respectarea condiției formale a 
votării legii de două ori. În cadrul celor două lecturi, Parlamentul trebuie să 
examineze într-o dezbatere plenară conținutul legii în discuție. 

Curtea a observat că proiectul de act normativ care a stat la baza adoptării legii 
contestate a fost votat în două lecturi în aceeași zi, la un interval de un 
minut. Proiectul de lege a fost pus în discuție în Parlament pentru prima 
lectură. Președintele Comisiei juridice, numiri și imunități a prezentat proiectul, 
iar în cadrul prezentării s-a dat citire și s-a supus votului un amendament. 
Totodată, un deputat a semnalat existența unor erori tehnice. Totuși, nu a existat 
vreo dezbatere efectivă în Parlament, în a doua lectură. Așadar, Curtea a reținut 
încălcarea art. 1 alin. (3) și art. 74 alin. (1) din Constituție. 

Considerentele referitoare la nerespectarea procedurilor parlamentare consti-
tuționale puteau scuti Curtea de examinarea prevederilor contestate sub aspect 
substanțial. Totuși, Curtea a efectuat și acest tip de control, pentru consolidarea 
raționamentelor sale, precum și pentru a-i oferi legislatorului repere constituțio-
nale pentru o eventuală modificare a legii. 

Așadar, criticile de neconstituționalitate intrinseci au vizat:  
(1) termenul în interiorul căruia poate fi efectuat un control al declarațiilor de 

avere și interese personale și, respectiv, termenul în interiorul căruia pot fi 
aplicate sancțiunile corespunzătoare; și 
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(2) condiționarea începerii urmăririi penale pentru unele categorii de infrac-
țiuni de existența unui act pronunțat de Autoritatea Națională de Integritate 
privind constatarea încălcării legislației în materie. 

Cu privire la reducerea termenului în interiorul căruia poate fi efectuat un 
control al declarațiilor de avere și interese personale de la trei ani la un an de la 
încetarea mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică, Curtea 
a subliniat că încrederea cetățenilor în corectitudinea persoanelor cu funcții pu-
blice și în instituții, în general, constituie fundamentul democratic al funcționării 
acestora. Deși are un grad mare de relativitate, încrederea în unele instituții este 
influențată în mod decisiv de reprezentanții acestora. În conformitate cu principiul 
fundamental al statului de drept, persoanele aflate în funcții publice trebuie să 
demonstreze că îndeplinesc standardele ridicate în materie de integritate. 

Reducerea termenului în interiorul căruia poate fi efectuat un control al 
declarațiilor de avere și interese personale de la trei ani la un an de la încetarea 
mandatului, a funcției publice sau a funcției de demnitate publică, precum și 
aplicarea imediată a noului termen în raport cu procesele pendinte la Autoritatea 
Națională de Integritate puteau conduce la impunitatea unor funcționari publici. 
Prin urmare, controlul declarațiilor de avere și interese personale putea deveni 
unul iluzoriu și teoretic. Aceeași concluzie a fost valabilă în raport cu termenul în 
interiorul căruia pot fi aplicate sancțiunile corespunzătoare pentru încălcarea 
regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, al restricțiilor 
și al limitărilor. 

Cu privire la existența unui act definitiv pronunțat de Autoritatea Națională 
de Integritate privind constatarea încălcării legislației în materie pentru înce-
perea urmăririi penale pentru anumite categorii de infracțiuni, Curtea a reținut 
următoarele: 

Rezultatele controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de 
interese, al incompatibilităților, al restricțiilor și al limitărilor, efectuat de către 
Autoritatea Națională de Integritate, sunt reflectate într-un act de constatare. Potri-
vit competențelor sale, organului de urmărire penală îi revenea sarcina de a constata 
dacă există o bănuială rezonabilă pentru începerea urmăririi penale. Totodată, pe 
baza unor probe, organul de urmărire penală putea ajunge la o altă concluzie pe 
marginea celor constatate de către Autoritatea Națională de Integritate. De ase-
menea, persoana supusă controlului de către Autoritatea Națională de Integritate 
putea contesta actul emis în fața instanței de judecată. Dacă persoana nu contesta 
actul Autorității Naționale de Integritate, atunci actul respectiv devenea definitiv. 
Totuși, în ipoteza în care actul era contestat în fața instanței de judecată, începerea 
urmăririi penale nu era posibilă până la emiterea unui act definitiv pe marginea 
cauzei respective. Mai mult, actul Autorității Naționale de Integritate putea fi anulat 
de către instanța de judecată și din motive procedurale. Aceste împrejurări puteau 
conduce la obstrucționarea începerii urmăririi penale și, în cele din urmă, la 
expirarea termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală. 

Prin urmare, Curtea a constatat și încălcarea art. 20 și art. 124 din Constituție.  
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2. Hotărârea nr. 30 din 23 septembrie 2021 

Circumstanțele cauzei  
La originea cauzei se află mai multe sesizări privind excepția de neconsti-

tuționalitate a art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii. 
Acest articol stabilea că au dreptul la reexaminarea pensiei doar persoanele care 
continuă să activeze în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru 
limită de vârstă.  

Autorii sesizărilor au susținut că art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind 
sistemul public de pensii privează titularii unei pensii de dizabilitate de dreptul 
la reexaminarea pensiei, spre deosebire de titularii unei pensii pentru limită de 
vârstă, cărora legea le recunoaște un asemenea drept. Autorii au solicitat con-
trolul art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii în raport 
cu art. 16, 47 și 51 din Constituție. 

 
Analiza Curții  
(i) Principii generale privind egalitatea și protecția specială a persoanelor cu 

dizabilități  
Curtea a subliniat că protecția persoanelor cu dizabilități, prevăzută de art. 51 

din Constituție, îi impune statului obligația de a întreprinde măsuri în vederea 
ameliorării situației persoanelor cu dizabilități care ar putea, din cauza unor 
factori obiectivi sau subiectivi, să sufere excluziunea din mediul societal obișnuit.  

Curtea a precizat că respectarea principiului egalității presupune acordarea 
acelorași avantaje tuturor persoanelor aflate în situații similare, cu excepția 
cazului în care se demonstrează că tratamentul diferențiat este justificat în mod 
obiectiv și rezonabil. Principiul egalității nu are în vedere interzicerea oricărui 
tratament diferențiat, ci doar a tratamentelor diferențiate nejustificate.  

Curtea a notat că un tratament diferențiat este justificat doar atunci când 
urmărește un obiectiv legitim și când mijloacele de realizare a acestui obiectiv 
respectă o relație rezonabilă de proporționalitate între mijloacele utilizate și 
scopul legitim urmărit. Un tratament diferențiat nu respectă o relație rezonabilă 
de proporționalitate în cazul în care mijloacele de realizare a obiectivului nu sunt 
nici adecvate, nici necesare.  

(ii) Cu privire la caracterul legitim al obiectivului urmărit  
Art. 33 alin. (1) lit. c) din Legea privind sistemul public de pensii recunoaște 

dreptul la reexaminarea pensiei în sensul majorării ei (i) în cazul titularilor 
pensiei pentru limită de vârstă care (ii) au activat sau care continuă să activeze în 
câmpul muncii cel puțin doi ani după realizarea dreptului la pensie.  

Curtea a menționat că realizarea unei gestionări corecte a fondurilor de 
asigurări sociale, ținând cont de factori precum clasele de subiecte, perioadele 
contributive realizate sau vârsta de pensionare ș.a., reprezintă un obiectiv legitim 
în sensul art. 54 alin. (2) din Constituție. Prin urmare, Curtea a recunoscut inte-
resul legitim al statului de a-și restructura fondurile pentru asigurări sociale și de 
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a le face mai eficiente, interes care îi permite legislatorului să restricționeze 
exercițiul drepturilor garantate în baza art. 16, 47 și 51 din Constituție.  

(iii) Marja discreționară a legislatorului în domeniul protecției sociale  
La modul abstract, Curtea a constatat că sistemul asigurărilor sociale de stat 

ține cont, între altele, de speranța de viață medie estimată a persoanelor asigu-
rate. În acest sens, legislația nu conține un pronostic referitor la o anumită per-
soană asigurată, ci folosește estimări generale (a se vedea, de exemplu, art. 41 din 
Legea privind sistemul public de pensii). Rațiunea unei asemenea abordări constă 
în dificultatea unei prognoze precise privind riscul în materie de asigurări legat 
de un individ. Din acest motiv este legitim ca, pentru estimarea riscului, în locul 
unor evaluări individuale, să se procedeze de o manieră colectivă. Acest lucru 
implică, în mod inerent, o clasificare în categorii, în funcție de criteriile relevante. 
În mod firesc, în cadrul unei astfel de reglementări, unele persoane vor rămâne 
în afara acestor categorii.  

Totuși, Curtea a notat că trebuie să se țină cont în mod adecvat de datele care 
trebuie evaluate. De altfel, ar dispărea orice rațiune pentru recunoașterea unei 
marje discreționare largi a legislatorului în domeniul protecției sociale. Curtea a 
indicat că acesta este motivul care i-a permis să sublinieze, în Hotărârea nr. 29 
din 22 noiembrie 2018, la § 55, că marja discreționară a legislatorului poate 
constitui obiectul controlului Curții, care verifică dacă acesta a acționat în 
limitele acestei marje.  

(iv) Dacă situația specială a persoanelor cu dizabilități impune o analiză în 
detaliu a tratamentului diferențiat  

Curtea a constatat că este un fapt dovedit științific că, din punct de vedere 
fiziologic, dizabilitatea prezintă mai multe riscuri pentru sănătate, între care 
moartea prematură sau dezvoltarea unor boli asociate dizabilității ș.a. Mai mult, 
o persoană care a fost diagnosticată la o vârstă fragedă cu un grad de dizabilitate 
are șanse mai mici să atingă vârsta generală de pensionare, în comparație cu 
celelalte persoane.  

Din aceste motive, Curtea a precizat că, într-o asemenea situație, se pune pro-
blema dacă la reexaminarea pensiei de dizabilitate trebuie să se țină cont, în mod 
corespunzător, de gradul de dizabilitate, de șansele persoanei de a atinge vârsta 
generală de pensionare și de perioada de-a lungul căreia plățile vor avea loc.  

(v) Cu privire la caracterul necesar al măsurii contestate  
Curtea a reținut că o măsură mai puțin restrictivă ar fi recunoașterea dreptului 

la reexaminarea pensiei la un interval de timp care să țină cont, în mod adecvat, 
de factori ca gradul de dizabilitate și vârsta la care a fost stabilită dizabilitatea. 
Curtea a observat că, în prezent, o reglementare similară este conținută în Legea 
privind sistemul public de pensii. Art. 20 din Lege stabilește condiții diferite pri-
vind vârsta și stagiul de cotizare necesare pentru obținerea pensiei de dizabilitate. 
Totodată, Curtea a observat că există și o clasificare a dizabilității în categorii, în 
funcție de gradul concret de dizabilitate (medie, accentuată sau severă). Așadar, 
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legislația prevede condiții individualizate și apte să asigure distribuirea echitabilă 
a dreptului la reexaminarea pensiei de dizabilitate. 

Curtea a menționat că marja discreționară recunoscută legislatorului în acest 
domeniu îi conferă, în principiu, posibilitatea ca, din rațiuni administrative, să 
renunțe la analize particulare. Totuși, Curtea a indicat că nu întrevede o asemenea 
dificultate în acest caz. De altfel, chiar dacă ar putea să existe dificultăți, acestea nu 
justifică, de unele singure, un standard de diferențiere care exclude o întreagă clasă 
de subiecte de la beneficiul unui drept. Mai mult, și într-o asemenea situație, există 
măsuri apte să asigure economii la fondurile sociale care să compenseze cheltuielile 
ipotetice. În orice caz, cheltuielile suportate nu justifică, de unele singure, privarea 
persoanelor cu dizabilități de dreptul la reexaminarea pensiei.  

(vi) Cu privire la caracterul adecvat al măsurii contestate 
Curtea a subliniat că privarea persoanelor cu dizabilități de dreptul la reexami-

narea pensiei ar putea avea ca efect împiedicarea acestora de a practica o muncă 
salarizată și le-ar putea determina să caute locuri de muncă la „negru”, pentru a 
evita plata contribuțiilor de asigurări sociale. Într-un asemenea caz, obiectivul 
gestionării corecte a fondurilor sociale nu este realizat. Totodată, Curtea a consta-
tat că persoanele cu anumite dizabilități, în special dizabilitatea medie și accen-
tuată, păstrează o capacitate de muncă care permite prestarea de activități sala-
rizate. Astfel, dacă unei persoane cu dizabilități i s-ar plăti salariul în termenul 
necesar pentru a putea pretinde reexaminarea pensiei, ea ar contribui mai mult 
timp la sistemul asigurărilor sociale de stat. Mai mult, poate fi în interesul pro-
tecției persoanelor cu dizabilități ca acestea să lucreze în continuare. Motivele se 
bazează, pe de o parte, pe considerente de ordin financiar (pierderile de venit legate 
de pensionare) sau pe considerente de natură personală (încadrarea într-un mediu 
societal, un mod activ de viață). Prin urmare, inclusiv rațiuni legate de protecția 
persoanelor cu dizabilități militează pentru o soluție care să țină cont de interesul 
persoanelor cu dizabilități la reexaminarea pensiei.  

Curtea a reținut că există o probabilitate foarte mare ca o persoană cu diza-
bilități să nu supraviețuiască până la atingerea vârstei generale de pensionare, 
astfel încât să-și exercite pe deplin dreptul la pensie (a se vedea, cu privire la 
riscurile de deces în cazul unei dizabilități, §§ 25-29 din Hotărâre). Curtea a 
indicat că există date pertinente și concludente care atestă faptul că persoanele 
cu dizabilități sunt expuse mai mult decât celelalte persoane riscului de moarte 
prematură sau riscului dezvoltării unor boli asociate dizabilității, care pot să 
provoace, într-un final, moartea persoanei.  

Curtea a precizat că, analizate în ansamblu, aceste elemente fac ca speranța 
de viață a persoanelor cu dizabilități să fie sub media generală. Astfel, stabilirea 
unor diferențe care să țină cont, în mod corespunzător, de aceste elemente 
constituie o măsură justificată, pentru că în cazul plăților de asigurări sociale 
cuantumul prestațiilor decurge, în mod necesar, din speranța de viață a bene-
ficiarilor de drepturi la pensie. În caz contrar, persoanele cu dizabilități, care, 
potrivit studiilor de specialitate, au o speranță de viață mai mică, ar fi dezavan-
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tajate, spre deosebire de beneficiarii unei pensii pentru limită de vârstă, pentru 
că șansele să atingă vârsta generală de pensionare sunt cu mult mai reduse.  

Curtea a notat că dizabilitatea are la bază condiții biologice și fiziologice 
specifice pentru speranța de viață. Totodată, dizabilitatea și condițiile care deter-
mină dizabilitatea constituie trăsături care sunt legate inseparabil de persoana 
asigurată și în privința cărora aceasta are doar o influență limitată. Așadar, starea 
de sănătate a anumitor persoane cu dizabilități ar putea fi atât de afectată înainte 
de vârsta generală de pensionare, încât să nu mai beneficieze de pe urma con-
tribuțiilor de asigurări sociale realizate. Mai mult, Curtea a reținut că aceste 
evoluții se plasează în afara zonei de control a persoanei, iar, în unele cazuri, ele 
au un caracter aleatoriu (a se vedea, mutatis mutandis, HCC nr. 29 din 22 noiem-
brie 2018, § 56). 

În concluzie, Curtea a reținut că în cazul în care nu se ține cont, în mod cores-
punzător, de aceste elemente, persoanele cu dizabilități ar suferi un prejudiciu, 
nefiind asigurată o relație rezonabilă de proporționalitate între interesele concu-
rente. Acest fapt ar fi în măsură să conducă, pe de o parte, sub pretextul unei 
posibilități teoretice de atingere a vârstei generale de pensionare, la golirea de 
conținut a interdicției discriminării și la neglijarea dreptului la protecție specială 
al persoanelor cu dizabilități și, pe de altă parte, la rezultate necorespunzătoare 
cu scopul legitim urmărit. Curtea a subliniat că într-un stat în care sunt recu-
noscute, ca principii supreme, respectarea demnității umane, a drepturilor omu-
lui, a egalității și protecția specială a persoanelor cu dizabilități, asemenea dife-
rențieri nu trec testul caracterului adecvat al măsurii, fiind contrare art. 16, 47 și 
51 din Constituție. Mai mult, tratamentul diferențiat al persoanelor cu dizabili-
tăți, având în vedere elementele precizate mai sus, poate conduce la un sentiment 
de nedreptate, de neputință și de frustrare.  

(vii) Dacă la reexaminarea pensiei de dizabilitate trebuie să se aplice aceleași 
condiții ca în cazul pensiei pentru limită de vârstă  

Curtea a observat că Legea privind sistemul public de pensii stabilește preve-
deri care fixează condiții de ieșire la pensie sub pragul celor stabilite pentru limită 
de vârstă. Deosebirea menționată constituie un argument în favoarea instituirii 
unei distincții și în privința condițiilor de exercițiu al dreptului la reexaminarea 
pensiei de dizabilitate. De altfel, ar fi instituit un tratament inechitabil în raport 
cu persoanele care obțin pensia pentru limită de vârstă la atingerea vârstei 
generale de pensionare și s-ar pune o presiune excesivă pe sistemul public de 
asigurări sociale, fiind neglijat obiectivul distribuirii corecte a prestațiilor de 
asigurări sociale. 

(viii) Soluția Curții Constituționale  
Curtea a observat că soluția neconstituționalității art. 33 alin. (1) lit. c) din 

Legea privind sistemul public de pensii este în măsură să lipsească de efectivitate 
dreptul la reexaminarea pensiei și să creeze blocaje în cadrul sistemului public de 
pensii. Din aceste motive, pentru a remedia deficiența existentă, Curtea și-a 
rezervat prerogativa de a stabili prin prezenta hotărâre o soluție provizorie care 
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să reglementeze problema reexaminării pensiei de dizabilitate, până va interveni 
Parlamentul.  

Totuși, pentru a da efect Hotărârii în cauzele în care au fost ridicate excepțiile 
de neconstituționalitate, având în vedere faptul că excepția de neconstitu-
ționalitate „exprimă o legătură organică, logică între problema de constituționali-
tate și fondul litigiului principal” și are sarcina „asigurării respectării drepturilor 
și libertăților fundamentale garantate de Constituție în procesul soluționării 
litigiilor de către instanțele judecătorești de drept comun”, Curtea a considerat 
rezonabil ca aceasta să producă efecte imediate pentru autorii sesizărilor. 

 
3. Hotărârea nr. 12 din 6 aprilie 2021  

Circumstanțele cauzei 
Curții i s-a cerut să verifice constituționalitatea art. 77, 81 și 315 din Codul de 

procedură penală, în ceea ce privește omisiunea includerii soțului ca succesor al 
părții vătămate sau al părții civile. Sesizarea a avut la bază o excepție de 
neconstituționalitate ridicată de un domn procuror.  

 
Analiza Curții 
Curtea Constituțională a reținut pentru analiza sa una dintre prevederile legale 

contestate, i.e. art. 81 din Codul de procedură penală. Acest articol stabilește, în 
părțile sale relevante, că, în procesul penal, calitatea de succesor al părții vătămate 
sau al părții civile îi este recunoscută uneia dintre rudele apropiate ale victimei, care 
și-a manifestat dorința de a exercita drepturile și obligațiile părții vătămate dece-
date sau care, în urma infracțiunii, a pierdut capacitatea de a-și exprima conștient 
voința. De asemenea, recunoașterea calității de succesor al părții vătămate sau al 
părții civile în cazul rudei apropiate care o solicită o decide procurorul care conduce 
urmărirea penală sau, după caz, ofițerul de urmărire penală ori instanța de jude-
cată. În situația în care mai multe rude apropiate solicită această calitate, decizia 
de a alege succesorul îi revine procurorului sau instanței de judecată. 

Curtea a observat că argumentul principal al autorului excepției de neconsti-
tuționalitate constă în omisiunea includerii în legislația procesual penală a soțului 
în calitate de posibil succesor al părții vătămate. 

În jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut distincție 
între victimele directe și victimele indirecte. Cu privire la victimele indirecte, 
Curtea Europeană a admis că, dacă pretinsa victimă a unei încălcări a decedat în 
timpul procedurilor judiciare, atunci o rudă apropiată sau un moștenitor ar putea 
continua, în principiu, procedura, pentru că persoana are un interes suficient în 
cauză. 

Persoanele care ar putea avea calitatea de victimă indirectă și, respectiv, care 
ar putea fi admise într-un proces ar putea fi, de exemplu, părinții, copiii, frații, 
surorile, bunicii, nepoții, legatarul universal fără legături de rudenie cu decedatul, 
partenerul necăsătorit sau partenerul de facto. În această listă poate fi inclusă și 
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soția victimei decedate. Totodată, Curtea Europeană a stabilit că pot avea cali-
tatea de victimă indirectă mai multe persoane, nu doar una singură. Persoanele 
în discuție trebuie să aibă un interes legitim și o „legătură suficientă” cu victima 
decedată. 

Având în vedere aceste aspecte, Curtea a acceptat că prevederile art. 81 din 
Codul de procedură penală prezintă o ingerință în dreptul de acces liber la justiție 
garantat de art. 20 din Constituție, sub aspectul omisiunii includerii soțului sau 
soției în categoria potențialilor succesori ai părții vătămate decedate. 

De asemenea, în realizarea calității sale de suveran al controlului de consti-
tuționalitate, Curtea a observat că prevederile art. 81 alin. (2) teza a II-a din Codul 
de procedură penală reclamă problema numărului potențialilor succesori ai părții 
vătămate sau ai părții civile. Prevederile menționează că, „în cazul în care mai 
multe rude apropiate solicită această calitate, decizia de a alege succesorul îi revi-
ne procurorului sau instanței de judecată”. Așadar, din acest text de lege rezultă 
că poate fi acceptată și, respectiv, poate participa în procesul penal, în calitate de 
succesor al părții vătămate sau al părții civile, doar o singură persoană. Preve-
derile în discuție limitează dreptul de acces liber la justiție al altor potențiali 
succesori ai părții vătămate sau ai părții civile. 

Curtea a observat că există o tendință în mai multe state de a include soțul sau 
soția în categoria rudelor sau a persoanelor apropiate. Soțului sau soției îi este 
oferită posibilitatea de a obține calitatea de succesor al victimei. Soțul sau soția 
poate avea un interes legitim de a participa la procesul penal și poate avea, de 
asemenea, o „legătură suficientă” cu victima decedată, având în vedere relațiile 
familiale ce derivă dintr-o căsătorie. Curtea nu a constatat existența vreunui scop 
legitim care să justifice opțiunea legislatorului de a nu include soțul sau soția în 
categoria persoanelor care ar putea obține calitatea de succesor al părții vătămate 
sau al părții civile. 

În egală măsură, Curtea nu a confirmat existența vreunui scop legitim pentru 
prevederile normative care impun atribuirea calității de succesor al părții vătă-
mate sau al părții civile doar unei singure persoane. 

Curtea a conchis că art. 81 din Codul de procedură penală contravine, în partea 
referitoare la omisiunea includerii soțului/soției în calitate de potențial succesor 
în procesul penal al părții vătămate sau al părții civile, art. 20 coroborat cu art. 54 
din Constituție și, prin urmare, este neconstituțional. 

Totodată, până la modificarea art. 81 din Codul de procedură penală de către 
Parlament, Curtea a instituit o soluție provizorie, potrivit căreia soțului sau soției 
îi va putea fi recunoscută calitatea de succesor, în procesul penal, al părții vătă-
mate sau al părții civile. În acest sens, Curtea a emis o adresă Parlamentului. 

De asemenea, Curtea a conchis că textul „În cazul în care mai multe rude apro-
piate solicită această calitate, decizia de a alege succesorul îi revine procurorului 
sau instanței de judecată” din art. 81 alin. (2) din Codul de procedură penală 
contravine art. 20 coroborat cu art. 54 din Constituție și, prin urmare, este 
neconstituțional. 



 

CAPITOLUL IV.  
EXPERIENȚE CONSTITUŢIONALE.  

JURISPRUDENȚĂ ÎN MATERIE 
CONSTITUȚIONALĂ 

– Selecție realizată de  
dr. Benke Károly (§1-§5) și dr. Teodor Papuc (§6 și §7) –





 

§1. FRANȚA 

Decizia Consiliului Constituțional  
nr. 71-44 din 16 iulie 1971 referitoare la Legea 

 pentru completarea prevederilor articolelor 5 și 7 din Legea 
din 1 iulie 1901 privind contractul de asociere 

– Blocul de constituționalitate – 
 
 
Consiliul Constituțional, 
 
Sesizat la 1 iulie 1971 de către Președintele Senatului, în conformitate cu 

prevederile articolului 61 din Constituție, cu textul de lege privind completarea 
art. 5 și 7 din Legea din 1 iulie 1901 privind contractul de asociere, dezbătută de 
Adunarea Națională și Senat și adoptată de Adunarea Națională; 

Având în vedere Constituția și, în special, preambulul acesteia; 

Având în vedere Ordonanța din 7 noiembrie 1958 privind legea organică a 
Consiliului Constituțional, în special capitolul II din titlul II din ordonanța 
menționată; 

Având în vedere Legea din 1 iulie 1901 privind contractul de asociere, 
modificată; 

Având în vedere Legea din 10 ianuarie 1936 privind grupurile de luptă și 
milițiile private; 

1. Având în vedere că legea ce face obiectul examinării Consiliului Consti-
tuțional a fost supusă votului celor două adunări, în conformitate cu una dintre 
procedurile prevăzute de Constituție, în cadrul sesiunii Parlamentului deschise la 
2 aprilie 1971; 

2. Luând în considerare că printre principiile fundamentale recunoscute de 
legile Republicii și reafirmate în mod solemn de preambulul Constituției trebuie 
inclus și principiul libertății de asociere; că acest principiu stă la baza dispozițiilor 
generale ale Legii din 1 iulie 1901 privind contractul de asociere; că în virtutea 
acestui principiu asociațiile se constituie în mod liber și devin subiecte publice 
numai sub rezerva depunerii unei declarații prealabile; că, astfel, cu excepția 
măsurilor care ar putea fi luate cu privire la anumite categorii de asociații, 
constituirea validă a asociațiilor, chiar dacă acestea par a fi lovite de nulitate sau 
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au un scop ilegal, nu poate fi supusă intervenției prealabile a autorității admi-
nistrative sau chiar a autorității judiciare; 

3. Având în vedere că, în condițiile în care nu există nicio modificare în 
privința însăși constituirii asociațiilor nedeclarate, dispozițiile art. 3 din lege, al 
căror text este supus, înainte de promulgare, controlului Consiliului Constitu-
țional pentru examinarea conformității sale cu Constituția, urmăresc stabilirea 
unei proceduri conform căreia dobândirea capacității juridice a asociațiilor decla-
rate poate fi supusă unui control prealabil exercitat de către autoritatea judiciară 
în vederea verificării conformității acestora cu legea; 

4. Ținând seama, așadar, de faptul că este necesar să se declare neconforme cu 
Constituția dispozițiile art. 3 din legea supusă examinării Consiliului Constitu-
țional care completează art. 7 din Legea din 1 iulie 1901, precum și, în consecință, 
prevederea ultimei teze a parag. 2 al art. 1 din legea supusă controlului Consiliului 
Constituțional referitoare la acestea; 

5. Având în vedere că nu rezultă nici din textul în cauză, așa cum a fost 
redactat și adoptat, nici din dezbaterile generate de discutarea proiectului de lege 
în Parlament că dispozițiile mai sus menționate sunt inseparabile de întregul text 
de lege supus examinării Consiliului Constituțional; 

6. Având în vedere, în final, că celelalte prevederi ale acestui text nu sunt 
contrare niciunei prevederi din Constituție; 

 
Decide: 
 
Articolul 1: 
Prevederile art. 3 din legea supusă examinării Consiliului Constituțional, care 

completează prevederile art. 7 din Legea din 1 iulie 1901, precum și prevederile 
art. 1 din legea criticată care se referă la cele dintâi prevederi, sunt declarate 
neconforme cu Constituția. 

 
Articolul 2: 
Celelalte prevederi ale legii menționate sunt declarate conforme cu 

Constituția. 
 
Articolul 3: 
Această decizie va fi publicată în Jurnalul Oficial al Republicii Franceze. 
 
 
 



 

§2. GERMANIA 

Hotărârea celei de-a doua Camere a Curţii Constituţionale 
Federale a Germaniei din data de 

 5 mai 2020, pronunţată în cauzele 2 BvR 859/15, 
 2 BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15 şi 2 BvR 980/16 

– Repartizarea de competențe dintre 
 statul membru şi Uniunea Europeană – 

1. Context 

La data de 22 ianuarie 2015, Banca Centrală Europeană (BCE) a prezentat pro-
gramul de achiziții din sectorul public (PSPP), care constă în achiziționarea de 
obligațiuni emise de guvernele centrale, agenții și instituții europene din zona 
euro. La 3 decembrie 2015, Consiliul guvernatorilor BCE a decis să extindă acest 
program pentru a include obligațiunile guvernamentale regionale și locale. În 
declarația introductivă a conferinței de presă din 10 martie 2016, Consiliul 
guvernatorilor BCE a anunțat că a decis majorarea de la 33% la 50% a limitelor 
aplicabile emitentului și emisiunii cu privire la ponderea achizițiilor de titluri 
emise de organizații internaționale și bănci multilaterale de dezvoltare eligibile.  

În ceea ce privește pierderile ipotetice în cadrul PSPP, achizițiile de titluri 
emise de instituțiile europene vor fi supuse regulii distribuirii pierderilor. La 10 
martie 2016, BCE a redus cota acestor titluri achiziționate în baza PSPP de la 12% 
la 10%. Aceste titluri sunt achiziționate numai de băncile centrale naționale 
(BCN). Restul achizițiilor de active se efectuează de către BCN și BCE. BCN se 
concentrează în principal pe obligațiunile din sectorul public emise de țara lor de 
origine. Pierderile ipotetice generate de obligațiunile emise de guvernele cen-
trale, regionale și locale, precum și de agenții sunt suportate de BCN respec-
tivă. În concordanță cu reducerea ponderii de cumpărare a titlurilor emise de 
instituțiile europene la 10%, cota BCE din achizițiile PSPP, pentru care ar trebui 
împărțite pierderile potențiale, a crescut de la 8% la 10%. Acest lucru implică 
faptul că 20% din achizițiile de active în cadrul PSPP continuă să fie supuse unui 
regim de partajare a riscurilor, în timp ce 80% din achiziții sunt excluse de la 
partajarea riscurilor. Achizițiile au început pe 9 martie 2015 și au loc numai pe 
piața secundară[1]. 

 
[1] A se vedea https://www.bundesbank.de/en/tasks/monetary-policy/outright-transactions/ 

public-sector-purchase-programme-pspp--831140, consultat la data de 15 noiembrie 2021. 
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2. Plângeri de neconstituționalitate (Verfassungsbeschwerde) la Curtea 
Constituțională Federală a Germaniei 

Mai multe grupuri de particulari au formulat la Bundesverfassungsgericht 
(Curtea Constituțională Federală a Germaniei) patru plângeri de neconstituțio-
nalitate referitoare la diverse decizii ale BCE, la participarea Băncii Federale a 
Germaniei la punerea în aplicare a acestor decizii sau la pretinsa inacțiune a 
acesteia față de respectivele decizii, precum și la pretinsa inacțiune a Guvernului 
federal și a Parlamentului federal față de această participare și de deciziile 
menționate. În susținerea acestor acțiuni, reclamanții din litigiul principal arată, 
în esență, că deciziile BCE în cauză constituie, împreună, un act ultra vires, întru-
cât nesocotesc repartizarea competențelor între Uniunea Europeană și statele 
membre prevăzută la art. 119 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), din moment ce nu sunt cuprinse în mandatul BCE, definit la art. 127 
alin. (1) și (2) din TFUE, precum și la art. 17-24 din Protocolul nr. 4 privind 
Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene 
(denumit în continuare „Protocolul privind SEBC și BCE”), și încalcă art. 123 din 
TFUE. Reclamanții susțin totodată că aceste decizii încalcă principiul democrației 
consacrat de Legea fundamentală și aduc atingere, din acest motiv, identității 
constituționale germane. Curtea Constituțională Federală arată că, dacă Decizia 
BCE 2015/774 ar depăși mandatul BCE sau ar încălca art. 123 din TFUE, ar trebui 
să admită diferitele acțiuni formulate. Situația ar fi aceeași și dacă regimul de 
repartizare a pierderilor care decurg din decizia menționată ar afecta competența 
bugetară a Parlamentului federal. 

În aceste condiții, Curtea Constituțională Federală a hotărât să suspende jude-
carea cauzei și să adreseze Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) urmă-
toarele întrebări preliminare: 

„1) Decizia […] 2015/774 […] în versiunea […] Deciziei 2016/702 […] sau modali-
tatea de punere în aplicare a acesteia încalcă art. 123 alin. (1) din TFUE? 

În special, art. 123 alin. (1) din TFUE este încălcat dacă, în cadrul programului 
de achiziționare de active din sectorul public de pe piețele secundare (PSPP), 

a)  se comunică detalii privind achiziționările într-un mod care, pe piețe, 
întemeiază certitudinea faptică că Eurosistemul va achiziționa parțial 
obligațiunile emise de statele membre? 

b)  nici ulterior nu se publică niciun detaliu cu privire la respectarea unor 
termene minime între emiterea unui instrument de natura datoriei pe 
piața primară și achiziționarea acestuia pe piața secundară, astfel încât, 
în această privință, nu este posibilă exercitarea unui control judiciar? 

c)  toate obligațiunile achiziționate nu sunt revândute, ci conservate până 
la scadență și sunt sustrase, astfel, pieței? 

d)  Eurosistemul achiziționează instrumente de natura datoriei tran-
zacționabile nominale cu un randament la scadență negativ? 
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2) Decizia menționată [la prima întrebare] încalcă, în orice caz, art. 123 din TFUE 
atunci când continuarea punerii în aplicare a acesteia necesită, datorită condițiilor 
modificate pe piețele de capital, în special ca urmare a unei reduceri a obligațiunilor 
ce pot fi achiziționate, o relaxare continuă a regulilor de achiziționare inițiale, iar 
restricționările stabilite prin jurisprudența Curții pentru un program de cumpărare 
a obligațiunilor, cum este PSPP, încetează să își producă efectele? 

3) Decizia […] 2015/774 […], în versiunea sa actuală, încalcă art. 119 și art. 127 
alin. (1) și (2) din TFUE, precum și art. 17-24 din Protocolul privind SEBC și BCE, 
deoarece depășește mandatul BCE privind politica monetară, care este regle-
mentat prin aceste norme și se suprapune astfel competenței statelor membre? 

Rezultă o depășire a mandatului BCE în special din faptul că: 
a)  decizia menționată [la prima întrebare] afectează în mod semnificativ 

condițiile de refinanțare a statelor membre ca urmare a volumului 
PSPP, care, la 12 mai 2017, a fost de 1.534,8 miliarde de euro? 

b)  având în vedere îmbunătățirea condițiilor de refinanțare a statelor 
membre menționate la lit. a) și efectele acestora asupra băncilor 
comerciale, decizia menționată [la prima întrebare] nu are doar urmări 
indirecte de politică economică, ci efectele sale, care pot fi constatate 
în mod obiectiv, sugerează că obiectivul de politică economică al pro-
gramului are cel puțin același rang ca obiectivul de politică monetară? 

c)  decizia menționată [la prima întrebare], din cauza efectelor sale puterni-
ce în planul politicii economice, încalcă principiul proporționalității? 

d)  în lipsa unei motivări specifice a deciziei menționate [la prima între-
bare], pe durata aplicării acesteia de mai mult de doi ani, nu se poate 
exercita un control referitor la necesitatea de a continua aplicarea 
acesteia și la proporționalitatea ei? 

4) Decizia menționată [la prima întrebare] încalcă, în orice caz, art. 119 și art. 127 
alin. (1) și (2) din TFUE, precum și art. 17-24 din Protocolul privind SEBC și BCE, 
din cauză că volumul acesteia și aplicarea sa de mai mult de doi ani, precum și 
efectele de politică economică rezultate oferă prilejul pentru schimbarea analizei 
privind necesitatea și proporționalitatea PSPP, constatându-se astfel, la un anumit 
moment, o depășire a mandatului de politică monetară a BCE? 

5) Posibila prevedere a repartizării nelimitate a riscurilor între băncile centrale 
naționale ale Eurosistemului, în caz de neplată a obligațiunilor administrațiilor 
centrale și ale altor emitenți care le sunt asimilați, prevăzută în cadrul deciziei 
menționate [la prima întrebare], încalcă art. 123 și 125 din TFUE, precum și art. 4 
alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), dacă astfel poate deveni 
necesară o recapitalizare a băncilor centrale naționale din fonduri bugetare?” 
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3. Hotărârea Curţii de Justiție a Uniunii Europene din data de 11 
decembrie 2018, pronunțată în Cauza C-493/17 Weiss și alții 

CJUE, prin Hotărârea din 11 decembrie 2018, pronunțată în Cauza C-493/17 
Weiss și alții, a stabilit că examinarea primelor patru întrebări nu a revelat niciun 
element de natură să afecteze validitatea Deciziei (UE) 2015/774 a Băncii Centrale 
Europene din 4 martie 2015 privind un program de achiziționare de active [din] 
sectorul public de pe piețele secundare, astfel cum a fost modificată prin Decizia 
(UE) 2017/100 a Băncii Centrale Europene din 11 ianuarie 2017, iar cea de-a cincea 
întrebare preliminară este inadmisibilă. 

4. Hotărârea celei de-a doua Camere a Curţii Constituţionale Federale 
a Germaniei din data de 5 mai 2020, pronunţată în cauzele 2 BvR 859/15, 2 
BvR 1651/15, 2 BvR 2006/15 şi 2 BvR 980/16 

După pronunțarea acestei hotărâri de către CJUE, prin care au fost soluționate 
întrebările preliminare formulate, Curtea Constituțională Federală a repus cauza 
pe rol și a pronunțat prezenta decizie, din care prezentăm anumite extrase rele-
vante, de natură a surprinde strategia constituțională pe care a adoptat-o instanța 
constituțională germană. 

I. 

§ 97.  
Plângerile de neconstituționalitate formulate în procedurile I-III sunt înte-

meiate în măsura în care contestă omisiunea Guvernului federal și a Bundesta-
gului de a lua măsuri adecvate pentru a se asigura că BCE, prin achiziționarea de 
titluri în temeiul PSPP, nu își depășește competența de politică monetară și nu 
încalcă competența de politică economică a statelor membre. În rest, plângerile 
de constituționalitate sunt – în măsura în care nu sunt deja inadmisibile – 
neîntemeiate. 

§ 98.  
Articolul 38 alin. (1) teza întâi din Legea fundamentală (LF) garantează 

persoanei dreptul de vot la alegerile pentru Bundestagul german. Acest drept nu 
se limitează la legitimarea formală a puterii de stat (federale). Dreptul cetățenilor 
la autodeterminare democratică se aplică și în ceea ce privește integrarea 
europeană (Integrationsverantwortung). În domeniul de aplicare al art. 23 alin. (1) 
din LF, acesta protejează împotriva depășirii manifeste și semnificative din punct 
de vedere structural a competențelor de către instituții, organe, oficii și agenții 
ale Uniunii Europene. În plus, oferă protecție în cazul în care actele instituțiilor, 
organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene depășesc limitele stabilite 
de principiile consacrate la art. 1 și art. 20 din LF, pe care art. 79 alin. (3) din LF le 
declară inviolabile. 
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§ 99. 
1. Dreptul de vot la alegerile pentru Bundestagul german, garantat ca drept 

individual în art. 38 alin. (1) din LF, nu se limitează la legitimarea formală a puterii 
de stat (federale), ci protejează și conținutul democratic de bază al dreptului de 
vot (a se vedea BVerfGE 89, 155 <171>; 97, 350 <368>; 123, 267 <330>; 129, 124 <168>; 
134, 366 <396 parag. 51>; 142, 123 <189 parag. 123>; 146, 216 <249 parag. 45>; 
BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 
2631/14 –, parag. 115; și BVerfGE 135, 317 <386 parag. 125>). Acest conținut include 
principiul suveranității poporului consacrat în art. 20 alin. (2) prima teză din LF, 
precum și dreptul corespunzător al cetățenilor de a fi supuși doar autorităților 
publice pe care le pot legitima și influența (a se vedea BVerfGE 142, 123 <189 
parag. 123>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 
1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 115). Acesta impune ca orice act de autoritate 
publică exercitat în Germania să derive de la cetățenii săi (a se vedea BVerfGE 83, 
37 <50 și 51>; 93, 37 <66>; 130, 76 <123>; 137, 185 <232 parag. 131>; 139, 194 <224 
parag. 106>; 142, 123 <191 parag. 128>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere 
din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 117). Aceasta exigență 
exclude posibilitatea ca cetățenii să fie supuşi unei autorități politice de care nu 
se pot dezbăra și ale cărei decizii privitoare la persoanele care exercită puterea și 
problemele de fond, de principiu, nu le pot influența, în condiții libere și egale (a 
se vedea BVerfGE 123, 267 <341>; 142, 123 <191 parag. 128>; BVerfG, Hotărârea celei 
de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 117). 

§ 100. 
Art. 38 alin. (1) prima teză din LF nu garantează exercitarea de către Curtea 

Constituțională Federală a unui control asupra deciziilor luate de majoritatea 
democratică, control care ar depăși ceea ce este necesar pentru protecția drep-
tului la autodeterminare democratică consacrat în art. 20 alin. (1) și (2) coroborat 
cu art. 79 alin. (3) și cu art. 1 alin. (1) din LF. Scopul acestui drept fundamental nu 
este de a supune conținutul procesului de luare a deciziilor democratice unui 
control de fond, ci de a facilita procesele de luare a deciziilor democratice ca atare 
(a se vedea BVerfGE 129, 124 <168>; 134, 366 <396 și 397 parag. 52>; 142, 123 <190 
parag. 126>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 
1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 118). 

§ 101. 
2. Art. 23 alin. (1) prima și a treia teză din LF stabilește că dreptul la auto-

determinare democratică consacrat în art. 38 alin. (1) prima teză coroborat cu 
art. 20 alin. (1) și (2) și art. 79 alin. (3) din LF se aplică, în principiu, și în ceea ce 
privește integrarea europeană (Integrationsverantwortung). Principiul conform 
căruia poporul conferă legitimitate democratică puterii publice exercitate în 
Germania face parte din conținutul elementar al principiului suveranității 
populare și, prin urmare, al identității constituționale a Germaniei, care este 
protejat de art. 79 alin. (3) din LF, și sustras integrării europene, în conformitate 
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cu art. 23 alin. (1) teza a treia coroborat cu art. 79 alin. (3) din LF (a se vedea 
BVerfGE 89, 155 <182>; 123, 267 <330>; 129, 124 <169>; 142, 123 <191 parag. 127>; 
BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 
2631/14 –, parag. 119). Rezultă că Legea fundamentală nu autorizează organele 
statului german să transfere puteri suverane Uniunii Europene într-o manieră în 
care Uniunea Europeană, în exercitarea independentă a acestor puteri, să își 
poată crea noi competențe suplimentare. Modul și scopul transferului de puteri 
suverane trebuie să satisfacă principiile democratice. Puterea substanțială de 
acțiune a Bundestagului – cu referire, în special, la competențele sale în materie 
bugetară – trebuie menținută. 

§ 102. 
a) Legea fundamentală nu autorizează organele statului german să transfere 

puteri suverane Uniunii Europene într-o manieră în care Uniunea Europeană, în 
exercitarea independentă a acestor puteri, să își poată crea noi competențe supli-
mentare. Aceasta interzice conferirea către Uniunea Europeană a competenței de 
a-și alege și stabili propriile competențe (Kompetenz-Kompetenz) (a se vedea 
BVerfGE 89, 155 <187 și 188, 192, 199>; 123, 267 <349>; BVerfGE 58, 1 <37>; 104, 151 
<210>; 132, 195 <238 parag. 105>; 142, 123 <191 și 192 parag. 130>; 146, 216 <250 
parag. 48>). În orice caz, dispozițiile dinamice ale tratatelor trebuie să facă 
obiectul unor garanții adecvate care să permită autorităţilor constituționale 
germane să își exercite în mod eficient responsabilitatea în ceea ce privește 
integrarea europeană (Integrationsverantwortung) (a se vedea BVerfG, Hotărârea 
din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 121). 

§ 103. 
b) Modul și scopul transferului de atribute suverane trebuie să respecte prin-

cipiile democratice. Articolul 38 alin. (1) prima teză din LF protejează alegătorii 
împotriva afectării substanței puterii lor suverane – o putere esențială pentru 
ordinea constituțională – generată de reducerea considerabilă a competenței 
Bundestagului, ceea ce ar diminua marja de apreciere a autorităților constitu-
ționale care emană direct din principiile alegerilor libere și egale (a se vedea 
BVerfGE 123, 267 <341>; 142, 123 <190 parag. 125>). Atunci când atribute ale 
suveranității sunt transferate Uniunii Europene în conformitate cu art. 23 alin. (1) 
din LF, Bundestagul german trebuie să își mențină funcțiile și puterile care au o 
semnificație politică substanțială (a se vedea BVerfGE 89, 155 <182>; 123, 267 <330, 
356>; 142, 123 <195 parag. 138>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 
iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 122). 

§ 104. 
Art. 38 alin. (1) prima teză, art. 20 alin. (1) și (2) și art. 79 alin. (3) din LF 

protejează, în special, competențele bugetare ale Bundestagului german (a se 
vedea BVerfGE 123, 267 <359>; 129, 124 <177, 181>) și responsabilitatea sa generală 
în materie de politică bugetară ca elemente indispensabile ale principiului 
constituțional al democrației (a se vedea BVerfGE 123, 267 <359>; 129, 124 <177>; 
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132, 195 <239 parag. 106>; 135, 317 <399 și 400 parag. 161>; 142, 123 <195 parag. 138>; 
146, 216 <253 și 254 parag. 54>). Este sarcina Bundestagului german, ca autoritate 
direct responsabilă în fața poporului, să ia toate deciziile esențiale privind 
veniturile și cheltuielile; această prerogativă face parte din nucleul art. 20 
parag. (1) și (2) din LF, care nu este la îndemâna modificărilor constituționale (a 
se vedea BVerfGE 70, 324 <355 și 356>; 79, 311 <329>; 129, 124 <177>; 142, 123 <195 
parag. 138>). Bundestag-ului îi revine competența de a stabili sarcinile financiare 
generale impuse cetățenilor și de a decide asupra cheltuielilor esențiale ale 
statului (a se vedea BVerfGE 123, 267 <361>). Astfel, un transfer de atribute 
suverane încalcă principiul democrației cel puțin în cazurile în care tipul și nivelul 
cheltuielilor publice sunt, într-o măsură semnificativă, determinate la nivel 
supranațional, Bundestagul fiind, astfel, privat de prerogativa sa de luare a 
deciziilor (a se vedea BVerfGE 129, 124 <179>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua 
Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 123). 

§ 105. 
3. În acest context, art. 38 alin. (1) prima teză coroborat cu art. 20 alin. (1) și (2) 

prima teză din LF acordă alegătorilor un drept în raport cu Guvernul federal, 
Bundestagul și, după caz, Bundesratul, obligând aceste autorități constituționale 
să monitorizeze dacă instituțiile, autoritățile, oficiile și agențiile Uniunii Euro-
pene aderă la programul de integrare europeană (Integrationsprogramm), să se 
abțină de la participarea la adoptarea și implementarea măsurilor care depășesc 
limitele programului de integrare (Integrationsprogramm) și, în cazul în care 
astfel de măsuri constituie o depășire manifestă și semnificativă din punct de 
vedere structural a competențelor Uniunii Europene, să ia măsuri active pentru a 
asigura conformitatea cu programul de integrare (Integrationsprogramm) și 
respectarea limitelor sale. Curtea Constituțională Federală efectuează o revizuire 
ultra vires pentru a evalua dacă aceste standarde sunt îndeplinite. 

§ 106. 
a) Supremația Constituției [art. 20 alin. (3) din LF] obligă autoritățile consti-

tuționale care participă la executarea, modelarea și dezvoltarea ulterioară a 
programului de integrare (Integrationsprogramm) să se asigure că limitele 
acestuia sunt respectate (a se vedea BVerfGE 123, 267 <351 și urm., 435>; 129, 124 
<180 și 181>; 135, 317 <399 și urm. parag. 159 și urm.>; 142, 123 <208 parag. 164>). În 
acest sens, autoritățile constituționale au o obligație continuă de a veghea la 
respectarea de către instituțiile, autorităţile, oficiile și agențiile Uniunii Europene 
a programului de integrare (Integrationsprogramm) (a se vedea BVerfGE 123, 267 
<352 și urm., 389 și urm., 413 și urm.>; 126, 286 <307>; 129, 124 <181>; 132, 195 <238 
și 239 parag. 105>; 134, 366 <394 și 395 parag. 47>; 142, 123 < 208 parag. 165>; 
BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 
2631/14 –, parag. 141). Această obligație corespunde unui drept acordat cetățenilor 
cu drept de vot în raport cu autoritățile constituționale, drept consacrat în art. 38 
alin. (1) prima teză din LF, care obligă autoritățile constituționale să se asigure că, 
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în cadrul executării programului de integrare europeană (Integrationspro-
gramm), restricționarea dreptului cetățenilor la autodeterminare democratică nu 
depășește ceea ce este justificat de transferul permis de atribute suverane către 
Uniunea Europeană (a se vedea BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 
iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 142). 

§ 107. 
Acest drept al cetățenilor este îndreptat în primul rând împotriva Guvernului 

federal și a Bundestagului, întrucât cele două autorități constituționale sunt 
învestite cu competențe speciale în domeniul afacerilor externe (a se vedea 
BVerfGE 90, 286 <381 și urm.>; 121, 135 <156 și urm.>; 131, 152 <195 și urm.>; 140, 160 
<187 și urm. parag. 67 și urm.>; 142, 123 <209 parag. 167>; BVerfGE, Hotărârea celei 
de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 143). În 
cazul unei depășiri manifeste și semnificative din punct de vedere structural a 
competențelor de către instituțiile, autoritățile, oficiile și agențiile Uniunii Euro-
pene, aceste autorități constituționale trebuie, în exercitarea competențelor lor, să 
ia măsuri active pentru a asigura conformitatea cu programul de integrare (Integra-
tionsprogramm) și respectarea limitelor sale (a se vedea BVerfG, Hotărârea celei 
de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 142). 
Această obligație se poate extinde și în privinţa Bundesratului [a se vedea art. 23 
alin. (4)-(6), precum și Legea privind cooperarea federației și a landurilor în 
materie a Uniunii Europene] sau a președintelui federal. 

§ 108. 
În exercitarea competențelor lor, autoritățile constituționale își pot îndeplini 

obligația continuă în ceea ce privește integrarea europeană (Integrationsverant-
wortung) numai dacă monitorizează în mod permanent executarea programului de 
integrare europeană (Integrationsprogramm). Aceasta se aplică mai ales în cazul în 
care puterea publică este exercitată de organisme care au o legitimare democratică 
redusă (a se vedea BVerfGE 130, 76 <123 și 124>; 136, 194 <266 și 267 parag. 176 și 
177>; 142, 123 <208 și 209 parag. 165>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere 
din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 146). 

§ 109. 
În cazul în care măsurile luate de instituțiile, autoritățile, oficiile și agențiile 

Uniunii Europene depășesc limitele programului de integrare europeană (Inte-
grationsprogramm) într-un mod manifest și semnificativ din punct de vedere 
structural, revine Guvernului federal și Bundestagului obligația, pe de o parte, să 
stabilească modul în care repartizarea competențelor în Uniunea Europeană 
poate fi restabilită și, pe de altă parte, să ia o decizie cu privire la mijloacele care 
trebuie utilizate pentru a se ajunge la restabilirea acestor competențe (a se vedea 
BVerfGE 134, 366 <397 parag. 53>; 142, 123 <209 și 210 parag. 167>; BVerfG, Hotă-
rârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, 
parag. 147). În acest context, autoritățile constituționale dispun de o largă marjă 
de apreciere politică. Acestea pot legitima retroactiv depășirea competențelor 
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prin inițierea – în limitele stabilite de art. 79 alin. (3) din LF – unei modificări a 
legislației primare a Uniunii Europene (a se vedea BVerfGE 123, 267 <365>; 134, 
366 <395 parag. 49>; 142, 123 <211 parag. 170>) și, conform procedurii reglementate 
de art. 23 alin. (1) tezele a doua şi a treia din LF, pot transfera formal atributele 
suverane care au fost exercitate ultra vires. Cu toate acestea, acolo unde acest 
lucru nu este posibil sau nu se dorește, autoritățile constituționale sunt obligate 
să acționeze cu mijloacele legale și politice de care dispun în vederea abrogării 
actelor neacoperite de programul de integrare europeană (Integrationspro-
gramm) și – atât timp cât astfel de acte continuă să producă efecte – să întreprindă 
acțiuni adecvate pentru a limita impactul intern al acestora în cea mai mare 
măsură posibilă (a se vedea BVerfGE 134, 366 <395 și 396 parag. 49>; 142, 123 <211 
și urm., parag. 170 și urm.>; BVerfG, Hotărârea din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 
2 BvR 2631/14 –, parag. 149). 

§ 110. 
b) Condițiile în care Curtea Constituțională Federală efectuează un control 

ultra vires sunt bine stabilite (BVerfGE 126, 286 <302 și urm.>; 134, 366 <382 și 
urm. parag. 22 și urm.>; 142, 123 <198 și urm. parag. 143 și urm.>; BVerfG, Hotă-
rârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, 
parag. 140 și urm.). Curtea poate stabili că un act încalcă principiul atribuirii în 
cazul în care instituțiile, autoritățile, oficiile și agențiile Uniunii Europene și-au 
depășit limitele competențelor într-un mod care contravine în mod specific 
principiului antereferit [art. 23 alin. (1) din LF]; cu alte cuvinte, trebuie stabilit 
faptul că încălcarea competențelor este suficient de bine determinată. Aceasta 
presupune ca actul să depășească în mod vădit competențele Uniunii Europene, 
rezultând o schimbare semnificativă din punct de vedere structural în reparti-
zarea de competențe, în detrimentul statelor membre. Această schimbare de 
competențe are loc atunci când se stabilește că depășirea competențelor are un 
impact considerabil asupra principiului atribuirii și asupra respectării ordinii 
juridice, ca parte a statului de drept (a se vedea BVerfGE 126, 286 <304>). Acesta 
este în general cazul în care exercitarea competenței în cauză de către o instituție, 
autoritate, oficiu sau agenție a Uniunii Europene ar necesita o modificare a trata-
tului în conformitate cu art. 48 din TUE sau o clauză evolutivă (Evolutivklausel) 
(a se vedea CJUE, Avizul 2/94 din 28 martie 1996, Aderarea la CEDO, ECR 1996, 
I-1783 <1788 parag. 30>), care necesită acțiuni din partea legislativului german fie 
în temeiul art. 23 alin. (1) teza a doua din LF, fie al Legii privind responsabilitatea 
Bundestagului și a Bundesratului în ceea ce privește integrarea europeană 
(Integrationsverantwortungsgesetz) (a se vedea BVerfGE 89, 155 <210>; 142, 123 
<201 și 202 parag. 151 >; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 
2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 153). 

§ 111. 
În timp ce Curtea Constituțională Federală are competența de a se pronunța 

cu privire la plângerile care vizează caracterul ultra vires al actelor instituțiilor, 
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autorităţilor, oficiilor și agențiilor Uniunii Europene, tratatele conferă CJUE com-
petența de a interpreta și aplica tratatele și de a asigura uniformitatea și coerența 
dreptului Uniunii Europene [a se vedea art. 19 alin. (1) parag. 2 din TUE şi art. 267 
din TFUE]; este imperativ ca respectivele competențe judiciare să fie exercitate în 
mod coordonat. Dacă un stat membru ar putea să invoce cu ușurință competența 
de a decide, prin propriile sale instanțe, cu privire la validitatea actelor Uniunii 
Europene, acest lucru ar putea submina prioritatea de aplicare acordată legislației 
Uniunii Europene și ar putea pune în pericol aplicarea uniformă a acesteia. Cu 
toate acestea, dacă statele membre s-ar abține complet de la efectuarea oricărui 
tip de control ultra vires, acestea ar acorda organelor Uniunii Europene autoritate 
exclusivă asupra tratatelor chiar și în cazurile în care aceasta adoptă o interpretare 
juridică a acestora, care echivalează cu o modificare a tratatului sau cu o extindere 
a competențele sale. Deși cazurile în care instituțiile, autorităţile, oficiile și agen-
țiile Uniunii Europene își depășesc competențele sunt posibile, acestea vor 
rămâne rare, având în vedere garanțiile instituționale și procedurale consacrate 
în dreptul Uniunii Europene. Cu toate acestea, acolo unde apar, perspectiva 
constituțională ar putea să nu se potrivească într-un mod desăvârșit cu cea a 
dreptului Uniunii Europene, dat fiind că, chiar și în temeiul Tratatului de la 
Lisabona, statele membre rămân „stăpânii tratatelor”, iar Uniunea Europeană nu 
a evoluat în sensul transformării sale într-un stat federal (a se vedea BVerfGE 123, 
267 <370 și 371>). În principiu, anumite tensiuni sunt astfel inerente structurii 
Uniunii Europene; acestea trebuie rezolvate prin cooperare, în concordanță cu 
spiritul integrării europene, și atenuate prin respect și înțelegere reciprocă. 
Aceasta reflectă natura Uniunii Europene, de uniune bazată pe cooperarea pe mai 
multe niveluri a statelor suverane, a constituțiilor, a administrațiilor și a 
instanțelor (Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- und Rechtsprechungsverbund) 
(BVerfGE 140, 317 <338 parag. 44). 

§ 112. 
Controlul ultra vires trebuie exercitat cu reținere pentru a da efect deschiderii 

Constituției către integrarea europeană. Interpretarea și aplicarea dreptului 
Uniunii Europene, inclusiv determinarea standardelor metodologice aplicabile, 
revin în primul rând CJUE, care, conform art. 19 alin. (1) teza a doua din TUE, este 
chemată să se asigure că legea este respectată în procesul de interpretare și apli-
care a tratatelor. Standardele metodologice recunoscute de CJUE pentru dez-
voltarea judiciară a legii se bazează pe tradițiile juridice (constituționale) comune 
statelor membre [art. 6 alin. (3) din TUE, art. 340 alin. (2) din TFUE], care sunt 
reflectate în special în jurisprudența instanțelor constituționale și supreme ale 
statelor membre și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Aplicarea acestor 
metode și principii de către CJUE nu poate și nu trebuie să corespundă complet 
practicii instanțelor judecătorești naționale; totuși, CJUE nu poate ignora pur și 
simplu o astfel de practică. Particularitățile dreptului Uniunii Europene dau naș-
tere unor diferențe considerabile în ceea ce privește importanța și ponderea 
acordate diferitelor mijloace de interpretare. Cu toate acestea, mandatul conferit 
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prin art. 19 alin. (1) teza a doua din TUE este depășit atunci când metodele tradi-
ționale europene de interpretare sau, mai pe larg, principiile juridice generale 
care sunt comune legilor statelor membre sunt în mod evident ignorate. În acest 
context, nu este de competența Curții Constituționale Federale să înlocuiască 
interpretarea CJUE cu cea proprie atunci când se confruntă cu probleme de 
interpretare a dreptului Uniunii Europene, chiar dacă aplicarea metodologiei 
acceptate, în limitele stabilite ale dezbaterii juridice, ar conduce la viziuni diferite 
(BVerfGE 126, 286 <307>). Mai degrabă, atât timp cât CJUE aplică principii 
metodologice recunoscute și decizia pe care o adoptă nu este arbitrară dintr-o 
perspectivă obiectivă, Curtea Constituțională Federală trebuie să respecte decizia 
CJUE, chiar și atunci când adoptă un punct de vedere împotriva căruia ar putea fi 
aduse argumente de fond. Mandatul conferit CJUE, prin art. 19 alin. (1) teza a 
doua din TUE, de a se asigura că legea este respectată în interpretarea și aplicarea 
tratatelor, include în mod necesar recunoașterea și a unei anumite marje de 
eroare din partea acesteia (a se vedea BVerfGE 126, 286 <307>; 142, 123 <200 și 201 
parag. 149>). 

§ 113. 
În același timp, stabilirea faptului că o decizie a CJUE constituie o depășire 

manifestă a competențelor nu presupune, totuși, că nu există opinii juridice 
divergente în privința acestui aspect. Faptul că doctrina, actorii politici sau 
mass-media au susținut caracterul admisibil al anumitor măsuri nu exclude, în 
general, posibilitatea ca aceste măsuri să constituie o depășire manifestă a compe-
tențelor. O depășire a competențelor poate fi considerată „manifestă” atunci când 
această concluzie derivă doar dintr-o interpretare atent și meticulos motivată (a 
se vedea BVerfGE 82, 316 <319 și 320>; 89, 243 <250>; 89, 291 <300> ; 95, 1 <14 și 
15>; 103, 332 <358 și urm.>; 142, 123 <201 parag. 150>). În acest sens, principiile 
generale se aplică în mod corespunzător în contextul unui control ultra vires (a 
se vedea BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 
1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 152). În cazul în care CJUE depășește limita 
stabilită mai sus, acțiunile sale nu mai sunt acoperite de mandatul conferit de 
art. 19 alin. (1) teza a doua din TUE coroborat cu Legea de ratificare; cel puțin în 
ceea ce privește Germania, decizia sa nu mai beneficiază de minimul de legitimare 
democratică necesar în temeiul art. 23 alin. (1) teza a doua coroborat cu articolul 
20 alin. (1) și (2) și art. 79 alin. (3) din LF (a se vedea BVerfGE 142, 123 <201 
alin. 149>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 
1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 151). 

§ 114. 
4. Art. 38 alin. (1) teza întâi din LF coroborat cu obligațiile autorităţilor consti-

tuționale în ceea ce privește integrarea europeană (Integrationsverantwortung) 
nu numai că protejează cetățenii cu drept de vot împotriva transferului de 
atribute suverane dincolo de domeniile integrării, cu încălcarea art. 23 alin. (1) 
teza a treia coroborat cu art. 79 alin. (3) din LF, dar împiedică și punerea în 
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aplicare a actelor instituțiilor, autorităţilor, oficiilor și agențiilor din Uniunea 
Europeană care au aceeași valoare și care, cel puțin de facto, echivalează cu un 
transfer de competențe cu încălcarea Legii fundamentale (a se vedea BVerfGE 142, 
123 <195 și 196 parag. 139>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 
2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 154). Obligațiile referitoare la 
integrarea europeană (Integrationsverantwortung) impun autorităților constitu-
ționale să protejeze și să promoveze drepturile persoanei consacrate la art. 38 
alin. (1) teza întâi coroborat cu art. 20 alin. (2) teza întâi din LF (BVerfG, Hotă-
rârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, 
parag. 154). 

§ 115. 
În cazul în care actele instituțiilor, autorităţilor, oficiilor și agențiilor Uniunii 

Europene dau naștere unor efecte care influențează identitatea constituțională a 
Germaniei, consacrată la art. 1 și art. 20 din LF, înseamnă că acestea depășesc 
limitele impuse de LF referitoare la deschiderea statului către Europa (a se vedea 
BVerfGE 113, 273 <296>; 123, 267 <348>; 134, 366 <384 parag. 27>; 142, 123 <195 
parag. 137>). Identitatea constituțională privește protejarea, conform art. 1 din LF, 
a demnității umane ca nucleu dur al drepturilor fundamentale (a se vedea 
BVerfGE 140, 317 <341 parag. 48>), precum și principiile de bază care modelează 
principiile democrației, statului de drept, statului social și statului federal în 
sensul art. 20 din LF. Cu privire la principiul democrației consacrat în art. 20 
alin. (1) și (2) din LF, este imperativ inter alia ca Bundestagul german să își 
păstreze pentru sine funcții și puteri cu o semnificație politică substanțială (a se 
vedea BVerfGE 89, 155 <182>; 123, 267 <330, 356>; 142, 123 <195 parag. 138>) și să 
fie în măsură să-și exercite responsabilitatea generală în materie de politică 
bugetară (a se vedea BVerfGE 123, 267 <359>; 129, 124 <177>; 131, 152 <205 și 206>; 
132, 195 <239 parag. 106>; 135, 317 <399 și 400 parag. 161>; 142, 123 <195 parag. 138>; 
a se vedea și BVerfGE 146, 216 <261 parag. 68>; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua 
Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 123). 

II. 

§ 116. 
Având în vedere aceste exigențe, Guvernul federal și Bundestagul german au 

încălcat drepturile reclamanților în cauzele I-III prevăzute de art. 38 alin. (1) teza 
întâi coroborat cu art. 20 alin. (1) și (2) și art. 79 alin. (3) din LF, întrucât nu au 
luat măsurile adecvate pentru a contesta omisiunea BCE de a verifica și motiva 
conformitatea măsurilor adoptate prin Decizia (UE) 2015/774, astfel cum a fost 
modificată prin Deciziile (UE) 2015/2101, (UE) 2015/2464, (UE) 2016/702 și ( UE) 
2017/100, cu principiul proporționalității. Având în vedere acest aspect, Decizia 
(UE) 2015/774 și Deciziile modificatoare (UE) 2015/2101, (UE) 2015/2464, (UE) 
2016/702, (UE) 2017/100 constituie o depășire vădită, respectiv manifestă și semni-
ficativă din punct de vedere structural, a limitelor competențelor atribuite BCE 
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prin art. 119, art. 127 și urm. din TFUE și art. 17 și urm. din Statutul Sistemului 
European al Băncilor Centrale (denumit în continuare Statutul SEBC). Punctul de 
vedere opus al CJUE, expus în Hotărârea sa din 11 decembrie 2018, nu conduce la 
o concluzie diferită, dat fiind că în privința acestui aspect hotărârea este pur și 
simplu incomprehensibilă și, prin urmare, rezultă că a fost pronunțată ultra 
vires. Cu toate acestea, nu se poate stabili încă în mod definitiv dacă, în cauză, 
deciziile BCE îndeplinesc cerințele principiului proporționalității. Chiar dacă 
anumite detalii ale argumentelor CJUE ridică îngrijorări considerabile, interpre-
tarea art. 123 din TFUE realizată de CJUE poate fi încă sustenabilă dintr-o perspec-
tivă metodologică. Pe această bază, nu se poate constata că deciziile BCE în cauză 
încalcă interdicția de finanțare monetară a statelor. În esență, rezultă din 
răspunsurile CJUE, în special în ceea ce privește a cincea întrebare preliminară, 
că PSPP nu prezintă un risc pentru responsabilitatea generală a Bundestagului în 
materie de politică bugetară. Prin urmare, este exclus ca deciziile în cauză să 
afecteze identitatea constituțională a Germaniei. În exercitarea responsabilității 
lor în ceea ce privește integrarea europeană (Integrationsverantwortung), Guver-
nul federal și Bundestagul sunt obligate, în calitatea lor de autorități constitu-
ționale, să ia măsuri adecvate pentru a asigura respectarea programului de 
integrare europeană (Integrationsprogramm). Mai mult, aceștia au obligația de a 
monitoriza executarea ulterioară a PSPP pentru a asigura acțiuni în timp util, care 
să combată orice riscuri legate de respectarea programului de integrare europea-
nă (Integrationsprogramm) și/sau responsabilitatea bugetară generală a Bundes-
tagului german. În principiu, Bundesbankului îi este interzis să participe la 
implementarea și executarea Deciziei (UE) 2015/774 și a deciziilor ulterioare (UE) 
2015/2101, (UE) 2015/2464, (UE) 2016/702 și (UE) 2017/100. 

§ 117. 
1. În lumina art. 119 și art. 127 și urm. din TFUE, precum și a art. 17 și urm. din 

Statutul SEBC, Decizia Consiliului guvernatorilor BCE din 4 martie 2015 (UE) 
2015/774 și deciziile ulterioare (UE) 2015/2101, (UE) 2015/2464, (UE) 2016/702 și 
(UE) 2017/100 trebuie fie calificate drept acte ultra vires. Este adevărat că, în 
răspunsurile sale la a treia și a patra întrebare adresate de cea de-a doua Cameră, 
CJUE a exprimat o opinie diferită și că interpretarea prezentată de CJUE este, în 
principiu, obligatorie pentru Curtea Constituțională Federală, dar cu toate 
acestea, delimitarea competențelor realizată în cauză de CJUE pur și simplu nu 
poate fi susținută [...]. 

§ 118. 
a) În cazul în care controlul ultra vires sau cel identitar ridică probleme cu 

privire la validitatea sau interpretarea unei măsuri luate de instituții, autorităţi, 
oficii și agenții ale Uniunii Europene, Curtea Constituțională Federală, în prin-
cipiu, se bazează pe interpretarea și evaluarea realizate de CJUE. Totuși, acest lu-
cru nu se mai aplică atunci când interpretarea tratatelor este realizată într-o ma-
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nieră incomprehensibilă și, prin urmare, obiectiv arbitrară (a se vedea parag. 112 
și 113). 

§ 119. 
În Hotărârea sa din 11 decembrie 2018, CJUE a stabilit că Decizia Consiliului 

guvernatorilor BCE privind PSPP și modificările ulterioare ale acesteia aparțin 
sferei de competență a BCE. Această viziune nu ține seama în mod evident de 
importanța și domeniul de aplicare al principiului proporționalității [art. 5 
alin. (1) teza a doua şi alin. (4) din TUE], care se aplică și repartizării de com-
petențe, și nu mai este valabilă dintr-o perspectivă metodologică, dat fiind faptul 
că aceasta ignoră complet efectele reale ale PSPP. Prin urmare, Hotărârea din 11 
decembrie 2018 depășește în mod vădit mandatul care i-a fost conferit CJUE prin 
art. 19 alin. (1) teza a doua din TUE, rezultând o schimbare semnificativă din 
punct de vedere structural în repartizarea competențelor în detrimentul statelor 
membre. În această măsură, Hotărârea CJUE în sine constituie un act ultra vires 
și, prin urmare, nu are niciun efect obligatoriu [în Germania]. 

§ 133. 
(3) Principiul proporționalității consacrat de art. 5 alin. (1) teza a doua și art. 5 

alin. (4) din TUE nu își poate îndeplini funcția corectivă de a proteja competențele 
statelor membre dacă este aplicat în maniera pe care a urmat-o CJUE. Ignorarea 
totală a efectelor PSPP în domeniul politicii economice este de neînțeles din punct 
de vedere metodologic [...]. În consecință, testul de proporționalitate efectuat [de 
CJUE – s.n.] este irelevant, întrucât caracterul adecvat și necesar al PSPP nu este 
pus în balanță în raport cu efectele de politică economică – altele decât riscul de 
pierderi – care rezultă din program în detrimentul competențelor statelor membre 
și aceste dezavantaje nu sunt comparate cu avantajele pe care programul își pro-
pune să le realizeze. O asemenea analiză contrazice abordarea metodologică 
adoptată de CJUE în practic toate celelalte domenii ale dreptului UE. În cele din 
urmă, Hotărârea CJUE din 11 decembrie 2018 permite SEBC să conducă o politică 
economică atât timp cât BCE declară că folosește mijloacele prevăzute sau inerente 
existente în Statutul SEBC [art. 20 alin. (1) din Statutul SEBC] și că își propune să 
atingă obiectivul de inflație stabilit de BCE însăși. 

§ 137. 
CJUE recunoaște în mod expres dimensiunea politicii economice a progra-

mului de cumpărare a titlurilor, însă apreciază că acest aspect este irelevant, 
având în vedere obiectivul de politică monetară pretins urmărit. Drept urmare, 
CJUE permite achiziționarea de titluri chiar și în cazurile în care presupusul 
obiectiv de politică monetară este invocat doar pentru a masca ceea ce constituie 
în esență o agendă de politică economică și fiscală. În această privință, CJUE 
acceptă pur și simplu, așa cum a făcut în Gauweiler (CJUE, Hotărârea din 16 iunie 
2015, C-62/14, EU:C:2015:400) afirmația BCE – în ciuda obiecțiilor justificate care 
contestă această afirmație – că PSPP urmărea un obiectiv de politică monetară, 
fără a pune sub semnul întrebării ipotezele de fapt subiacente sau cel puțin să 
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verifice dacă raționamentul respectiv este comprehensibil și fără a raporta aceste 
ipoteze la indiciile care se opun în mod evident calificării PSPP ca măsură de poli-
tică monetară. Prin urmare, nu se discută deloc dacă există sau a existat posibili-
tatea ca statele membre din zona euro să emită în mod deliberat obligațiuni de 
stat cu randament redus ca mijloc de a-și îmbunătăți condițiile de refinanțare, că 
anumite state membre au beneficiat mai mult decât altele din program, că 
recentele studii economice nu au găsit dovezi ale presupuselor efecte ale politicii 
monetare [...] și că programul a stimulat în mod semnificativ situația economică 
și ratingul de credit al băncilor comerciale [a se vedea BVerfGE 146, 216 <286 și 
287 parag. 120> (...)]. În raționamentul său, CJUE susține că SEBC nu trebuie să 
fie în totalitate împiedicat să adopte astfel de măsuri, chiar dacă efectele lor sunt 
previzibile și acceptate cu bună știință, întrucât acest lucru ar împiedica, în 
practică, utilizarea mijloacelor puse la dispoziția sa prin tratate în scopul realizării 
obiectivelor politicii monetare și ar putea – în special în contextul unei crize 
economice care implică un risc de deflație – să reprezinte un obstacol insurmon-
tabil în îndeplinirea sarcinii care îi revine (a se vedea CJUE, loc. cit., parag. 67). 
Cu toate acestea, premisa raționamentului CJUE este aceea că nu este posibil să 
se prevină astfel de achiziții, chiar dacă acestea ar constitui un abuz de drept. 

§ 138.  
Deoarece efectele politicii economice ale PSPP sunt ignorate complet, apli-

carea principiului proporționalității de către CJUE nu își poate atinge scopul, dat 
fiind că elementul său cheie – punerea în balanță a intereselor concurente – 
lipsește. Ca urmare, testul de proporționalitate [efectuat de CJUE – s.n.] este lipsit 
de orice sens. 

§ 141.  
În ciuda întrepătrunderilor existente între politica economică și cea monetară, 

CJUE consideră irelevante argumentele contrare calificării programului ca 
măsură de politică monetară și, de la bun început, se abține de la efectuarea unei 
evaluări și aprecieri generale în scopul diferențierii între aceste două domenii 
politice (a se vedea BVerfGE 134, 366 <416 și 417 parag. 99 și 100>; 142, 123 <218 și 
219 parag. 183>). În consecință, CJUE nu efectuează un control pentru a stabili 
dacă BCE își depășește competențele. Este adevărat că BCE are o marjă de 
apreciere în ceea ce privește pertractarea și evaluarea consecințelor acțiunilor sale 
și aprecierea acestor consecințe în raport cu obiectivele urmărite de programul 
de cumpărare a titlurilor. Cu toate acestea, dintr-o perspectivă metodologică, nu 
poate fi susținută abordarea CJUE de a nu acorda relevanță juridică efectelor 
programului de cumpărare a titlurilor rezultate din stabilirea obiectivelor 
urmărite de SEBC și din examinarea respectării principiului proporționalității. 

§ 142. 
Acest standard de evaluare aplicat de CJUE ignoră atât exigențele care decurg 

din funcția principiului atribuirii de element-cheie [în repartizarea compe-
tențelor], cât și consecințele pe care acest principiu le presupune, ca metodologie, 
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cu privire la verificarea respectării sale. În cazul în care interesele fundamentale 
ale statelor membre sunt afectate, așa cum se întâmplă în general atunci când se 
interpretează competențele conferite Uniunii Europene și programul legitimat 
democratic de integrare europeană al acesteia (Integrationsprogramm), controlul 
judiciar nu poate accepta pur și simplu poziția BCE, fără a aplica un standard 
strict de verificare a acesteia (a se vedea BVerfGE 142, 123 <219 și 220 parag. 186>). 
Acest lucru se aplică cu atât mai mult cu cât art. 119 și art. 127 și urm. din TFUE, 
precum și art. 17 și următoarele din Statutul SEBC conferă SEBC un mandat 
limitat la chestiuni de politică monetară, dincolo de care SEBC este doar autorizat 
să sprijine politicile economice generale din Uniunea Europeană (a se vedea 
BVerfGE 146, 216 <277 parag. 100>). Constatările CJUE sunt incompatibile cu 
aceste standarde – în special atunci când CJUE stabilește că SEBC este supus 
principiilor prevăzute de art. 119 din TFUE, fiind totodată chemat să susțină 
politicile economice generale din Uniunea Europeană, astfel cum prevede art. 127 
alin. (1) din TFUE, ceea ce înseamnă că în cadrul echilibrului instituțional stabilit 
de dispozițiile titlului VIII din TFUE, care includ independența SEBC garantată 
de art. 130 și art. 282 alin. (3) din TFUE, autorii tratatelor nu intenționau să facă 
o delimitare absolută între politicile economice și monetare (a se vedea CJUE, 
loc. cit., parag. 60); acest raționament este viciat, având în vedere că doar politica 
monetară intră în competența exclusivă a Uniunii Europene [nu și politica 
economică] [art. 3 alin. (1) lit. c) din TFUE]. 

§ 143. 
În plus, este imperativ ca mandatul SEBC să fie supus unor limitări stricte, dat 

fiind faptul că BCE și BCN sunt instituții independente [art. 130, art. 282 alin. (3) 
teza a treia şi a patra din TFUE, art. 88 alin. (2) din LF], ceea ce înseamnă că 
funcționează pe baza unui nivel redus de legitimare democratică. Independența 
acordată BCE se referă doar la competențele care i-au fost conferite în tratate și 
la exercitarea substanțială a acestor competențe, dar nu vizează definirea întin-
derii și sferei mandatului BCE. Pentru a garanta că BCE nu poate adopta în mod 
valabil un program care, contrar principiului atribuirii, depășește mandatul de 
politică monetară conferit BCE în temeiul dreptului primar, este imperativ ca res-
pectarea limitelor competenței BCE să fie supusă controlului judiciar deplin (a se 
vedea BVerfGE 89, 155 <207 și urm., 211 și 212>; 134, 366 <399 și 400 parag. 59>; 142, 
123 <219 și urm. parag. 187 și urm.>; 146, 216 <278 parag. 102 și 103>; BVerfG, Ho-
tărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, 
parag. 134, 139, 211). Este vădit incompatibilă cu această viziune restrictivă, care 
este impusă în dreptul constituțional german, interpretarea atribuirii compe-
tențelor de politică monetară către Uniunea Europeană într-un mod care, în con-
textul achizițiilor de titluri, consideră că simpla afirmare a obiectivelor politicii 
monetare este suficientă, calificând drept irelevante efectele politicii economice 
și fiscale ale PSPP atât pentru delimitarea competențelor, cât și pentru evaluarea 
proporționalității, chiar dacă astfel de efecte sunt previzibile, acceptate cu bună 
știință sau ar putea fi urmărite (tacit). 
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§ 146.  
(c) În cele din urmă, ignorarea completă a efectelor politicii economice ale 

PSPP contravine abordării metodologice adoptate de CJUE în practic toate 
celelalte domenii ale dreptului UE. 

§ 153. 
Nici Hotărârea CJUE din 11 decembrie 2018 și nici deciziile sale anterioare din 

Pringle (CJUE, Hotărârea din 27 noiembrie 2012, C-370/12, EU:C:2012:756) și 
Gauweiler (CJUE, Hotărârea din 16 iunie 2015, C-62/14, EU:C:2015:400) nu furni-
zează motive pentru care ar trebui să se aplice un standard diferit în cauza de față 
cu privire la delimitarea competențelor în materie de politică monetară și econo-
mică. Fără a oferi alte motive care să justifice această abordare diferită, interpre-
tarea întreprinsă de CJUE este de neînțeles dintr-o perspectivă metodologică. 

§154. 
cc) Interpretarea principiului proporționalității realizată de CJUE în Hotărârea 

sa din 11 decembrie 2018 și determinarea mandatului SEBC pe baza acestuia 
depășesc în mod vădit mandatul judiciar conferit CJUE prin art. 19 alin. (1) teza a 
doua din TUE și au ca rezultat o schimbare semnificativă din punct de vedere 
structural în repartizarea competențelor în detrimentul statelor membre. În acest 
sens, hotărârea menționată anterior constituie un act ultra vires care nu este 
obligatoriu pentru Curtea Constituțională Federală. 

§ 155. 
(1) Rezultă din motivele expuse mai sus, că Hotărârea CJUE din 11 decembrie 

2018 depășește în mod vădit mandatul conferit CJUE prin art. 19 alin. (1) teza a 
doua din TUE în măsura în care consideră că PSPP respectă principiul proporțio-
nalității. 

§ 157. 
(2) În această măsură, Hotărârea Weiss [din 11 decembrie 2018 – s.n.] produce 

o schimbare semnificativă din punct de vedere structural în repartizarea com-
petențelor în detrimentul statelor membre (a se vedea BVerfGE 126, 286 <309>; 
146, 216 <260 și 261 parag. 66>). Acest lucru dă naștere riscului unei eroziuni 
continue – dincolo de controlul statelor membre ca „stăpâni ai tratatelor” – a 
competențelor lor în materie de politică economică și fiscală și reduce și mai mult 
legitimitatea democratică a autorității publice exercitate de Eurosistem, ceea ce 
nu ar fi compatibil cu Legea fundamentală [a se vedea BVerfGE 134, 366 <395 
parag. 48>; 142, 123 <192 și 193 parag. 131; 193 și 194 parag. 134>; 146, 216 <250 și 251 
parag. 48> (...)]. 

§ 158. 
Principiul atribuirii nu este doar un principiu al dreptului Uniunii Europene, 

ci încorporează și principii constituționale din statele membre (a se vedea 
BVerfGE 123, 267 <350>; 142, 123 <219 parag. 185>). Acesta constituie justificarea 
determinantă pentru reducerea nivelului de legitimare democratică a autorității 
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publice exercitate de Uniunea Europeană; în Germania, această reducere a 
legitimității democratice nu afectează doar principiile obiective ale Constituției 
[art. 20 alin. (1) și (2) din LF], ci și dreptul cetățenilor la vot și dreptul lor la 
democrație [art. 38 alin. (1) teza întâi din LF]. În vederea protejării principiului 
democrației este, prin urmare, imperativ ca fundamentale repartizării competen-
țelor în Uniunea Europeană să fie respectate. Finalitatea programului de inte-
grare europeană (Integrationsprogramm) nu trebuie să conducă la suspendarea 
de facto sau la subminarea principiului atribuirii, care reprezintă unul dintre 
principiile fundamentale ale Uniunii Europene (a se vedea Declarația nr. 42 
privind art. 352 din TFUE anexă la Actul final al Conferinței interguvernamentale; 
CJUE, Avizul 2/94 din 28 martie 1996, Aderarea la CEDO, ECR 1996, I-1783 <1788 
parag. 30>). 

§ 159. 
Distincția dintre politica economică și cea monetară este o decizie politică 

fundamentală cu implicații dincolo de cazul individual și cu consecințe sem-
nificative asupra repartizării puterii și influenței în cadrul Uniunii Europene. 
Calificarea unei măsuri ca fiind o chestiune de politică monetară, și nu una de 
politică economică sau fiscală, nu se referă doar la repartizarea competențelor 
între Uniunea Europeană și statele membre; aceasta determină, de asemenea, 
nivelul de legitimare democratică și exercitarea controlului asupra domeniului 
respectiv, ținând seama de faptul că politica monetară este o competență atribui-
tă SEBC, ca autoritate independentă în temeiul art. 130 şi art. 282 din TFUE (a se 
vedea CJUE, Hotărârea din 9 martie 2010, Comisia/Germania, C-518/07, ECR 2010, 
I-1897, parag. 42; BVerfG, Hotărârea celei de-a doua Camere din 30 iulie 2019 – 2 
BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14 –, parag. 132 și urm.). 

§ 160. 
Golirea de conținut a principiului proporționalității și, prin urmare, eșecul 

realizării unei evaluări și aprecieri generale a circumstanțelor relevante afectează 
în mod semnificativ principiul democrației și al suveranității poporului. Așa cum 
s-a explicat mai sus (a se vedea parag. 158 și urm.), o asemenea dinamică poate 
schimba bazele repartizării de competențe în Uniunea Europeană, subminând 
principiul atribuirii (a se vedea BVerfGE 142, 123 <201 și 202 pr. 151>; 146, 216 <259 
și 260 parag. 63>). Adoptarea de măsuri de politică economică de către SEBC ar 
necesita o modificare a tratatului în conformitate cu art. 48 din TUE (a se vedea 
CJUE, Avizul 2/94 din 28 martie 1996, Aderarea la CEDO, ECR 1996, I-1783 <1788 
parag. 30>), care la rândul său ar necesita implicarea legislativului german (a se 
vedea BVerfGE 142, 123 <201 și 202 parag. 151>; 146, 216 <259 și 260 parag. 63>). 

§ 161. 
În baza Hotărârii CJUE din 11 decembrie 2018, o distincție între politica econo-

mică și politica monetară este în mare măsură imposibilă. În același timp, această 
abordare pune în pericol independența BCE garantată la art. 130 din TFUE, 
întrucât poate expune BCE la presiunea politică prin utilizarea marjei de apreciere 
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acordate de CJUE. Cu cât domeniul de aplicare al mandatului BCE este mai larg 
și cu cât acesta pătrunde mai mult în domeniile rezervate politicii economice și 
fiscale, cu atât este mai mare riscul ca părțile interesate să încerce să influențeze 
procesul decizional al BCE [...]. 

§ 162. 
(3) În Hotărârea sa din 11 decembrie 2018, CJUE a abandonat în mare măsură 

distincția dintre politica economică şi cea monetară, dat fiind că, în evaluarea 
proporționalității PSPP, a acceptat pur și simplu obiectivele proclamate ale BCE, 
precum și susținerea acesteia din urmă cu privire la faptul că măsuri mai puțin 
intruzive nu erau disponibile. Prin urmare, CJUE permite SEBC să urmărească o 
agendă de politică economică prin achiziționarea de obligațiuni. Acest lucru nu 
are nicio bază în dreptul primar. 

§ 165.  
Un program adoptat de SEBC pentru achiziționarea de obligațiuni de stat, 

precum PSPP, care are efecte semnificative de politică economică și trebuie să 
respecte principiul proporționalității (a se vedea CJUE, Hotărârea din 16 iunie 
2015, Gauweiler și alții, C-62/14 , EU:C:2015:400, parag. 66 și urm.; loc. cit., pct. 71). 
Prin urmare, este imperativ ca programul să se constituie într-un mijloc adecvat 
și necesar pentru atingerea scopului urmărit; mai mult, este necesar ca obiectivul 
politicii monetare al programului și efectele politicii sale economice să fie 
identificate, pertractate și puse în balanță unul în raport cu celălalt. Obiectivul de 
politică monetară al PSPP nu este, în principiu, criticabil. Cu toate acestea, 
urmărind necondiționat acest obiectiv, ignorând în același timp efectele politicii 
economice rezultate din program, BCE nu respectă în mod vădit principiul 
proporționalității consacrat de art. 5 alin. (1) teza a doua și art. 5 alin. (4) din 
TUE. Această încălcare a principiului proporționalității este semnificativă din 
punct de vedere structural, astfel încât acțiunile BCE constituie un act ultra vires. 

§ 176.  
(2) Având în vedere efectele considerabile ale politicii economice care rezultă 

din PSPP [...], ar fi revenit BCE sarcina să le evalueze și să le pună în balanță, pe 
baza unor considerente de proporționalitate, în raport cu avantajele preconizate 
pentru realizarea obiectivului de politică monetară pe care însuși BCE le-a fixat. 
Nu se poate constata că s-a realizat o astfel de punere în balanță, nici la lansarea 
programului, nici la un moment ulterior în timpul implementării acestuia; de 
aceea, nu este posibil să se verifice dacă a fost, totuși, proporțională tolerarea 
efectelor politicii economice și sociale ale PSPP, problematice din punctul de 
vedere al repartizării de competențe, sau, eventual, momentul din care au devenit 
disproporționate. Nici comunicatele de presă ale BCE și nici alte declarații publice 
ale oficialilor BCE nu sugerează că ar fi avut loc o astfel de punere în balanță. 
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§ 177.  
Pentru această lipsă de punere în balanță și de explicitare a motivelor care stau 

la baza unei puneri în balanță, deciziile BCE în cauză încalcă art. 5 alin. (1) teza a 
doua și art. 5 alin. (4) din TUE și, în consecință, depășesc mandatul de politică 
monetară al BCE, derivat din art. 127 alin. (1) teza întâi din TFUE. 

§ 178.  
cc) Încălcarea principiului proporționalității este semnificativă din punct de 

vedere structural. [...]. Prin urmare, acțiunile BCE se ridică la un act ultra vires. 

§ 229. 
5. Pe baza obligațiilor lor în privința integrării europene (Integrationsverant-

wortung) [a se vedea pct. a) de mai jos], autoritățile constituționale au datoria de 
a lua măsuri active împotriva PSPP, dat fiind că acesta constituie un act ultra vires 
[a se vedea pct. b) de mai jos]. 

§ 230.  
a) Obligațiile în privința integrării europene (Integrationsverantwortung) 

impun autorităților constituționale să protejeze și să promoveze dreptul la 
democrație consacrat în art. 38 alin. (1) teza întâi coroborat cu art. 20 alin. (2) teza 
întâi din LF [a se vedea parag. 115]. 

§ 231.  
În cazul unei depășiri manifeste și semnificative din punct de vedere structural 

a competențelor de către instituții, autorităţi, oficii și agenții ale Uniunii Euro-
pene, autoritățile constituționale sunt obligate să acționeze cu toate mijloacele 
de care dispun, astfel încât programul de integrare europeană (Integrationspro-
gramm) să fie respectat. Dacă transferul puterilor suverane [în scopul remedierii 
lipsei competențelor UE] nu este posibil/dorit, autoritățile constituționale tre-
buie să acționeze, în cadrul competenței lor și cu mijloacele legale și politice de 
care dispun, pentru a se asigura că măsurile care nu sunt acoperite de programul 
de integrare europeană (Integrationsprogramm ) sunt abrogate și – atât timp cât 
măsurile în cauză continuă să producă efecte – să acționeze în mod adecvat 
pentru a limita pe cât posibil efectele acestora în dreptul intern (a se vedea 
BVerfGE 134, 366 <395 și 396 parag. 49>). În acest scop, acestea trebuie să ia 
măsuri adecvate pentru a asigura respectarea programului de integrare euro-
peană (Integrationsprogramm) (a se vedea BVerfGE 123, 267 <353, 364 și 365, 389 
și 390, 391 și 392, 413 și 414, 419 și 420>; 134, 366 <395 și 396 parag. 49; 397 
parag. 53>). În anumite circumstanțe juridice și de fapt, responsabilitatea cu 
privire la integrarea europeană (Integrationsverantwortung) poate da naștere 
într-adevăr unei obligații specifice de a acționa. 

§ 232.  
b) Întrucât PSPP constituie un act ultra vires, având în vedere eșecul BCE de a 

demonstra că programul este proporțional, obligațiile Guvernului federal și ale 
Bundestagului în privința integrării europene (Integrationsverantwortung) 
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impun luarea unor măsuri de natură a asigura faptul că BCE realizează o evaluare 
a proporționalității în raport cu PSPP. Această obligație nu intră în conflict cu 
independența acordată BCE şi Bundesbankului [art. 130 şi art. 282 din TFUE, 
art. 88 alin. (2) din LF], așa cum a decis deja cea de-a doua Cameră. Guvernul 
federal și Bundestagul trebuie să comunice în mod clar punctul lor de vedere 
juridic către BCE sau să ia alte măsuri pentru a asigura restabilirea conformității 
cu tratatele. 

§ 233.  
Acest lucru se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește reinvestițiile în 

cadrul PSPP care au început la 1 ianuarie 2019 și de la reluarea programului din 1 
noiembrie 2019 (a se vedea Decizia Consiliului guvernatorilor BCE din 12 sep-
tembrie 2019). În acest sens, autoritățile constituționale competente au, de ase-
menea, obligația de a monitoriza în continuare deciziile Eurosistemului privind 
achizițiile de obligațiuni de stat în cadrul PSPP și de a utiliza mijloacele de care 
dispun pentru a se asigura că SEBC nu își depășește mandatul. 

§ 234. 
6. În măsura în care Curtea Constituțională Federală constată că un act al 

instituțiilor, al organelor, al oficiilor și al agențiilor Uniunii Europene depășește 
limitele stabilite de programul de integrare europeană (Integrationsprogramm) 
coroborat cu art. 23 alin. (1) teza a doua și art. 20 alin. (2) teza întâi din LF, acest 
act ultra vires nu beneficiază de prioritatea aplicării dreptului Uniunii Europene 
(Anwendungsvorrang). Prin urmare, actul ultra vires nu trebuie aplicat în Germa-
nia și nu are niciun efect obligatoriu în raport cu autoritățile constituționale 
germane, autoritățile administrative și instanțele judecătorești. Aceste organe, 
instanțe și autorități nu pot participa nici la dezvoltarea, nici la implementarea, 
executarea sau operaționalizarea actelor ultra vires [a se vedea § 31 (1) BVerfLF; 
BVerfGE 89, 155 <188>; 126, 286 <302 și urm. >; 134, 366 <387 și 387 parag. 30>; 142, 
123 <207 parag. 162>]. De principiu, această interdicţie se aplică în privinţa 
Bundesbankului, cu atât mai mult cu cât este solicitat să consilieze Guvernul 
federal în probleme de politică monetară în conformitate cu art. 13 alin. (1) din 
Legea privind Bundesbankul. 

§ 235.  
După o perioadă de tranziție de cel mult trei luni, care să permită coordonarea 

necesară cu SEBC, Bundesbank nu mai poate participa la implementarea și 
executarea Deciziei (UE) 2015/774 şi a Deciziilor de modificare (UE) 2015/2101, 
(UE) 2015/2464, (UE) 2016/702 și (UE) 2017/100 și a Deciziei Consiliului guverna-
torilor BCE din 12 septembrie 2019, nici prin efectuarea unor achiziții suplimen-
tare de obligațiuni, nici prin contribuția la o altă creștere a volumului lunar de 
achiziții, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor BCE adoptă o nouă 
decizie, care demonstrează într-o manieră inteligibilă și justificată că obiectivele 
politicii monetare urmărite de BCE nu sunt disproporționate față de efectele poli-
ticii economice și fiscale rezultate din program. Sub aceeași condiție, Bundesbank 
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trebuie să se asigure că obligațiunile achiziționate deja în cadrul PSPP și deținute 
în portofoliul său sunt vândute pe baza unei strategii – posibil pe termen lung – 
coordonată cu SEBC. 

5. Concluziile hotărârii 

1. În cazul în care controlul ultra vires sau cel identitar ridică probleme cu 
privire la validitatea sau interpretarea unei măsuri luate de instituții, autorităţi, 
oficii și agenții ale Uniunii Europene, Curtea Constituțională Federală, în 
principiu, se bazează pe interpretarea și evaluarea realizate de CJUE. 

2. CJUE își depășește mandatul judiciar, care decurge din funcțiile care îi sunt 
conferite de art. 19 alin. (1) teza a doua din TUE, în cazul în care o interpretare a 
tratatelor este incomprehensibilă și, prin urmare, trebuie considerată arbitrară 
dintr-o perspectivă obiectivă. În cazul în care CJUE depășește această limită, 
deciziile sale nu mai sunt acoperite de mandatul prevăzut de art. 19 alin. (1) teza 
a doua din TUE coroborat cu Actul de aprobare; cel puțin în ceea ce privește 
Germania, acestor decizii le lipsește minimul de legitimare democratică necesar 
potrivit art. 23 alin. (1) teza a doua coroborat cu art. 20 alin. (1) și (2) și cu art. 79 
alin. (3) din LF. 

3. În cazul în care interesele fundamentale ale statelor membre sunt afectate, 
așa cum se întâmplă în general atunci când se interpretează competențele con-
ferite Uniunii Europene și programul legitimat democratic de integrare euro-
peană al acesteia (Integrationsprogramm), controlul judiciar nu poate accepta 
pur și simplu poziția BCE, fără a aplica un standard strict de verificare a acesteia. 

4. Efectul combinat dintre marja largă de apreciere acordată instituției 
[europene – s.n.] în cauză și standardul limitat de control aplicat de CJUE nu ţine 
suficient cont de principiul atribuirii și deschide calea unei erodări continue a 
competenţelor statelor membre. 

5. În vederea protejării principiului democrației este, prin urmare, imperativ ca 
fundamentele repartizării competențelor în Uniunea Europeană să fie respectate. 
Finalitatea programului de integrare europeană (Integrationsprogramm) nu 
trebuie să conducă la subminarea principiului atribuirii, care reprezintă unul dintre 
principiile fundamentale ale Uniunii Europene. 

6. a) În contextul delimitării competențelor dintre Uniunea Europeană și sta-
tele membre, principiul proporționalității și evaluarea și aprecierea de ansamblu 
pe care acesta le implică au o importanță deosebită în ceea ce privește principiile 
democrației și suveranității poporului. Nerespectarea acestor cerințe poate 
schimba bazele repartizării competențelor în Uniunea Europeană, subminând 
principiul atribuirii. 

6. b) Un program de cumpărare de obligațiuni de stat satisface principiul pro-
porționalității doar dacă constituie un mijloc adecvat și necesar pentru atingerea 
scopului urmărit; principiul proporționalității impune ca obiectivul de politică 
monetară al programului și efectele politicii economice să fie identificate, 
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pertractate și puse în balanță unul în raport cu celălalt. Atunci când obiectivul de 
politică monetară al unui program este urmărit necondiționat și efectele sale de 
politică economică sunt ignorate, acesta nu ține seama în mod vădit de principiul 
proporționalității consacrat la art. 5 alin. (1) teza a doua şi alin. (4) din TUE. 

6. c) Faptul că SEBC nu are mandat în privinţa deciziilor din domeniile de 
politică economică sau socială nu înseamnă că efectele unui program de cum-
părare de obligațiuni guvernamentale, de exemplu, asupra datoriilor publice, 
economiilor personale, pensiilor şi schemelor de pensii, prețurile proprietăților 
imobiliare și menținerea pe linia de plutire a societăților neviabile din punct de 
vedere economic, nu trebuie luate în considerare în evaluarea proporționalității 
în temeiul art. 5 alin. (1) teza a doua şi alin. (4) din TUE și, într-o evaluare de 
ansamblu, sunt puse în balanță în raport cu obiectivul de politică monetară pe 
care programul îl urmăreşte şi este susceptibil să-l atingă. 

7. Determinarea faptului că un program precum PSPP eludează în mod 
evident interdicția prevăzută la art. 123 alin. (1) din TFUE nu depinde de un singur 
criteriu; mai degrabă, necesită o evaluare generală și o apreciere a circumstanțelor 
relevante. În special limita de cumpărare de 33% și faptul că achizițiile se fac în 
funcție de cota-parte a BCN în cheia de alocare a capitalului BCE împiedică luarea 
de măsuri selective în cadrul PSPP în beneficiul unui anumit stat membru și ca 
Eurosistemul să devină creditorul majoritar al unui stat membru. 

8. O modificare (ulterioară) a alocării riscurilor pentru obligațiunile suverane 
achiziționate în cadrul PSPP ar afecta limitele responsabilității generale a 
Bundestagului german în domeniul politicii fiscale și ar fi contrară art. 79 alin. (3) 
din LF. Practic, o astfel de modificare ar constitui asumarea răspunderii – 
interzisă de Legea fundamentală –pentru deciziile luate de un terț și ar conduce 
la consecințe greu de evaluat. 

9. În temeiul obligaţiilor lor în ceea ce privește integrarea europeană 
(Integrationsverantwortung), Guvernul federal și Bundestagul trebuie să ia 
măsuri pentru a se asigura că BCE efectuează o evaluare a proporționalității. 
Aceștia trebuie să comunice BCE în mod clar opinia lor juridică sau să ia alte 
măsuri pentru a se asigura că este restabilită conformitatea cu tratatele. 

10. Autorităţile constituționale, organele administrative și instanțele germane 
nu pot participa nici la elaborarea, nici la implementarea, executarea sau 
operaționalizarea actelor ultra vires. De principiu, această interdicţie se aplică în 
privinţa Bundesbank-ului. 





 

§3. AUSTRIA 

Decizia Curții Constituționale din Austria  
nr. G4 din 11 decembrie 2020 

(extrase) 

– Interdicţia acoperirii capului în şcolile primare 
 prin raportare la principiul egalităţii şi libertatea religioasă – 

I. Sesizarea 

În baza art. 140 alin. 1 lit. c) din Constituţie, reclamanții solicită abrogarea pe 
motiv de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43a din Legea federală privind 
organizarea predării și educației în școlile reglementate prin Legea privind 
organizarea școlară (în continuare – LPE), publicată în Monitorul Oficial 472/1986 
(republicată), în redactarea din Monitorul Oficial I 54/2019, în ansamblu. 

II. Textul criticat 

Art. 43a din LPE: „(1) Pentru a asigura cea mai bună dezvoltare posibilă a per-
sonalității tuturor elevilor, acestora le este interzis să poarte obiecte vestimentare 
cu conotație ideologică și religioasă constând în acoperirea capului până la 
sfârșitul anului școlar în care împlinesc vârsta de zece ani. Această interdicție 
favorizează promovarea integrării sociale a copiilor în conformitate cu obiceiurile 
locale, respectarea valorilor şi drepturilor fundamentale și atingerea scopurilor 
educaționale stabilite în Constituție, precum și egalitatea dintre bărbați și femei. 

(2) În cazul nerespectării interdicției prevăzute la alin. (1), directorul şcolii 
trebuie să anunțe fără întârziere direcția de învățământ competentă. Aceasta din 
urmă trebuie să cheme fără întârziere persoanele care exercită autoritatea părin-
tească, într-un termen de patru zile de școală, pentru o discuție obligatorie. În 
cursul acestei întrevederi, urmează a fi discutate motivele nerespectării obligaţiei. 
Pentru a evita nerespectarea ulterioară a acestei obligaţii, persoanele care exercită 
autoritatea părintească trebuie informate cu privire la responsabilitatea lor, care 
urmează să fie consemnată în scris și adusă la cunoștința directorului școlii. 

(3) Încălcarea din nou a interdicției prevăzute la alin. (1) sau fapta persoanelor 
care exercită autoritatea părintească de a nu da curs convocării obligatorii după 
o nouă invitaţie prealabilă constituie contravenție administrativă săvârşită de 
persoanele care exercită autoritatea părintească şi se pedepseşte cu amendă 
administrativă de până la 440 euro, care se constată şi se sancţionează de către 
autoritatea administrativă districtuală; neexecutarea amenzii se pedepseşte cu 
închisoarea de până la două săptămâni”. 



166 PATRIMONIUL CONSTITUŢ IONAL Ş I  VALORILE DEMOCRATICE 

III. Cererile şi procedura preliminară 

1. Motivarea plângerilor formulate 

1.1. În cererea lor, reclamanții și-au descris mai întâi situaţia familială. 
1.1.1. Primul și al doilea reclamant declară că sunt cetățeni austrieci, căsătoriţi 

și părinții celui de-al treilea reclamant și ai unei alte fiice. Primul solicitant este 
de confesiune romano-catolică și nu poartă văl. Ea lucrează ca profesor. Al doilea 
solicitant este profesor de religie al Comunităţii religioase islamice din Austria 
(Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich – IGGÖ). Pe baza unei decizii 
consensuale luate de părinți, respectiv primul şi al doilea reclamant, al treilea 
reclamant, care este, de asemenea, cetățean austriac, primește o educaţie islamică 
în conformitate cu școala sunnită de drept islamic. Cei doi părinţi sunt departe 
de a cere fiicelor lor să poarte văl. Cu toate acestea, cel de-al treilea reclamant are 
o voință puternică și dorește ocazional să poarte vălul (hijab) care să îi acopere în 
întregime părul, conform tradițiilor țării de origine a tatălui ei. Părinții ei, res-
pectiv primul și al doilea reclamant, nu ar dori să-i refuze dreptul de a proceda în 
modul arătat. În opinia lor, restrângerea libertății copiilor în alegerea îmbrăcă-
mintei lor este incompatibilă cu principiile unui stat de drept democratic şi cu 
respectarea drepturilor fundamentale. Cu toate acestea, deoarece ambii lucrează 
în domeniul educației, respectă prevederile LPE, inclusiv interdicția privind „aco-
perirea capului”. Cu toate acestea, apreciază că această interdicție este greu de 
conciliat cu valorile lor liberale și cu decizia lor de a-și crește fiica în conformitate 
cu principiile religiei islamice. 

1.1.2. Al patrulea și al cincilea reclamant declară că și ei sunt căsătoriți și că 
sunt părinţii celui de-al şaselea reclamant. Al patrulea solicitant este cetățean 
austriac, aderă la școala șiită de drept islamic și lucrează ca profesor într-o școală 
privată. Al cincilea solicitant este un cetățean iranian care deține un permis de 
ședere de tipul „Rezident pe termen lung – UE”; aderă și primeşte o educaţie 
religioasă în conformitate cu școala sunnită de drept islamic. Acesta, pe baza unei 
decizii consensuale a părinților, respectiv cel de-al patrulea şi cincilea reclamant, 
primește o educație religioasă în conformitate cu școala șiită de drept islamic. Cel 
de-al șaselea reclamant are o voință proprie puternică și poartă ocazional un văl 
(hijab), care îi acoperă complet părul, atât în timpul liber timp, cât și la școală. 
Părinții, adică al patrulea și al cincilea solicitant, nu exercită nicio presiune asupra 
fiicei lor să poarte vălul. Este o dorinţă proprie a acesteia. Cu toate acestea, con-
sideră că purtarea de către fiica lor a unui văl constituie o manifestare și o expresie 
a propriei libertăți religioase, precum şi a libertăţii religioase a fiicei lor. De aceea, 
nu vor să îi interzică fiicei lor să poarte vălul. 

În principiu, doctrina islamică stabileşte ca femeile să poarte văl care să 
acopere capul. Școala șiită de drept islamic este ferm convinsă că fetele care au 
împlinit vârsta de 9 ani lunari, adică vârsta de 8 ani, 8 luni și aproximativ 23 de 
zile, urmează să-și acopere părul cu un văl. Potrivit susţinerilor părinţilor, al 
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șaselea solicitant este crescut conform școlii șiite din Legea islamică și împlinește 
vârsta de 9 ani lunari pe 23 iunie 2020. 

Ceea ce au în comun părinţii, adică primul, al doilea, al patrulea și al cincilea 
reclamant, este că au fost de acord să ofere fiicelor lor, adică al treilea şi al şaselea 
reclamant, o educație religioasă în sensul învățăturilor islamice (în cazul celui 
de-al treilea reclamant, în conformitate cu școala sunnită de drept islamic; în 
cazul celui de-al șaselea reclamant în conformitate cu școala șiită de drept 
islamic). Ei doresc ca instruirea şi educarea copiilor lor să fie realizate în confor-
mitate cu poruncile religioase ale Islamului. Al doilea, al patrulea și al cincilea 
reclamant sunt musulmani și trăiesc în conformitate cu poruncile religioase ale 
școlilor lor de drept. Sunt toleranți și deschiși către lume. Ei susțin că interdicția 
adresată fiicelor lor, să nu poarte orice accesoriu „asociat cu acoperirea capului” 
până când au împlinit vârsta de zece ani, contrazice, pe de o parte, principiile lor 
religioase și, pe de altă parte, eforturile lor de a-și educa fiicele într-un spirit de 
toleranță și deschidere către lume. În opinia acestora, conținutul normativ al 
art. 43a din LPE duce la conflicte de conștiință în privinţa reclamanţilor, acest 
lucru fiind dificil de înțeles pentru ei. Potrivit părinților, textul criticat este 
incompatibil cu decizia lor de a-și educa fiicele pe baza principiilor religioase şi, 
în acelaşi timp, de a le crește într-un spirit de deschidere şi toleranță dacă trebuie 
să explice celui de-al treilea și al șaselea reclamant că le este interzis prin lege să 
poarte văl. [...] 

IV. Considerente 

1. Asupra admisibilităţii 

1.1. În temeiul art. 140 alin. (1) pct. 1 lit. c) din Constituție, Curtea Constitu-
țională se pronunță asupra constituționalității legilor la cererea unei persoane ale 
cărei drepturi sunt direct afectate de o lege pe care acesta o apreciază ca fiind 
neconstituțională, cu condiția ca legea să se aplice persoanei respective, fără însă 
să fi fost pronunțată o hotărâre judecătorească sau o hotărâre administrativă. 

[...] Cu toate acestea, destinatarul normei juridice nu are întotdeauna dreptul 
de a contesta constituţionalitatea legii. De asemenea, este necesar ca însăși legea 
atacată să restrângă efectiv și direct drepturile solicitantului. O astfel de ingerinţă 
este recunoscută doar dacă această lege fixează, în mod indubitabil, natura și 
domeniul său de aplicare, dacă prejudiciază interesele protejate ale reclamantului 
în mod efectiv, şi nu potenţial, precum şi dacă acesta din urmă nu dispune de alte 
mijloace acceptabile pentru a se apăra împotriva acestei încălcări despre care sus-
ține că este contrară legii (VfSlg. 11.868/1988, 15.632/1999, 16.616/2002, 16.891/2003). 

1.5. Reclamanții nu au avut nicio altă modalitate rezonabilă de a-și prezenta 
Curții Constituționale argumentele cu privire la constituționalitatea dispoziției 
atacate. În jurisprudența sa constantă, Curtea Constituțională reține că nu se 
poate aștepta în mod rezonabil de la nimeni să provoace proceduri administrative 
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penale pentru a contesta legalitatea interdicției (cf. VfSlg. 14.260/1995, 19.954/2015, 
20.191/2017). [...] 

1.7. Sesizarea este, prin urmare, admisibilă. 

2. Asupra fondului 

2.1. În cadrul procedurii de control al constituţionalităţii legilor iniţiate 
potrivit art. 140 din Constituție (B-VG), Curtea Constituțională trebuie să se 
pronunţe în limitele sesizării (conform VfSlg. 12.691/1991, 13.471/1993, 14.895/1997, 
16.824/2003). Așadar, trebuie să aprecieze exclusiv dacă dispoziţia atacată este 
neconstituţională pentru motivele prevăzute în cerere (VfSlg. 15.193/1998, 
16.374/2001, 16.538/2002, 16.929/2003). 

2.2. Sesizarea este întemeiată. 
2.3. În vederea examinării interdicției la care se face referire, Curtea Consti-

tuțională are în vedere următoarea interpretare a art. 43a din LPE:  [...] 
2.3.2. Textul interdicției prevăzut la art. 43a alin. (1) teza întâi din legea 

criticată permite mai multe interpretări. Interdicția prevăzută de textul criticat 
nu vizează în mod explicit purtarea vălului islamic. Sub aspectul persoanelor 
vizate, domeniul de aplicare al prevederii criticate cuprinde atât elevii de sex 
feminim, cât şi pe cei de sex masculin. Domeniul de aplicare se referă la „obiecte 
vestimentare cu conotație ideologică sau religioasă constând în acoperirea 
capului”. 

2.3.3. Documentele preparatorii privind art. 43a din LPE reflectă o interpretare 
restrictivă a textului. În acest sens, Comisia de Învățământ a Consiliului Național 
a formulat următoarele observații: 

„În sensul art. 43a alin. (1) din LPE, prin vestimentaţia cu conotație ideologică 
sau religioasă constând în acoperirea capului se înțelege orice fel de accesoriu 
care acoperă părul elevului integral sau în mare parte. Prin urmare, kippa 
evreiască sau patka purtată de băieții sikh de această vârstă nu sunt vizate de 
această prevedere”. 

2.3.4. Aceasta indică faptul că intenția legiuitorului atunci când a adoptat 
art. 43a alin. (1) teza întâi din LPE a fost aceea de a interzice în mod specific 
purtarea vălului islamic (referitor la relevanța documentelor pregătitoare, a se 
vedea, de exemplu, VfSlg. 19.665/2012, 20.241/2018; Curtea Constituțională 5.3.2020, 
G 178/2019). Prin urmare, Curtea Constituțională interpretează sintagma „aco-
perirea capului” într-o manieră restrictivă, ca referindu-se la învelirea capului con-
form tradiției islamice, în special prin intermediul hijabului. În sensul docu-
mentelor pregătitoare, se poate deduce mai departe că sintagma criticată se limi-
tează la „purtarea obiectelor vestimentare cu conotație ideologică și religioasă”, 
astfel că acoperirea capului din motive medicale, de exemplu, cu bandaje, sau 
pentru protejarea acestuia de frig nu este interzisă. Interdicția prevăzută de art. 43a 
alin. (1) teza întâi din LPE vizează, prin urmare, purtarea de obiecte vestimentare 
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cu conotație religioasă conform tradiției islamice și, în consecință, vizează în 
primul rând vălul islamic. 

2.3.5. Conform art. 1 alin. (1) din LPE, aceste prevederi se aplică unităților 
publice și private cu statut public care se încadrează în categoriile de şcoli pre-
văzute de lege. Legea menționată nu se aplică unităților private fără statut public 
sau care nu corespund niciunei categorii de școli publice (Hauser, Schulunter-
richtsgesetz, 2014, 48; Jonak/Kövesi, Das österreichische Schulrecht 14, 2015, nota 
nr. 2 la § 1 LPE). Astfel, domeniul de aplicare al art. 43a din LPE este, prin urmare, 
limitat la unitățile publice și cu statut public care se încadrează în categoriile de 
şcoli prevăzute de lege. 

2.3.6. Pe baza acestei interpretări, art. 43a alin. (1) teza întâi din LPE interzice 
elevilor de sex feminin din școlile publice și din școlile private cu statut public care 
se încadrează în categoriile de şcoli prevăzute de lege să își acopere capul în 
conformitate cu tradiția islamică, în special cu vălul islamic, până la sfârşitul anului 
şcolar în care împlinesc vârsta de zece ani. Acest lucru este, de asemenea, clar 
precizat în circulara ministrului federal al educației, științei și cercetării emisă după 
intrarea în vigoare a prevederii legale în vederea punerii în aplicare a interdicției 
prevăzute la art. 43a din LPE [Circulara nr. 17/2019 pentru punerea în aplicare a 
art. 43a din LPE („Interdicția vălului”), BMBWF-12.940/0006-II/3/2019]. [...] 

2.6. În urma deliberărilor, Curtea Constituțională împărtășește obiecțiile 
invocate de reclamanți cu privire la art. 43a din LPE: 

2.6.1. Principiul egalității limitează sfera de acţiune a legiuitorului, interzi-
când, pe de o parte, distincţiile subiective ce nu pot fi justificate de diferenţe 
factuale, precum și egalitatea de tratament subiectivă între ceea ce nu este egal 
(comp. VfSlg. 17.315/2004, 17.500/2005) și, pe de altă parte, adoptarea unor pre-
vederi legale care nu pot fi justificate în mod obiectiv (comp. VfSlg. 14.039/1995, 
16.407/2001). În schimb, în aceste limite şi în temeiul Constituţiei, principiul 
egalității nu împiedică legiuitorul să îşi urmărească scopurile politice într-o 
manieră pe care acesta o consideră potrivită (a se vedea, de exemplu, 
VfSlg. 16.176/2001, 16.504/2002). 

2.6.2. Potrivit art. 9 parag. 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale (CEDO), orice persoană are dreptul la libertatea de 
gândire, conștiință și religie. Acest drept include libertatea de a-şi schimba religia 
sau convingerile, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în 
mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ, 
practici şi îndeplinirea ritualurilor. Articolul respectiv protejează fiecare acțiune 
sau comportament indus de o convingere religioasă sau ideologică (VfSlg. 
15.394/1998; a se vedea Grabenwarter, art. 9 EMRK, în: Korinek/Holoubek şi alţii 
[Hrsg.], Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 6. Lfg. 2003, pct. 17 și urm.). 
Aceste convingeri trebuie să aibă un anumit grad de forță, seriozitate, coerență și 
importanță (CEDO, 7.12.1976, Kjeldsen, Busk Madsen și Pedersen, între altele 
[pct. 54]; 25.2.1982, Af. Campbell și Cosans [pct. 36 și urm.]; 25.5.1993, Kokkinakis 
[pct. 31]; 18.12.1996, Valsamis [pct. 27 și 31]; a se vedea Grabenwarter, art. 9 EMRK, 
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în: Korinek/Holoubek şi alţii [Hrsg.], Österreichisches Bundesverfassungsrecht, 
6. Lfg. 2003, pct. 27; Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonven-
tion, 2016, § 22 pct. 118). 

2.6.3. Principiul egalității, consacrat în art. 7 din Constituție și art. 2 din Legea 
fundamentală a statului (Staatsgrundgesetz), coroborat cu art. 9 parag. 1 din 
CEDO și art. 14 alin. (2) din Legea fundamentală a statului (StGG), stabileşte 
principiul neutralităţii religioase și ideologice a statului (cf. Lienbacher, Religiöse 
Rechte, în: Merten/Papier/Kucsko-Stadlmayer [Ed.], Handbuch der Grundrechte, 
Grundrechte în Österreich, 2014, parag. 12, pct. 50; Kalb/Potz/Schinkele, Reli-
gionsrecht, 2003, 42 și urm.; de asemenea, VfSlg. 1430/1932; 19.349/2011). 

Pentru organizarea sistemului școlar, legiuitorul trebuie să se conformeze 
principiului neutralității religioase și ideologice, prin tratarea diferitelor con-
vingeri religioase și ideologice într-o manieră care să respecte principiul egalității. 
Misiunea educațională a școlii, astfel cum este consacrată şi stabilită în mod con-
cret în art. 14 parag. 5a din Constituție, este aceea de a insufla elevilor abilitatea 
de a accepta gândirea religioasă și ideologică a altora. Drept urmare, școala se 
bazează, printre altele, pe valorile fundamentale ale deschiderii și toleranței. 

Asigurarea respectării acestor exigenţe constituţionale în şcoli poate chiar 
justifica reglementarea unor restricţii în privinţa drepturilor elevilor şi ale per-
soanele care exercită autoritatea părintească, garantate de art. 9 din CEDO, dacă 
acestea sunt proporționale și obiective. Din acest motiv, o prevedere legală care 
în mod selectiv evidenţiază o anumită convingere religioasă sau ideologică prin 
favorizarea sau discriminarea în mod specific a acesteia trebuie să fie însoţită de 
o justificare obiectivă în raport cu principiul neutralității religioase și ideologice. 

Având în vedere jurisprudenţa Curții Europene a Drepturilor Omului, inter-
zicerea acoperirii capului în școală potrivit tradiţiei islamice, astfel cum este 
prevăzută de art. 43a din LPE, constituie o ingerinţă în sfera drepturilor elevilor 
şi ale persoanelor care exercită autoritatea părintească, garantate de art. 9 din 
CEDO [4 decembrie 2008, Cauza Dogru; 10 ianuarie 2017, Cauza Osmanoğlu și 
Kocabaș; a se vedea VfSlg. 799/1927, 800/1927, 1206/1929, 5583/1967; cu privire la 
art. 2 teza a doua din primul protocol adițional la CEDO, a se vedea, de asemenea, 
7 decembrie 1976, Cauza Kjeldsen şi alţii (pct. 51 și 54); 18 decembrie 1996, Cauza 
Valsamis (pct. 27 și 31)]. Contrar susţinerilor Guvernului federal, existența unor 
opinii diferite cu privire la datoria femeilor musulmane de a-și acoperi capul, pre-
cum problema vârstei de la care trebuie purtat vălul, nu are nicio relevanță. Pen-
tru a stabili dacă este un act sau un comportament motivat religios sau ideologic 
protejat de art. 9 din CEDO, diferențele de opinie în cadrul unei comunităţi 
religioase sau ideologice sunt irelevante (VfSlg. 15.394/1998). 

Art. 43a din LPE interzice în mod specific acoperirea capului conform tradiţiei 
islamice, şi anume cu vălul islamic. Prin această prevedere, legiuitorul eviden-
țiază un anumit articol vestimentar cu conotaţie religioasă sau ideologică, situaţie 
comparabilă, într-un fel sau altul, cu alte obiceiuri vestimentare cu conotaţie 
religioasă sau ideologică ce nu fac obiectul interdicţiei. 
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2.6.5. Această interdicție specifică trebuie să fie justificată în mod obiectiv:  
2.6.5.1. Potrivit art. 43a alin. (1) fraza a doua din LPE, interdicția urmăreşte să 

încurajeze „integrarea şi bunăstarea socială a copiilor în conformitate cu obi-
ceiurile și tradițiile locale, protecția valorilor și drepturilor fundamentale și obiec-
tivele educaționale prevăzute în Constituție, precum și egalitatea între bărbați și 
femei”. Astfel cum s-a arătat în documentele explicative privind art. 43a, rezultă 
că este o practică generală pentru femeile care fac parte din anumite grupuri, scoli 
sau tradiții islamice să își acopere capul odată ce au atins vârsta pubertății. 
Acoperirea capului este un semn explicit de maturitate sexuală, care poate fi 
observată de oricine. În acest context, art. 43a din LPE are ca scop prevenirea 
segregării sexuale. Bazându-se pe acest aspect, Guvernul federal justifică art. 43a 
din LPE prin argumentul că purtarea vălului islamic în școala primară ar conduce 
la sexualizarea timpurie a elevelor și, în consecință, la o segregare sexuală ino-
portună în contradicție cu scopul educațional de integrare socială şi cu egalitatea 
între bărbați și femei. 

2.6.5.2. O prevedere menită să contracareze segregarea nedorită bazată pe sex 
și, astfel, să promoveze scopul educațional de integrare socială și egalitate de sex 
servește unui scop important consacrat în Constituție în general [art. 7 alin. (2)] 
și care trebuie urmat în special în școală [art. 14 alin. (5a) din Constituţie]. Cu 
toate acestea, o astfel de prevedere trebuie să fie proporțională și obiectivă și, în 
special, în concordanță cu celelalte valori fundamentale ale şcolii. 

În acest sens, trebuie mai întâi să se observe faptul că purtarea vălului islamic 
este o practică urmată din diverse motive. Semnificațiile pe care purtătoarele vă-
lului le atribuie acestei piese vestimentare, în contextul conotației sale religioase 
şi ideologice, şi, astfel, practicii purtării ei sunt diverse (pentru detalii, a se vedea, 
Sahin, Die Bedeutung des muslimischen Kopftuchs, 2014, 123 şi urm., precum și 
400 și urm.). Purtarea acestuia poate fi pur și simplu o expresie a apartenenței la 
Islam sau a viețuirii în respectul valorilor sale religioase. Aceasta poate fi inter-
pretată şi ca un semn de apartenență la cultura musulmană sau o dorinţă de a 
păstra tradițiile din societatea natală. Prin urmare, vălul islamic nu poate fi 
interpretat într-un sens unic și fără echivoc. Totuşi, atunci când în discuţie sunt 
aspecte ce ţin de libertatea religioasă şi ideologică, Curtea Constituţională nu are 
dreptul să opteze pentru o anumită semnificaţie a unui simbol religios sau 
ideologic dintre mai multe posibile, ca mai apoi să îşi fundamenteze aprecierea 
asupra caracterului admisibil al prezenţei acestor simboluri în instituţiile educa-
ţionale publice prin raportare la drepturile fundamentale (VfSlg. 19.349/2011). 

Interdicția selectivă prevăzută de art. 43a din LPE, care se adresează numai 
fetelor și le interzice să poarte vălul islamic până la sfârșitul anului școlar în care 
împlinesc vârsta de zece ani, nu este a priori corespunzătoare pentru a atinge 
scopul stabilit de legiuitorul însuși. De fapt, interdicția selectivă prevăzută de 
art. 43a din LPE poate avea chiar un efect negativ asupra incluziunii elevelor în 
cauză și duce la discriminarea acestora, deoarece implică un risc de acces la 
educaţie mai dificil pentru fetele musulmane sau de marginalizare a acestora în 
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societate (Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței, Raportul 
ECRI despre Austria, al șaselea ciclu de monitorizare, 2020, pct. 17). Articolul 43a 
din LPE marginalizează efectiv originea și tradiția islamică. Interzicerea purtării 
vălului islamic, cu referire, așadar, la o anumită piesă vestimentară religioasă sau 
ideologică, stigmatizează în mod specific o anumită categorie de persoane. 

Mai mult, este de remarcat că, în conformitate cu art. 11 alin. (1) și (2) din Legea 
privind școlarizarea obligatorie, învăţământul obligatoriu poate fi realizat prin 
învăţământul la domiciliu sau prin frecventarea unei școli private fără statut 
public. Cu toate acestea, domeniul de aplicare al art. 43a din LPE este limitat la 
şcolile publice şi la cele private cu statut public desemnate ca tip de şcoală regle-
mentat de lege. Prin urmare, este posibil ca elevii să evite interdicția prevăzută 
de art. 43a din LPE prin trecerea la o școală privată care nu intră în domeniul de 
aplicare al LPE sau prin educație la domiciliu. Şi din acest motiv interdicția 
prevăzută de art. 43a din LPE are potențialul să promoveze marginalizarea socială 
și să împiedice fetele în cauză, care, indiferent de motiv, poartă vălul, să aibă acces 
la alte concepții ideologice în sensul mandatului educațional prevăzut la art. 14 
alin. (5a) din Constituție. În special învăţământul la domiciliu exclude fetele în 
cauză de la participarea în condiții egale la viața din şcolile austriece, care, în 
îndeplinirea sarcinilor lor, respectă obiectivele pluraliste și valorile fundamentale 
ale art. 14 alin. (5a) din Constituție și ale art. 2 din Legea privind organizarea 
școlară. 

2.6.5.3. Conform documentelor explicative privind art. 43a din LPE, interdic-
ția are, de asemenea, scopul să protejeze fetele musulmane care, prin convingere 
personală, nu poartă vălul islamic și să asigure dreptul acestora de a decide liber 
asupra practicării religiei. În declarația sa, Guvernul federal susține că prevederile 
art. 43a din LPE sunt, de asemenea, necesare pentru protejarea elevelor de pre-
siunea socială exercitată de colegii de clasă care în școală se supun regulilor 
religioase privitoare la acoperirea capului. 

Curtea Constituțională nu ignoră faptul că în școli pot apărea şi conflicte 
întemeiate ideologic și religios (a se vedea, de exemplu, raportul de activitate al 
Biroului Avocatului Poporului pentru probleme de valoare și conflicte culturale 
al Ministerului Federal al Educației, Științei și Cercetării, din decembrie 2019, 
parag. 24, 78 și urm.). Cu toate acestea, această circumstanță nu justifică inter-
dicția selectivă prevăzută de art. 43a din LPE. Curtea Constituțională reţine că nu 
există nicio justificare obiectivă pentru ca soluţionarea unor astfel de situații 
conflictuale să nu fie realizată prin măsuri care vizează persoanele ce exercită 
presiuni asupra elevelor în cauză prin atitudini ostile, denigrare sau excluziune 
socială. Or, interdicția menționată la art. 43a din LPE îi afectează pe acei elevi 
care nu tulbură liniștea în școală. 

Este la latitudinea legiuitorului să creeze instrumente adecvate de soluționare 
a conflictelor, având în vedere principiul neutralității și mandatul educațional 
prevăzut de Constituție, și să pună la dispoziție resursele necesare, în cazul în 
care măsurile educative și disciplinare prevăzute de lege sunt insuficiente pentru 
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a asigura respectarea Regulamentului de organizare a învăţământului şcolar (a se 
vedea art. 47 și art. 49 din LPE, art. 8 din Regulamentul antereferit), pentru 
rezolvarea acestor conflicte și stingerea oricăror forme de mobbing întemeiat pe 
criterii de sex sau religioase. 

2.6.6. Interdicția selectivă prevăzută de art. 43a din LPE afectează exclusiv 
elevele musulmane, diferențiindu-le astfel de ceilalți elevi de sex feminin și 
masculin într-un mod discriminatoriu. Ca o chestiune de principiu, aplicarea 
principiului neutralității religioase și ideologice a statului poate justifica restricții 
în privinţa drepturilor individuale. Cu toate acestea, o interdicție care vizează o 
anumită religie sau ideologie și o manifestare specifică a acesteia printr-o anumită 
(și nicio altă) piesă vestimentară, care este chiar comparabilă, într-un fel sau altul, 
cu alte obiceiuri vestimentare care nu sunt interzise, este incompatibilă cu 
principiul neutralității. O prevedere care afectează numai un anumit grup de 
eleve și rămâne selectiv în acţiunea sa de asigurare a neutralității religioase și 
ideologice, precum și a egalităţii de sex nu îndeplineşte scopul urmărit și se 
dovedește a fi, în mod obiectiv, nejustificată. Prin urmare, art. 43a din LPE încalcă 
art. 7 din Constituție și art. 2 din Legea fundamentală a statului coroborat cu 
art. 9 parag. (1) din CEDO și cu art. 14 parag. 2 din Legea fundamentală a statului. 

V. Soluţia 

1. Articolul 43a din Legea federală privind organizarea predării și educației în 
școlile reglementate prin Legea privind organizarea școlară (LPE), publicată în 
Monitorul Oficial 472/1986 (republicată), în redactarea din Monitorul Oficial I 
54/2019, contravine art. 7 din Constituție și art. 2 din Legea fundamentală a 
statului (StGG) coroborat cu art. 9 parag. 1 din CEDO și art. 14 alin. (2) din Legea 
fundamentală a statului (StGG) şi este abrogat, fiind neconstituțional. Având în 
vedere această soluţie, nu este necesar să se detalieze cu privire la celelalte 
aspecte ridicate în cerere. 

2. Decizia ca prevederile legale anterioare să nu reintre în vigoare este 
întemeiată pe art. 140 alin. (6) teza întâi din Constituţie. 

3. Curtea Constituțională aplică art. 140 alin. (7) teza a doua din Constituție şi 
decide că dispoziţia abrogată nu mai trebuie aplicată. 

4. Cancelarul federal este obligat să publice imediat abrogarea și alte hotărâri 
conexe [...]. 





 

§4. SLOVENIA 

Decizia Curţii Constituţionale din Slovenia 
Up-301/96 din 15 ianuarie 1998 

(extrase) 
 

– Exigențe în privinţa înregistrării partidelor politice  
prin raportare la principiul democraţiei şi al libertăţii de asociere –  

 
 
În ședința desfăşurată la data de 15 ianuarie 1998 în cadrul procedurii de 

soluţionare a plângerii de neconstituționalitate formulate de IDZ-DDI [Istrski 
Demokratski Zbor – Dieta Democratică Istriană], în urma audierii publice din 12 
ianuarie 1998, Curtea Constituțională 

 
a hotărât după cum urmează: 

 
1. Hotărârea Curții Supreme nr. U-1262/95 din 12 septembrie 1996 și Decizia 

Ministerului de Interne nr. 0001-2/1-S-28/533-95 din 17 iulie 1995 sunt anulate. 
2. Articolul 3 alin. (4) din Legea partidelor politice – LPP (Monitorul Oficial 

RS, nr. 62/94) se abrogă. 
 

Considerente 
 

A 
 

1. Prin Decizia din 17 iulie 1995, Ministerul de Interne a respins cererea 
reclamantului de înregistrare în registrul partidelor politice. Prin Hotărârea sa 
din 12 septembrie 1996, Curtea Supremă a respins acțiunea reclamantului în 
procesul de control judiciar al actelor administrative. Reclamantul consideră că 
decizia atacată îi încalcă dreptul la egalitate în fața legii, dreptul de asociere și 
drepturile dobândite. El afirmă că fusese deja înscris în registrul organizaţiilor 
politice încă înainte de adoptarea Legii partidelor politice. Potrivit reclamantului, 
constatarea Curții Supreme și a Ministerului de Interne că o parte a programului 
partidului a fost neconstituțional este inacceptabilă. Reclamantul, în calitate de 
partid politic, caută remedii pentru nedreptățile aduse persoanelor care au locuit 
pe teritoriul părții slovene a Istriei în perioada postbelică. Reclamantul a luptat 
pentru recunoașterea continuității cetăţeniei slovene a acestor persoane, 
restituirea proprietăţii lor şi recunoaşterea tuturor celorlalte drepturi care derivă 
din statutul lor civic, adică inclusiv dreptul de domiciliu. El susține că, în special, 



176 PATRIMONIUL CONSTITUŢ IONAL Ş I  VALORILE DEMOCRATICE 

dreptul său la egalitate în fața legii a fost încălcat, întrucât a fost împiedicat să fie 
înregistrat în registrul partidelor politice, în ciuda faptului că fusese deja 
înregistrat ca organizație politică în acelaşi mod ca şi celelalte partide, care, în 
schimb, nu au întâmpinat probleme în privinţa înregistrării. Potrivit reclaman-
tului, deciziile Curții Supreme și ale Ministerului de Interne au rezultat din 
interpretarea arbitrară a unei părți din programul partidului și din calificarea, 
într-un mod total neîntemeiat, a programului ca fiind neconstituțional. Recla-
mantul susține că dreptul de asociere a fost încălcat deoarece programul complet 
legitim al partidului, adică lupta pentru remedierea nedreptăților suferite de către 
persoanele care au locuit pe teritoriul părții slovene a Istriei, este interpretat 
greșit în detrimentul său, împiedicând astfel un grup de persoane să se organizeze 
într-o asociație pentru a căuta remedierea nedreptăților. În opinia reclamantului, 
au fost încălcate drepturile sale dobândite prin negarea existenţei ca organizaţie 
politică, dreptul la continuitate și dreptul de a exista ca grup politic. 

[...] 
5. Prin Ordonanța din 2 decembrie 1996, un complet al Curții Constituționale 

a acceptat spre examinare plângerea constituțională și, la cererea reclamantului, 
a emis o ordonanță provizorie prin care a suspendat decizia finală a Curţii 
Supreme privind refuzul înregistrării până la adoptarea unei decizii definitive 
asupra plângerii de neconstituționalitate introduse. 

6. În cadrul procedurii de soluționare a plângerii constituționale, acționând în 
temeiul art. 59 alin. (2) coroborat cu art. 30 din Legea Curţii Constituţionale 
(Monitorul Oficial RS, nr. 15/94 – denumită în continuare LCC), Curtea Consti-
tuțională a inițiat o acțiune pentru controlul constituționalității dispozițiilor LPP, 
pe care se întemeiază hotărârea atacată. 

 
B-I 

 
7. Dată fiind experiența istorică dureroasă suferită de societatea slovenă în 

timpul fostului sistem totalitar, misiunea istorică a Constituției Republicii Slovenia 
a inclus și scopul său fundamental – de a preveni orice încercare de restabilire a 
unui regim totalitar. Dreptul la liberă asociere constituie una dintre valorile 
constituționale fundamentale care trebuie respectate în mod special și puse în 
aplicare în mod consecvent. Acest lucru este cu atât mai important cu cât, după 
preluarea puterii în 1945, regimul comunist a asigurat în mod fictiv libertatea de 
asociere, inclusiv înființarea partidelor politice și libertatea acestora de a-și 
desfășura activitatea, la nivel constituțional și, de asemenea, prin reglementări 
legale; cu toate acestea, în realitate, autoritățile comuniste au suprimat complet 
activitățile partidelor de opoziție prin măsuri represive, excluzându-le astfel din 
procesul politic. În Decizia OdlUS I, 102, Curtea Constituțională a stabilit deja că 
guvernul de atunci a împiedicat partidele politice să își desfășoare activitățile după 
război și că, contrar ordinii juridice în vigoare la acea vreme, a eliminat adversarii 
politici folosind proceduri pseudojuridice și căi de atac denaturate. Prevenirea și 
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reprimarea opoziției au fost nu numai contrare Constituției în vigoare la momentul 
respectiv, ci și în mod explicit ilegale și au condus la o încălcare permanentă și gravă 
a drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 

8. Partidul comunist a folosit sistemul politic pentru a face față opoziției 
burgheze și pentru a-și subordona aliații politici din timpul războiului. Partidul 
aflat la putere a recurs la proceduri judiciare împotriva potențialei opoziții. 
Scopul principal al procedurilor motivate politic a fost acela de a trata inamicii de 
clasă și de a le confisca proprietățile. Aceste proceduri judiciare motivate politic 
aveau multe dintre caracteristicile proceselor demonstrative promovate de Stalin. 
Politicienii au considerat instanțele ca fiind „agenția lor de luptă” împotriva 
inamicului de clasă [Zdenko Čepič et al., Ključne značilnosti slovenske politike v 
letih 1929 do 1955: Znanstveno poročilo (Caracteristicile de bază ale politicii 
slovene între 1929 și 1955: Un raport științific), Inštitut za novejšo zgodovino, 
Ljubljana, 1995, p. 89]. Până în martie 1945, Politburo-ul (Biroul politic) al 
Comitetului Central al Partidului Comunist din Slovenia hotărâse deja 
[J. Vodušek Starič, Prevzem oblasti (Asumarea puterii), pp. 170, 331] că nu va per-
mite restaurarea partidelor politice din Slovenia, ci va păstra în schimb unitatea 
Frontului pentru Eliberare (spre deosebire, de exemplu, de Serbia, unde funcțio-
nau Partidul Democrat al lui Grol, Radicalii, Partidul Țărănesc al lui Jovanović 
etc.). OZNA [Departamentul Securității Naționale] a monitorizat relațiile dintre 
acești politicieni și liderii partidelor din străinătate (J. Vodušek Starič, Prevzem 
oblasti, pp. 164-169). O serie de evenimente, cum ar fi soarta Acordului 
Tito-Šubašić, manipularea electorală (manipularea registrelor electorale), demi-
sia mai întâi a deputatului M. Grola și apoi a ministrului afacerilor externe, 
I. Šubašić (Ibidem, pp. 331, 351, 353), precum și prezența OZNA la secțiile de votare 
(Ibidem, p. 364), toate au indicat faptul că partidele politice din Iugoslavia nu vor 
avea viitor. Cu toate acestea, au fost făcute încercări la Ljubljana la momentul 
respectiv de a spori legăturile dintre partide și contactele cu opoziția iugoslavă, 
OZNA monitorizând îndeaproape evenimentele – prin desemnarea unor grupuri 
de opoziție mai mici sub un nume comun: „reacția” (Ibidem, pp. 351-352). Pentru 
a combate inamicul intern, OZNA a creat un serviciu special – Secția a II-a, ce a 
inclus cunoscuta Subsecție 2, care a fost responsabilă pentru lupta împotriva 
reacției interne ce a vizat și așa-zisele rămășite ale partidelor politice burgheze 
[J. Pučnik, Iz arhivov slovenske politične policije (Din Arhivele Poliției Politice 
Slovene), Veda, Ljubljana, 1996]. Autoritățile iugoslave postbelice s-au străduit să 
împiedice politicienii interni iugoslavi și sloveni să stabilească contacte cu 
politicieni care au emigrat în 1945 ori au rămas în străinătate. 

9. Imediat după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, elita politică 
slovenă a cerut ca UDV [Administrația Securității Statului] să efectueze o moni-
torizare detaliată a activităților tuturor partidelor politice din Slovenia. După un 
prim val de metode brutale, UDV a început să aplice metode semnificativ mai 
subtile: interogări multiple, presiuni psihologice, amenințări cu acțiuni în instan-
ță, șantaj cu presiune asupra membrilor familiei, a colegilor profesioniști sau a 
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prietenilor, urmărirea și, în special, denunțarea în rândul persoanelor care apar-
țineau aceluiași grup, aceleiași ideologii sau aceluiași partid, care a fost denumită 
„diferențiere” [J. Vodušek Starič, Prevzem oblasti po vojni in vloga OZNE – 
obračun (Asumarea puterii după război și rolul OZNA – Lichidarea conturilor), 
în: Slovenija v letu 1945, Zbornik referatov (Slovenia în 1945, Colecția de lucrări), 
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1996, pp. 93-110]. În acest sens, UDV 
influența sau conducea activități în cadrul unor grupuri specifice și, în același 
timp, își informa superiorii și forurile politice de conducere (Comitetul Central al 
Partidului Comunist Sloven, Politburo-ul și Comitetul Suprem al Frontului 
pentru Eliberare) cu privire la activitățile și atmosfera din fostele grupuri politice, 
cercuri bisericești, ministere etc. (Ibidem, p. 96). 

10. UDBA [Administrația Securității Statului] și Partidul Comunist Sloven au 
perceput socialismul creștin ca pe o amenințare. În 1949, UDBA a realizat două 
rapoarte privind socialismul creștin și a început să monitorizeze îndeaproape 
activitățile persoanelor din grupul creștin-socialist (Ibidem, p. 100). Acestea adu-
naseră informații despre Kocbek începând cu 1946 (Ibidem, p. 101). În 1951, con-
ducerea Partidului Sloven a decis „eliminarea” Facultății de Teologie din cadrul 
universității. În acest sens, la 20 ianuarie 1952, a fost turnată benzină pe arhie-
piscopul din Ljubljana, Anton Vovk, și i s-a dat foc pe când era în drum spre Novo 
Mesto (Ibidem, p. 107). La ședința plenară a partidului, în 1952, ministrul de inter-
ne de atunci, membru al Politburo-ului, Boris Kraigher, a considerat că diverși 
avocați, scriitori, artiști și oameni de știință, care erau considerați catolici (Aca-
demia de Științe, Universitatea, Institutele, în special cele cu orientare umanistă), 
precum și „centrul de spionaj al emigranților noștri preponderent burghezi din 
Trieste și Klagenfurt” constituiau cercuri reacționare, adică cei „care reprezintă, 
în opinia mea, cea mai periculoasă încercare de a organiza activități îndreptate 
împotriva noastră” (Ibidem, p. 108). La 19 iulie 1952, UDV din Slovenia a pregătit 
un plan de procedură care urma să fie inițiat împotriva dr. Jakob Šolar, membru 
al Academiei Slovene de Științe și Arte. El a fost acuzat de trădare (Ibidem, 
p. 110). Arestarea a fost pregătită cu atenție de către Comitetul pentru rămășițele 
partidelor burgheze (RBP) al UDV din Slovenia. La 24 noiembrie 1952, UDBA l-a 
arestat mai întâi pe dr. Janez Fabijan și apoi, la 11 decembrie 1952, pe dr. Jakob 
Šolar, pentru presupusa lor intenție de a distruge statul și ordinea socială a 
Republicii Populare Federale Iugoslavia (Ibidem, p. 111). Instanța l-a condamnat 
pe dr. Šolar la zece ani și pe dr. Fabijan la șase ani închisoare. În acea perioadă, 
Edvard Kocbek a fost eliberat din toate funcțiile sale politice (Ibidem, p. 113). Acest 
lucru a dus la sfârșitul luptei împotriva socialiștilor creștini ca grup politic. 

B-II 

11. Dreptul de întrunire și de asociere prevăzut la art. 42 din Constituție este 
un drept fundamental al omului care permite exprimarea liberă a opiniilor, 
formarea voinței politice și autoorganizarea. Dreptul de asociere, care cuprinde, 
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de asemenea, dreptul de a înființa partide politice și de a-și desfășura activitățile, 
este punctul de plecare al unui sistem politic pluripartit, fără de care nu poate 
exista o societate democratică liberă. 

12. O societate democratică liberă este un sistem constituțional, care, exclu-
zând orice violență și arbitrariu, reprezintă ordinea socială a unui stat guvernat 
de statul de drept, bazat pe autodeterminarea poporului său în funcție de voința 
majorității, pe libertate și egalitate. În plus, printre principiile de bază ale unui 
astfel de ordin trebuie incluse cel puțin următoarele predispoziții-cheie: respec-
tarea drepturilor omului, astfel cum sunt stabilite de Constituție, dreptul indivi-
dului la viață, inviolabilitatea drepturilor personalității, suveranitatea poporului, 
separarea puterilor, responsabilitatea Guvernului și legalitatea activităților 
ramurii executive a puterii, independența instanțelor, un sistem politic pluripartit 
și egalitatea de șanse pentru toate partidele politice, inclusiv dreptul de a consti-
tui o opoziție și de a participa la aceasta în conformitate cu Constituția. Aceste 
principii au fost exprimate la punctul V din Declarația de Independență, care a 
fost adoptată de primul parlament democratic la 25 iunie 1991 (Monitorul Oficial 
RS-I, nr. 1/91). 

13. Un sistem de norme de conduită legal stabilite, în baza principiilor mențio-
nate anterior, pe parcursul unei lungi perioade de dezvoltare istorică, în confor-
mitate cu patrimoniul democratic al civilizației juridice europene, asigură func-
ționarea sistemului democratic liber. Libertatea politică de opinie, de exprimare, 
de formare a voinței politice și de asociere, care este garantată în diverse moduri, 
conduce la un sistem pluripartit și la o opoziție politică organizată. Alegerile 
libere organizate la intervale relativ scurte garantează faptul că oamenii dețin 
controlul asupra folosirii puterii de către majoritatea politică. Guvernul răspunde 
în fața Parlamentului. Punerea în aplicare a principiului separării puterilor, care 
garantează că diferitele ramuri ale puterii se verifică și se echilibrează reciproc, 
împiedică o concentrare excesivă a puterii într-un loc în cadrul statului. Fiecărui 
cetățean i se oferă o sferă de libertate de conduită prin recunoașterea drepturilor 
fundamentale ale omului și prin protecția extinsă asigurată de instanțe inde-
pendente. Protecția întregului sistem este încredințată în primul rând Curții 
Constituționale. 

14. Întrucât o ordine socială liberă poate fi, de asemenea, pusă în pericol din 
cauza deschiderii sale și a faptului că garantează diferite tipuri de drepturi, liber-
tăți și influențe, protecția sa împotriva forțelor care îi pot amenința grav valorile 
fundamentale, ordinea fundamentală și regulile de conduită este justificată. O 
limitare constituțională sau legală a dreptului la liberă asociere constituie o 
ingerință foarte sensibilă în libertățile constituționale fundamentale, care poate 
fi justificată numai prin protecția societății democratice libere în ansamblu. În 
acest sens, un statut nu poate depăși limitele stabilite la art. 42 alin. (3) din 
Constituție – adică din motive de securitate națională (în cazul în care o asociație 
acționează împotriva ordinii constituționale, a integrității teritoriale și a suvera-
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nității statului) sau de siguranță publică – sau dacă acest lucru este necesar pentru 
protecția drepturilor celorlalți [art. 15 alin. (3) din Constituție]. 

15. Elementul esențial al fiecărei asociații este un scop comun reflectat în 
actele constitutive fundamentale ale asociației: un statut sau un program. Consti-
tuționalitatea activităților asociației este evaluată în funcție de deciziile și 
acțiunile organelor sale sau ale membrilor săi. Atunci când se definește conceptul 
de „activitate neconstituțională”, este necesară toleranța. Nu este suficient ca o 
asociație să respingă, să contrazică sau să nu recunoască ordinea constituțională. 
Este necesară o funcționare activă cu intenția de a distruge (elimina) ordinea 
constituțională existentă. Simpla critică, indiferent dacă este reală și justificată, 
nu este suficientă. Trebuie stabilită o amenințare gravă la adresa principiilor 
fundamentale ale unei societăți democratice libere. 

16. Având în vedere importanța deosebită a partidelor politice pentru existența 
unui stat democratic liber, nu este posibil ca acestea să fie excluse din viața poli-
tică atât timp cât utilizează mijloace legale pentru a combate reglementări spe-
cifice sau chiar instituții constituționale specifice. O astfel de excludere este per-
misă numai dacă aceste partide intenționează să submineze valorile fundamen-
tale ale unui stat constituțional democratic liber. 

17. Partidelor politice trebuie să li se garanteze libertatea de stabilire, în ceea 
ce privește programele lor, desfășurarea activităților lor și exercitarea unei 
influențe asupra formării voinței politice. Statul trebuie să garanteze punerea în 
aplicare efectivă a acestor predispoziții; cu toate acestea, în alte privințe, trebuie 
să se abțină de la a interveni în sau de a influența sfera partidelor politice. 

18. În comparație cu alte asociații, partidele politice au o poziție specială, 
deoarece numai Curtea Constituțională poate decide că activitățile lor sunt ne-
constituționale [art. 160 alin. (1) pct. 10 din Constituție]. Acest așa-numit privi-
legiu al partidelor protejează existența unui partid până când Curtea Constituțio-
nală stabilește neconstituționalitatea actelor sau activităților sale. Prin hotărâre, 
Curtea Constituțională abrogă actul neconstituțional al unui partid politic sau 
interzice activitățile neconstituționale ale acestuia [art. 68 alin. (3) din LCC]. Cu 
toate acestea, constatarea neconstituționalității actelor sau activităților nu 
implică, în același timp, radierea partidului din registru, adică interdicția de a-și 
desfășura activitatea. În temeiul art. 68 alin. (4) din LCC, Curtea Constituțională 
trebuie să se pronunțe cu privire la această chestiune separat, cu o majoritate de 
două treimi din totalul judecătorilor. Prin urmare, art. 17 alin. (1) pct. 1 din LPP 
poate fi interpretat numai în sensul că simpla decizie de neconstituționalitate a 
unui act al unui partid politic, fără o ordonanță specială de radiere din registru, 
nu poate constitui temeiul pentru radierea acelui partid din registru. 

19. Prin urmare, nu există nicio îndoială că numai Curtea Constituțională 
poate decide cu privire la interzicerea funcționării unui partid politic (și anume 
radierea acestuia din registru), cu o majoritate de două treimi din voturile tuturor 
judecătorilor, cu condiția să constate că actele sau activitățile partidului contravin 
atât de grav Constituției, încât simpla abrogare a actului neconstituțional sau 
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interzicerea activității neconstituționale nu este suficientă și este necesară 
eliminarea partidului din viața politică. 

20. Din procedura legislativă și din declarațiile reprezentantului Adunării 
Naționale în cadrul ședinței publice reiese că intenția care a stat la baza art. 3 
alin. (4) din LPP a fost în primul rând interzicerea înregistrării partidelor politice 
ale căror acte sau activități au fost neconstituționale. Astfel, Legea a stabilit o 
condiție de fond pentru înregistrarea unui partid, a cărei îndeplinire este decisă 
de autoritățile administrative. 

21. Partidul afectat de o asemenea decizie are posibilitatea de a iniția proceduri 
de control judiciar al actelor administrative și de a depune o plângere constituțio-
nală împotriva deciziei unei autorități privind refuzul de înregistrare a partidului 
(așa cum a făcut petiționarul în cazul de față). În procedura plângerii de neconsti-
tuţionalitate, în cazul în care art. 3 alin. (4) din LPP ar fi fost încă aplicabil, Curtea 
Constituțională ar fi putut, de asemenea, să examineze dacă actele și activitățile 
asociației erau într-adevăr neconstituționale. Cu toate acestea, plângerea for-
mulată vizează problema dacă este admisibil din punct de vedere constituțional 
ca autoritatea administrativă să decidă cu privire la îndeplinirea unor astfel de 
condiții constituționale de fond pentru constituirea unui partid politic, ca atare 
putând implica faptul că înființarea și activitățile unui partid erau în mod inaccep-
tabil dependente de autorizarea prealabilă a unei autorități administrative. 

22. Un partid înregistrat nu poate fi împiedicat să-și desfășoare activitatea sa 
politică până când Curtea Constituțională, care este singura autoritate ce poate 
interzice activitățile unui partid, nu ia o decizie în acest sens. Prin urmare, inter-
ferența administrativă în existența unui partid politic este exclusă, indiferent de 
intensitatea activităţii sale ostile la adresa ordinii sale constituționale demo-
cratice libere. Astfel, activitățile fiecărui partid pot continua până la stabilirea 
neconstituționalității lor, pentru a garanta cel mai înalt grad posibil de libertate 
politică. Un partid funcționează încă în cadrul toleranței admisibile din punct de 
vedere constituțional, chiar dacă promovează obiective ce sunt ostile (contrare) 
Constituției într-un mod admisibil constituțional. 

23. Refuzul de a înregistra un partid din cauza pretinsei neconstituționalități 
a actelor sau a activităților sale echivalează, din punctul de vedere al conținutului 
său, cu interzicerea funcționării partidului. În cazul în care o autoritate admi-
nistrativă constată neconstituționalitatea actului unui partid, aceasta trebuie să-i 
refuze înregistrarea. Cu toate acestea, Curtea Constituțională are posibilitatea de 
a abroga inițial doar un anumit act neconstituțional al partidului, fără a dispune, 
în același timp, radierea partidului din registru. În plus, Curtea Constituțională 
poate interzice o activitate specifică a partidului fără a dispune, în același timp, 
radierea acestuia din registru. 

24. Potrivit LPP, un partid politic este o asociație de persoane organizată cu 
intenția de a-și realiza obiectivele politice. Este lăsat la latitudinea fondatorilor 
unei asociații să o definească drept partid politic. Cu toate acestea, LPP prevede 
înregistrarea obligatorie a partidelor politice. Astfel, un partid politic devine 
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entitate juridică și numai din ziua înregistrării sale poate începe să funcționeze 
ca partid politic [art. 3 alin. (1) și art. 12 alin. (3) din LPP]. Acest lucru implică 
faptul că un partid politic este creat în ziua înființării sale, dar nu poate funcționa 
ca atare până ce nu se înregistrează, cu excepția procedurilor și activităților 
destinate înregistrării sale (inclusiv calitatea sa activă de a introduce căi de atac 
împotriva unei decizii de refuzare a înregistrării). Autoritatea de înregistrare 
emite o decizie administrativă privind înregistrarea unui partid în registru [art. 12 
alin. (1) și art. 13 din LPP]. Într-o astfel de decizie, autoritatea de înregistrare 
poate doar să stabilească dacă un partid politic a îndeplinit condițiile de formă 
prevăzute de statut; cu toate acestea, numai Curtea Constituțională poate decide 
cu privire la îndeplinirea condițiilor de fond, și anume cu privire la conformitatea 
actelor și activităților unui partid politic cu Constituția. 

25. Pe măsură ce un partid politic se constituie în faza de preînregistrare, 
Curtea Constituțională poate, în temeiul art. 68 din LCC, să decidă și cu privire la 
neconstituționalitatea actelor sale din perioada cuprinsă între înființarea și 
înregistrarea sa, cu condiția depunerii unei petiții sau a unei cereri în acest sens 
(de exemplu, din partea Guvernului, în calitate de solicitant, care poate depune o 
cerere în temeiul art. 23 din LCC). În cazul în care partidul ar fi fost deja înscris 
în registru până la pronunțarea hotărârii Curții Constituționale, Curtea ar fi 
putut, de asemenea, să dispună radierea sa din registru în temeiul art. 68 alin. (4) 
din LCC; cu toate acestea, partidul trebuie eliminat imediat din ordinea juridică 
numai în cazul în care Curtea ar fi constatat că actele partidului depășesc limitele 
toleranței admisibile din punct de vedere constituțional [în special în sensul 
alin. (14), (15) și (22)], iar simpla abrogare a părților neconstituționale ale acestor 
acte nu ar fi suficientă. În cazul în care, până la momentul pronunțării hotărârii 
Curții Constituționale, partidul nu fusese încă înregistrat, într-un asemenea caz 
extrem, Curtea Constituțională ar fi putut aplica, mutatis mutandis, art. 68 
alin. (4) din LCC pentru a interzice înregistrarea acestuia, în loc să dispună radie-
rea sa din registru. Desigur, astfel de cazuri extreme în care conținutul actelor 
unui partid ar necesita utilizarea imediată a celei mai stricte măsuri posibile sunt 
mai puțin probabile. În toate celelalte cazuri, Curtea Constituțională are posi-
bilitatea, în temeiul art. 68 alin. (3) din LCC, de a se limita la abrogarea actelor 
neconstituționale ale unui partid sau a unor părți din acestea și de a interzice 
partidului, poate chiar în prealabil, să acționeze în sensul indicat de aceste acte, 
în special în cazul în care partidul sau membrii săi au început deja în mod ilegal 
astfel de activități înainte de înregistrarea sa, atunci când activitățile lor de partid 
erau încă interzise. 

26. În speță, autoritatea de înregistrare s-a pronunțat cu privire la problema 
constituționalității programului ca o condiție de înregistrare în temeiul dispo-
ziției legale pe care Curtea Constituțională o abrogă ca neconstituțională. Prin 
urmare, actele individuale contestate trebuie să fie anulate. Autoritatea de înre-
gistrare va trebui să decidă din nou cu privire la cererea reclamantului de înre-
gistrare în registrul partidelor politice, fără a lua în considerare dispoziţiile 
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abrogate ale art. 3 alin. (4) din LPP. Va fi permisă verificarea numai a îndeplinirii 
condițiilor legale formale și, în cazul în care se constată că acestea sunt 
îndeplinite, va trebui să se înregistreze partidul. 

27. A fost necesară abrogarea art. 3 alin. (4) din LPP în partea în care această 
dispoziție legală se referă la înregistrarea administrativă a unui partid, pentru 
motivele expuse în alineatele anterioare ale acestui raționament. În cazul în care 
numai cuvintele „nu trebuie să fie înregistrat (fie)” ar fi abrogate în această dispo-
ziție legală, interdicția s-ar aplica în continuare activităților partidelor care 
„provocă violență, subversiunea ordinii constituționale sau solicită separarea unei 
părți a Sloveniei, ori intenționează să funcționeze sau au funcționat deja neconsti-
tuțional”. Această interdicție legală a trebuit abrogată deoarece prima parte a sa 
nu era conformă cu ierarhia valorilor stabilită de Constituție, iar a doua parte nu 
era suficient de clară și putea, cu un subiect atât de sensibil, să conducă cu 
ușurință la o înțelegere eronată a activităților partidelor politice care sunt 
într-adevăr interzise, a celor ce pot fi interzise de către Curtea Constituțională 
printr-o decizie în temeiul art. 68 din LCC sau a celor care ar determina Curtea 
Constituțională să dispună radierea unui partid din registru. Mai precis, un 
partid, așa cum s-a menționat mai sus, la parag. 22 al deciziei, „funcționează în 
cadrul toleranței admisibile din punct de vedere constituțional, chiar dacă pro-
movează obiective ce sunt ostile (contrare) Constituției în mod constituțional”. 
Articolul 63 din Constituție este singura dispoziție constituțională care califică în 
mod explicit ca fiind neconstituționale incitarea la discriminare națională, rasială, 
religioasă sau de altă natură și instigarea la ură sau intoleranță națională, rasială, 
religioasă sau de altă natură, precum și incitarea la violență și război; cu toate 
acestea, dispoziția legală menționată anterior a ales să includă doar „propagarea 
violenței” în formularea sa și, în locul celorlalte activități neconstituționale 
stabilite la art. 63 din Constituție, se referă la propagarea subversiunii ordinii 
constituționale și la cererea de secesiune a unei părți a Sloveniei și, prin urmare, 
prima parte a dispoziției legale este incompatibilă cu ierarhia constituțională a 
valorilor. Problema dacă, pe baza criteriilor menționate mai sus, activitatea altui 
partid politic de acest tip ar putea fi și ar trebui să fie interzisă ca neconstitu-
țională sau dacă radierea partidului politic din registru ar trebui dispusă ca 
urmare a unei astfel de activități urmează, potrivit Constituției, să fie decisă de 
Curtea Constituțională în cazuri concrete. Din aceste motive, art. 3 alin. (4) din 
LPP a trebuit abrogat în întregime. 

28. În opinia Curții Supreme, partea din programul IDZ care are următorul 
conținut: „Partidul se va strădui să asigure prioritatea imigrației acelor persoane 
care au părăsit Istria ca emigranți politici sau economici, precum și descenden-
ților și rudelor acestora” este contrară art. 14 din Constituție, deoarece plasează 
unele persoane (și anume emigranți politici și economici de pe teritoriul Istriei) 
într-o poziție inegală, și anume privilegiată, în comparație cu persoanele care au 
emigrat din alte părți ale Sloveniei din motive politice sau economice. 
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29. Prin urmare, interzicerea funcționării reclamantului ca partid politic se 
bazează pe evaluarea că o singură propoziție din declarația sa de program a fost 
neconstituțională. O astfel de decizie este inacceptabilă încă de la început. În 
cazul în care o astfel de dispoziție din program ar fi considerată neconstituțională, 
Curtea Constituțională ar putea de asemenea să o abroge, fără a dispune, în 
același timp, radierea partidului din registru. Controlul constituţionalităţii acte-
lor și activităților reclamantului în calitate de partid politic nu face obiectul 
controlului iniţiat în cadrul procedurii plângerii de neconstituţionalitate; cu toate 
acestea, ar putea face obiectul unei verificări în cadrul procedurii prevăzute de 
art. 68 din LCC, în măsura în care este iniţiat un astfel de control. 

C 

30. Curtea Constituțională a adoptat prezenta decizie în temeiul art. 59 din 
LCC, compusă din membrii: dr. Lovro Šturm, președinte, și judecătorii 
dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž 
Krivic, mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr. Lojze Ude și dr. Boštjan M. Zupančič. 
Decizia a fost adoptată în unanimitate. Judecătorii Krivic, Šturm și Ude au 
prezentat opinii concurente. 



 

§5. UNGARIA 

 
Hotărârea Curţii Constituţionale din Ungaria 

nr. 3/1990. (X. 31.), pronunţată în cauza 89/B/1990 
(extrase) 

 
– Dreptul la viață şi la demnitate umană  

în raport cu pedeapsa cu moartea – 

I. 

Curtea Constituțională a examinat sesizarea formulată de dr. Tibor Horváth, 
în numele Ligii adversarilor pedepsei cu moartea, având ca obiect constatarea 
neconstituţionalităţii şi anularea prevederilor penale privind pedeapsa cu 
moartea, şi, cu opinia separată a judecătorului constituțional dr. Péter Schmidt, 
precum şi cu opinia concurentă a judecătorilor constituţionali dr. Tamás Lábady 
și dr. Ödön Tersztyánszky, respectiv dr. László Sólyom, dr. András Szabó și 
dr. János Zlinszky, a pronunţat prezenta 

Hotărâre 

Curtea Constituţională constată că pedeapsa cu moartea este neconstitu-
ţională. Articolul 38 alin. (1) pct. 1, art. 39 şi art. 84 din Legea nr. IV/1978 privind 
Codul penal, art. 399 lit. a) din Legea nr. I/1973 privind Codul de procedură 
penală, art. 17 şi art. 18 lit. a) din Ordonanţa nr. 11/1979 privind executarea 
pedepselor şi măsurilor penale şi art. 151, art. 152 şi art. 153 lit. a) din Regulamentul 
de executare a pedepselor nr. 8/1979 (VI.30.) sunt neconstituţionale şi, prin 
urmare, se anulează. 

Dispoziţiile art. 155 alin. (1), art. 158 alin. (2), art. 160, art. 163, art. 166 alin. (2), 
art. 261 alin. (2), art. 262 alin. (2), art. 343 alin. (4), art. 346 alin. (1), art. 347, 
art. 348 alin. (3), art. 352 alin. (3) şi (4), art. 354 alin. (3), art. 355 alin. (5), art. 363 
alin. (2), art. 364 şi art. 365 din Codul penal sunt neconstituționale în partea 
privitoare la posibilitatea stabilirii ca pedeapsă principală a pedepsei cu moartea. 
De aceea, în condiţiile date, Curtea Constituţională anulează, de asemenea, apli-
cabilitatea pedepsei cu moartea ca pedeapsă neindicată.  

Această hotărâre a Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al 
Ungariei. 



186 PATRIMONIUL CONSTITUŢ IONAL Ş I  VALORILE DEMOCRATICE 

Dispozițiile anulate îşi încetează efectele la data publicării prezentei hotărâri în 
Monitorul Oficial al Ungariei. În temeiul art. 43 alin. (3) din Legea nr. XXXII/1989, 
Curtea Constituţională dispune revizuirea hotărârilor judecătorești definitive 
neexecutate încă prin care a fost aplicată pedeapsa cu moartea în baza dispoziţiilor 
de drept penal anulate referitoare la pedeapsa cu moartea. 

[...] 

IV. 

Curtea Constituțională formulează următoarele considerente în argumentarea 
hotărârii sale prin care constată neconstituționalitatea și anulează normele juri-
dice care permit pedeapsa cu moartea. 

Constituția statuează, în Capitolul I – Dispoziții generale, că Republica Ungară 
recunoaște drepturile fundamentale inviolabile și inalienabile ale omului, ale 
căror respectare și protecție reprezintă obligaţia principală a statului [art. 8 
alin. (1)]. Capitolul XII al Constituției, intitulat Drepturile și îndatoririle funda-
mentale, prevede pentru prima dată că fiecare persoană din Republica Ungară are 
un drept înnăscut la viață și la demnitate umană, de care nimeni nu poate fi privat 
în mod arbitrar [art. 54 alin. (1)]. Conform art. 8 alin. (4), dreptul la viață și la 
demnitate umană este un drept fundamental, al cărui exercițiu nu poate fi 
suspendat sau restricționat în timpul stării de asediu, de urgență sau de alertă. 

Din coroborarea prevederilor citate ale Constituției rezultă că dreptul la viață 
și la demnitate umană în Ungaria – indiferent de cetățenie – este un drept fun-
damental înnăscut, inviolabil și inalienabil al tuturor ființelor umane. Statul ma-
ghiar are, de asemenea, obligaţia primordială de a respecta și proteja dreptul la viață 
și la demnitate umană. Articolul 54 alin. (1) din Constituție prevede că nimeni nu 
poate fi privat în mod arbitrar de viața sa și de demnitatea sa umană. Modul de 
formulare a acestei interdicții a permis, totodată, privarea non-arbitrară de viață și 
de demnitate umană. 

Cu toate acestea, în evaluarea constituționalității admisibilității pedepsei cu 
moartea, rolul principial îl are art. 8 alin. (2) din Constituție, al cărui text a fost 
adoptat de Parlament prin art. 3 alin. (1) din Legea nr. XL, adoptată la 19 iunie 
1990 şi intrată în vigoare la 25 iunie 1990, înlocuind fostul art. 8 alin. (2) din Legea 
[constituțională] din 23 octombrie 1989. Conform dispoziției în vigoare a art. 8 
alin. (2) din Constituție, în Republica Ungară reglementările privind drepturile și 
obligațiile fundamentale sunt stabilite prin lege, care, însă, nu poate limita 
conținutul esențial al unui drept fundamental. 

Curtea Constituțională a decis că prevederile privind pedeapsa cu moartea din 
Codul penal și din legile speciale invocate sunt în conflict cu interdicția limitării 
conținutului esențial al dreptului la viață și la demnitate umană. Dispoziţiile 
privind privarea de viață și de demnitate umană prin consacrarea pedepsei cu 
moartea nu numai că limitează conținutul esențial al dreptului fundamental la 
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viață și la demnitate umană, dar permit și distrugerea completă și ireparabilă a 
vieții și demnității umane, respectiv a dreptului care le garantează. Prin urmare, 
Curtea, pentru aceste motive, a declarat neconstituționalitatea și a anulat aceste 
reglementări. 

V. 

După formularea considerentelor hotărârii de declarare a neconstituțio-
nalității și de anulare a dispozițiilor din Codul penal și din legile speciale invocate, 
Curtea Constituțională consideră necesar să se sublinieze următoarele: 

1. Dispozițiile art. 8 alin. (2) din Constituție introduse prin modificarea consti-
tuțională din 19 iunie 1990 și textul citat al art. 54 alin. (1) sunt incompatibile. 
Obligația Parlamentului este de a le pune de acord. 

2. Viața umană și demnitatea umană formează o unitate inseparabilă și 
reprezintă cea mai mare valoare, care are prioritate în raport cu orice altceva. 
Dreptul la viață și la demnitate umană este, de asemenea, un drept fundamental 
indivizibil și nelimitabil, constituind sursa și condiția multor altor drepturi fun-
damentale. Statul de drept, guvernat de Constituție, este chemat să reglementeze 
drepturile fundamentale ce rezultă din unitatea vieții și demnității umane, ținând 
seama de convențiile internaționale relevante și de principiile juridice fundamen-
tale, în considerarea intereselor generale și individuale definite în Constituție. 
Dreptul la viață și la demnitate umană ca valoare absolută constituie o limită a 
puterii statului de tragere la răspundere penală. 

3. Curtea Constituțională consideră relevantă următoarea constatare ce valo-
rizează experiența multor state în domeniul criminologiei și al statisticilor penale. 
Aplicarea sau abolirea pedepsei cu moartea nu are un efect juridic demonstrabil 
nici asupra întregului fenomen infracțional și nici cu privire la frecvența săvârșirii 
faptelor penale anterior pedepsite cu moartea. 

4. Articolul 6 parag. 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și 
politice, la care Ungaria este parte și care a fost ratificat prin Legea nr. 8/1976, 
prevede că orice ființă umană are un drept înnăscut la viață. Acest drept trebuie 
protejat prin lege. Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de viața sa. Paragraful 
6 al aceluiași articol prevede că nicio dispoziţie din acest articol nu poate fi invo-
cată pentru a se întârzia sau împiedica abolirea pedepsei capitale de către un stat 
parte la acest pact. Prin urmare, Pactul prevede un proces de dezvoltare care se 
orientează spre abolirea pedepsei cu moartea. Articolul 2 alin. (1) din Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la 
Roma la 4 noiembrie 1950, recunoaște în continuare legalitatea pedepsei cu moar-
tea, însă art. 1 din al șaselea Protocol adițional, adoptat la 28 aprilie 1983, prevede 
că pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu va fi condamnat la pedeapsa cu 
moartea și nici executat. Articolul 22 din Rezoluția privind Declarația drepturilor 
și libertăților fundamentale, adoptată de Parlamentul European la 12 aprilie 1989, 
prevede, de asemenea, abolirea pedepsei cu moartea. Evoluția constituțională 
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maghiară se îndreaptă, de asemenea, în această direcție, din moment ce ulterior 
edictării art. 54 alin. (1), care nu exclude încă în mod explicit pedeapsa cu 
moartea, a fost adoptată o nouă redactare a art. 8 alin. (2), care exclude limitarea 
prin lege a conținutului substanțial al drepturilor fundamentale. 

5. Întrucât pedepsele prevăzute în Codul penal formează un sistem coerent, 
desființarea pedepsei cu moartea ca element al acestui sistem face necesară o 
reexaminare a întregului sistem de pedepse, sarcină care, însă, nu intră în 
competența Curții Constituționale. 
 



 

§6. CANADA 

CURTEA SUPREMĂ A CANADEI 

Cauza RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 S.C.R. 573 

Retail, Wholesale and Department Store Union,  
Local 580, Al Peterson și Donna Alexander, recurenți 

v. 

Dolphin Delivery Ltd., reclamată 

și 

Avocatul General al Canadei, Avocatul General al  
Columbiei Britanice, Avocatul General pentru Alberta 

 și Avocatul General al Newfoundland, intervenienți 

Hotărârea Președintelui Dickson și a judecătorilor Estey, McIntyre, Chouinard și 
Le Dain a fost prezentată de: 

1. Judecătorul Mcintyre – Acest recurs ridică problema caracterului de activitate 
protejată, în baza secțiunii 2 (b) a Cartei Canadiene a Drepturilor și a Libertăților, al 
unei pichetări derivate organizate de membrii unui sindicat în cadrul unui litigiu de 
muncă și, prin urmare, trebuie să stabilească dacă această activitate poate face 
obiectul unui ordin de interdicție. Pentru a oferi un răspuns, recursul trebuie să 
analizeze aplicabilitatea Cartei în materia common law-ului, precum și în litigiile de 
drept privat. 

2. Reclamata, Dolphin Delivery Ltd. („Dolphin”), este o companie de curierat care 
operează în Vancouver și în zonele adiacente. Angajații ei sunt reprezentați de un 
sindicat, nu de recurent. Există o convenție colectivă între Dolphin și sindicatul care 
îi reprezintă pe angajații săi care prevede, la clauza nr. 8, că „nu va constitui o 
încălcare a acestei convenții sau o cauză de aplicare a unei sancțiuni disciplinare sau 
de concediere faptul că un angajat refuză să se opună unei greve inițiate în deplină 
conformitate cu Codul muncii al Columbiei Britanice”. Sindicatul recurent este 
agent de negocieri în baza unui certificat federal pentru angajații Purolator Courier 
Incorporated („Purolator”). Compania Purolator operează, în principal, în Ontario, 
însă până în iunie 1981, când le-a blocat accesul angajaților la serviciu din cauza unui 
litigiu de muncă, opera în Vancouver. Acest litigiu rămâne nerezolvat. Înainte de 
blocaj, Dolphin colabora cu Purolator, făcând livrări în zona sa pentru Purolator. De 
la blocaj, Dolphin a colaborat într-o manieră similară cu altă companie, Supercourier 
Ltd. („Supercourier”), care a fost înființată în Ontario. Există între Supercourier și 
Purolator o legătură ale cărei particularități exacte nu au fost stabilite în mod clar 
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din probele dosarului, dar se pare că Dolphin continuă să colaboreze cu Supercourier 
aproape la fel cum o făcea cu Purolator și cam 20% din volumul ei total de lucru 
implică colaborarea cu Supercourier. Același procent de lucru era asigurat prin 
colaborarea cu Purolator, înainte de blocaj. 

3. În octombrie 1982, recurentul a solicitat Comisiei Columbiei Britanice pentru 
Relațiile de Muncă o declarație potrivit căreia Dolphin și Supercourier erau partenerii 
Purolator în litigiul lor cu reclamantul. O astfel de declarație ar fi făcut legală 
pichetarea sediului Dolphin în baza legislației Columbiei Britanice. Totuși, Comisia 
nu a făcut declarația solicitată pentru că nu era de competența sa. Din cauza relației 
de negociere colectivă dintre sindicat și Purolator, orice eventuală pichetare era 
guvernată de Codul muncii al Canadei. Dată fiind această constatare, a devenit o 
idee împărtășită de părți faptul că acolo unde nu este aplicabil Codul muncii al 
Columbiei Britanice, legalitatea pichetării trebuie evaluată în baza common 
law-ului, deoarece Codul muncii al Canadei nu dispune în această privință. În 
noiembrie 1982, recurenții persoane fizice, care acționau din partea sindicatului 
recurent, au comunicat companiei Dolphin că sediul său din Vancouver va fi 
pichetat până când aceasta va înceta să colaboreze cu Supercourier. S-a cerut, 
totodată, emiterea unei interdicții quia timet [o interdicție care împiedică actele 
eronate iminente, dar care încă nu au avut loc – n.tr.] pentru a se împiedica 
pichetarea cu care s-a amenințat. Nu a avut loc nicio pichetare, cererea fiind depusă 
înainte ca aceasta să înceapă. 

4. Cazul a ajuns în fața judecătorului Sheppard, care a emis un ordin de 
interdicție pe 30 noiembrie, în termenii următori: 

„... ca reclamaților, și fiecăruia dintre ei, și oricărei persoane care acționează 
pentru aceștia sau în baza instrucțiunilor acestora, și oricui cunoaște despre un 
asemenea ordin, să nu li se permită pichetarea sau acțiunile în vederea pichetării 
sediului reclamantei sau lângă strada West Pender 30, Vancouver, sau oriunde 
altundeva în Provincia Columbia Britanică pe durata procesului”. 

Acesta nu a constatat că Purolator și Dolphin ar fi fost, în realitate, parteneri, 
reținând: 

„Având în vedere materialele dosarului, nu pot fi de acord cu interpretarea 
faptelor de către avocat. În mod clar, reclamanta este deținută de persoane care 
nu au nicio relație cu persoanele care dețin Supercourier sau Purolator. În baza 
standardului balanței probabilităților și a materialelor din fața mea, consider că 
chiar dacă Supercourier este un subterfugiu pus la cale de Purolator pentru a 
eluda litigiul de muncă (o ipoteză pentru care nu am găsit probe suficiente în 
materialele dosarului), reclamanta nu avea cunoștință de această înțelegere”. 

Acesta a continuat: 

„Având în vedere aceste fapte, îmi pare că una dintre autoritățile de bază este 
cazul Moffat Communications și că ceea ce sindicatul propune prin pichetarea 
reclamantei constituie o pichetare derivată fie în scopul prejudicierii prin 
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încălcarea contractului, fie în scopul prejudicierii printr-o conspirație civilă, 
pentru că scopul predominant al pichetării este prejudicierea reclamantei, mai 
curând, decât diseminarea informațiilor și protecția interesului sindicatului 
reclamat. Prin urmare, consider că reclamanta este îndreptățită la emiterea unui 
ordin de interdicție, care să împiedice pichetarea”. 

5. Curtea de Apel (judecătorii Taggart, Hutcheon și Esson) [(1984) 3 W.W.R. 481] 
au respins apelul. Apelantul nu a contestat aplicarea common law-ului de către 
judecătorii din prima instanță. El și-a prezentat argumentele în baza Cartei. Carta 
nu a fost invocată în fața judecătorului din prima instanță, ci abia în fața Curții de 
Apel, reclamata neavând nicio obiecție în acest sens. Poziția apelantului din fața 
Curții de Apel a constituit baza emiterii ordinului de interdicție; principiile common 
law-ului adoptate și aplicate de judecătorul din prima instanță au avut efectul unei 
ingerințe în drepturile fundamentale ale apelantului garantate de secțiunea 2 a 
Cartei, în special de secțiunea 2 (b), libertatea de exprimare, și secțiunea 2 (d), 
libertatea de asociere. 

6. Judecătorul Esson a conchis, în numele său și al judecătorului Taggart, că nici 
libertatea de exprimare, nici libertatea de asociere nu puteau fi invocate în vederea 
protejării activității limitate, și chiar dacă ar fi existat o ingerință în libertatea de 
exprimare a apelantului, aceasta ar fi constituit o limitare rezonabilă în baza 
secțiunii 1 a Cartei. Judecătorul Hutcheon a fost de părere că pichetarea pașnică 
reprezintă o formă de exprimare protejată de Cartă. El a considerat, totuși, că în 
măsura în care scopul pichetării era să provoace o încălcare a contractului, limitarea 
ei ar fi fost rezonabilă, în contextul secțiunii 1. El a respins aplicarea normelor 
răspunderii civile delictuale pentru conspirație civilă într-un litigiu de muncă. El a 
fost de acord cu majoritatea în privința problemei libertății de asociere. Acesta a 
considerat că ține de judecătorul din prima instanță să decidă dacă pichetarea ar 
provoca o încălcare a contractului și, de asemenea, dacă Dolphin și Purolator erau 
parteneri. Constatarea parteneriatului lor ar fi exclus, în opinia sa, incidența 
secțiunii 1 din Cartă, pentru că pichetarea unui partener ar constitui un exercițiu al 
libertății de exprimare. În consecință, pentru că a fost demonstrată existența unei 
baze pentru interdicție, acesta a fost de acord cu respingerea apelului. 

7. În fața Curții, recurenții au abandonat ideea unui recurs bazat pe faptul că 
interdicția le-a afectat libertatea de asociere protejată de secțiunea 2 (d) din 
Cartă. Recursul lor s-a limitat la o pretenție bazată pe libertatea de exprimare, care 
este protejată de secțiunea 2 (b) din Cartă. Ar fi avut loc o ingerință în acest drept, 
iar ingerința nu a constituit o limitare rezonabilă impusă prin lege, potrivit secțiunii 
1. Reclamata a susținut că nu a avut loc nicio ingerință în libertatea de exprimare, de 
vreme ce pichetarea de tipul celei din prezenta cauză nu constituia o formă de 
exprimare, și că, în caz contrar, interdicția ar fi constituit, în orice eventualitate, o 
limitare rezonabilă din perspectiva secțiunii 1. 

8. Sarcina Curții în soluționarea acestui caz a fost îngreunată de modul în care a 
evoluat situația în fața tribunalelor menționate mai sus. Aplicarea interdicției a avut 
loc înainte de începerea pichetării. Probele s-au limitat la declarații date sub 
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jurământ și la câteva interogatorii. Constatările factuale referitoare la chestiunea 
esențială a naturii pichetării în privința căreia existau îngrijorări sunt limitate. În 
mod obișnuit, Curtea nu tratează chestiuni constituționale în lipsa unei baze 
factuale mai certe, pe care să-și consolideze argumentele. Totuși, dată fiind natura 
acestui caz, Curtea se consideră obligată să o facă. Voi face trimitere mai jos la 
constatările factuale și la câteva asumpții pe care se va baza hotărârea Curții. 

9. Judecătorul Esson de la Curtea de Apel a menționat [la p. 499] că: 

„Interdicția se referă la cea de-a doua pichetare, i.e. la pichetarea sediului și a 
activității cuiva care își desfășoară afacerea cu angajatorul, dar care este un terț 
față de litigiul dintre sindicat și angajator. Judecătorul din prima instanță a 
analizat dacă relația dintre reclamantă, Supercourier și Purolator era de o 
asemenea natură încât reclamanta să nu fie considerată un terț. El a conchis că 
reclamanta era un terț. Această concluzie trebuie acceptată, în scopurile 
prezentului apel”. 

Această constatare factuală a fost contestată. Avocatul recurentului a susținut că 
o asemenea constatare nu putea fi dedusă din motivarea judecătorului din prima 
instanță. Totuși, la o lectură atentă a motivării judecătorului din prima instanță, 
sunt de părere că precizarea judecătorului Esson a fost justificată și voi accepta, ca o 
stare de fapt, că reclamata a fost considerată terț în raport cu litigiul de către 
judecătorul din prima instanță. Mai mult, judecătorul din prima instanță a reținut 
că scopul pichetării era unul delictual și că scopul dominant era prejudicierea părții 
reclamate, mai curând decât diseminarea informațiilor și protecția intereselor 
reclamantului. 

10. Judecătorul Hutcheon de la Curtea de Apel pare să fi recunoscut, de 
asemenea, dificultatea legată de fundamentul factual. Acesta susține [la p. 484] că: 

„Ordinul de interdicție a fost emis înainte să înceapă vreo pichetare. Asumpțiile 
care trebuie făcute în mod corespunzător constau în caracterul pașnic al piche-
tării, în faptul că unii angajați ai Dolphin Delivery și alți membri ai sindicatului 
nu vor depăși linia de pichet și că activitatea de afaceri de zi cu zi a Dolphin 
Delivery va fi întreruptă într-o măsură considerabilă”. 

Aceste asumpții sunt rezonabile și le accept. Pe scurt, s-a constatat că reclamata 
era un terț, că pichetarea anticipată va fi delictuală și că scopul consta în preju-
dicierea reclamatei. S-a presupus că pichetarea va fi pașnică, că unii angajați ai 
reclamatei și alți membri ai sindicatului nu vor trece de linia de pichet și că 
activitatea de afaceri a reclamatei va fi întreruptă, într-o măsură considerabilă. 

11. Apar următoarele întrebări: 
1.  Restricționează interdicția contestată libertatea de exprimare garantată de 

secțiunea 2 (b) din Carta Canadiană a Drepturilor și a Libertăților? 
2.  Este aplicabilă Carta common law-ului? 
3. Este aplicabilă Carta în litigiile de drept privat? 
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4.  Dacă se constată că interdicția restricționează libertatea de informare, este 
limitarea impusă prin interdicție o limitare rezonabilă în conformitate cu 
secțiunea 1 a Cartei? 

Libertatea de exprimare 
12. Așa cum s-a notat mai sus, singura bază în sprijinul pichetării în discuție de 

către recurenți au constituit-o prevederile secțiunii 2 (b) din Cartă, care garantează 
libertatea de exprimare ca libertate fundamentală. Cu toate acestea, libertatea de 
exprimare nu este o creație a Cartei. Este unul dintre conceptele fundamentale care 
au stat la baza dezvoltării istorice a instituțiilor politice, sociale și educaționale ale 
societății vestice. Așa cum o știm astăzi, democrația reprezentativă, care este în 
mare măsură produsul libertății de exprimare și al dezbaterii diferitor idei, depinde 
de menținerea și de protecția ei. 

13. Importanța libertății de exprimare a fost recunoscută de timpuriu: vezi John 
Milton, Areopagitica; A Speech for the Liberty of Unlicenc’d Printing, to the 
Parliament of England (1644), precum și John Stuart Mill, „On Liberty” în On Liberty 
and considerations on Representative Government (Oxford, 1946), la p. 14: 

„Chiar dacă întreaga omenire, cu o singură excepție, ar fi de aceeași părere și doar 
o singură persoană ar fi de părere contrară, omenirea n-ar fi mai îndreptățită să 
reducă la tăcere acea unică persoană decât ar fi îndreptățită aceasta din urmă să 
reducă la tăcere întreaga omenire”. 

Și, după ce spune că „Orice înăbușire a unei dezbateri ascunde o presupunere 
de infailibilitate”, acesta afirmă, la p. 16: 

„Şi totuşi, este în sine tot atât de evident pe cât ar putea-o dovedi argumente 
nenumărate că epocile nu sunt cu nimic mai ferite de greşeală decât indivizii, 
în fiecare epocă fiind susţinute opinii care în epocile următoare au fost socotite 
nu doar greşite, ci chiar absurde; şi este la fel de sigur că multe opinii astăzi 
unanime vor fi respinse în epocile următoare, pe cât este că multe altele, 
cândva unanime, sunt în prezent respinse”. 

14. Nimic din vasta literatură cu privire la acest subiect nu reduce din importanța 
ideilor lui Mill. Principiul libertății discursului și a exprimării a fost acceptat în mod 
ferm ca o caracteristică necesară a democrației moderne. Tribunalele au recunoscut 
acest fapt. Pentru un exemplu american, a se vedea cuvintele judecătorului Holmes, 
din opinia sa disidentă la hotărârea Abrams v. Statele Unite, 250 U.S. 616 (1919), la 
p. 630: 

„Sancționarea pentru exprimarea unor opinii îmi pare perfect logică. Dacă nu ai 
nicio îndoială cu privire la ideile tale sau la puterea ta și urmărești un rezultat din 
toată inima, îți exprimi în mod natural toate dorințele și înlături orice opoziție... 
Dar atunci când oamenii au realizat că timpul le-a răsturnat multe dintre 
credințele lor înflăcărate, ar putea ajunge să creadă mai mult decât o fac în chiar 
fundamentele propriei lor conduite că scopul final dorit este atins prin schimbul 
liber de idei – că cel mai bun test al adevărului este puterea gândului de a se face 
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acceptat în competiția pieței și că acest adevăr este singurul motiv pe baza căruia 
pot fi realizate dorințele lor”. 

15. Înainte de adoptarea Cartei, libertatea discursului și a exprimării a fost recu-
noscută ca o trăsătură esențială a democrației parlamentare canadiene. Într-adevăr, 
se poate susține că această Curte i-a conferit un statut constituțional. În Boucher 
v. The King, [1951] S.C.R. 265, judecătorul Rand, care făcea parte din majoritatea care 
a restrâns câmpul infracțiunii de răzvrătire, a menționat, la p. 288: 

„Nu există vreo autoritate modernă care să rețină că simplul efect al intenției de a 
crea nemulțumire ori lipsă de loialitate în rândul supușilor Maiestății Sale sau 
rea-credință ori ostilitate între grupuri formate din acestea, dar care nu se 
manifestă printr-o conduită ilegală, constituie o infracțiune, iar asta din motive 
evidente. Libertatea de gândire și a discursului și dezacordul de idei și de convin-
geri cu privire la orice temă imaginabilă constituie esența vieții noastre. Ciocnirea 
de idei critice pe teme politice, sociale și religioase a devenit, de o manieră 
profundă, materia experienței de zi cu zi, sugerând că simpla rea-credință ca 
produs al controversei o poate doborî pe cea din urmă. O examinare superficială 
a cuvântului denotă insuficiența sa: care este gradul necesar al criminalității? 
Oare se poate manifesta astfel, ca o simplă condiție subiectivă? Furia polemică 
apare în mod constant din cauza diferențelor de concepții abstracte; în unele 
domenii, erezia este, din nou, un păcat de moarte; poate exista un puritanism 
fanatic în materie de idei, ca și în materie de moarte; însă acordul nostru privind 
societatea liberă acceptă și absoarbe aceste diferențe și ele sunt exercitate din 
belșug în cadrul libertății și al ordinii privind uniformități mai largi și mai pro-
funde, ca bază a stabilității sociale. Tot astfel în cazul nemulțumirii, al afecțiunii 
și al ostilității: ca incidente subiective ale controversei, ele și ideile care se nasc în 
jurul lor sunt parte a vieții noastre și ne stimulează, ne aduc claritate în gândire 
și, așa cum credem, ne ajută să căutăm alcătuirea și adevărul lucrurilor în general”. 

În Switzman v. Elbling, [1957] S.C.R. 285, unde această Curte a anulat Legea 
privind combaterea propagandei comuniste din Quebec, judecătorul Rand s-a 
exprimat ferm, din nou, cu privire la această chestiune. El a menționat, la p. 306: 

„Dar pentru a îndeplini o asemenea responsabilitate, opinia publică cere respec-
tarea condiției unui acces aproape nerestricționat la idei și a difuzării lor. Guver-
narea parlamentară postulează capacitatea oamenilor care acționează în mod 
liber și sub autocontrol de a se autoguverna; iar această avansare este servită cel 
mai bine prin nivelul atins al eliberării individuale de cătușele subiective și obiec-
tive. Sub această guvernare, libertatea discuției în Canada, ca obiect al legislației, 
prezintă o unitate de interes și semnificația ei se extinde în mod egal în fiecare 
parte a Dominionului. Cu asemenea dimensiuni, este exclusă ipso facto din titlul 
16, adică din rândul chestiunilor cu caracter local”. 

„Acest fapt constituțional este expresia politică a condiției primare a vieții sociale, 
a gândirii și a comunicării ei prin intermediul limbajului. În acest sens, libertatea 
nu este mai puțin vitală pentru mintea și spiritul omului decât respirația pentru 
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existența sa fizică. O asemenea inerență este inclusă în statutul de cetățean al 
individului”. 

În același caz, judecătorul Abbott a afirmat, la p. 326: 

„Dreptul la libera exprimare a opiniei și a criticii cu privire la chestiuni ce țin de 
politica publică și administrația publică și dreptul de a discuta și de a dezbate 
asemenea chestiuni, indiferent dacă acestea au un caracter social, economic sau 
politic, sunt esențiale pentru funcționarea unei democrații parlamentare cum este 
democrația noastră”. 

El a continuat prin a face trimiteri mai vaste la cuvintele Președintelui Duff din 
cazul Reference re Alberta Statutes, [1938] S.C.R. 100, la pp. 132-133, susținând cu 
fermitate ceea ce ar putea fi descris ca o poziție constituțională privind conceptul de 
libertate a discursului și a exprimării în dreptul canadian, spunând, apoi, la p. 328: 

„Deși nu este necesar, bineînțeles, să se stabilească această chestiune în scopurile 
prezentului recurs, constituția canadiană fiind considerată similară, în principiu, 
cu cea a Regatului Unit, cred că, așa cum se manifestă legea noastră constituțio-
nală acum, Parlamentul nu poate abroga acest drept la discuție și la dezbateri. 
Competența Parlamentului de a limita se oprește, în opinia mea, la atribuții care 
pot fi exercitate sub jurisdicția sa legislativă exclusivă în materia dreptului penal 
și pentru a adopta legi în vederea asigurării păcii, a ordinii și a bunei guvernări a 
națiunii”. 

16. Se va mai vedea, totodată, că are dreptate profesorul Peter W. Hogg, la p. 713 
din cartea sa, Constitutional Law of Canada (ediția a II-a, 1985), atunci când comen-
tează că: 

„Judecătorii canadieni au acordat întotdeauna o valoare mare libertății de 
exprimare, ca element al democrației parlamentare, și au căutat s-o protejeze 
cu un număr limitat de instrumente care se aflau la dispoziția lor înainte de 
adoptarea Cartei Drepturilor”. 

Carta i-a stabilit acum libertății de exprimare, prin secțiunea 2 (b), caracterul de 
libertate fundamentală, fiind soluționat orice dubiu privind statutul ei constituțional. 

17. Apare următoarea întrebare: este incidentă libertatea de exprimare în acest 
caz? În căutarea unui răspuns la această întrebare, trebuie să se observe, de la bun 
început, că orice formă de pichetare implică cel puțin un element al exprimării. Cei 
care pichetează vor transmite un mesaj care va fi catalogat drept persuasiune con-
cepută să descurajeze clienții și potențialii clienți să facă afaceri cu reclamata. Apare, 
deci, următoarea întrebare. Se bucură această formă de exprimare, în circumstanțele 
cazului, de protecția prevederilor secțiunii 2 (b) din Cartă și, dacă se bucură, încalcă 
interdicția această libertate? 

18. Recurenții susțin în mod ferm că pichetarea reprezintă o formă de exprimare 
îndreptățită pe deplin la protecția oferită de Cartă și se bazează pe diferite autorități 
pentru a sprijini această idee, inclusiv pe Reference re Alberta Statutes, supra; 
Switzman v. Elbling, supra; cazurile americane Thornhill v. Alabama, 310 U.S. 88 
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(1940) (per judecătorul Murphy, la p. 95); Milk Wagon Drivers Union v. Meadowmoor 
Dairies, 312 U.S. 287 (1941), (per judecătorul Black, la p. 302), și pe diferite alte hotărâri 
judecătorești canadiene de autoritate. Ei resping diferențierea americană între 
conceptul de discurs și cel de conduită făcută în cazurile privind organizarea de greve 
și acceptă opinia judecătorului Hutcheon de la Curtea de Apel, care a adoptat ideile 
Președintelui Freedman din Channel Seven Television Ltd. v. National Association of 
Broadcast Employees and Technicians, [1971] 5 W.W.R. 328, potrivit căruia „piche-
tarea pașnică se încadrează în libertatea discursului”. 

19. Reclamanta susține o abordare mai restrânsă a conceptului de libertate de 
exprimare. Poziția sa este rezumată în observațiile sale scrise: 

4. Considerăm că protecția constituțională oferită de secțiunea 2 (b) ar trebui să 
intervină doar în cazul formelor de exprimare care pretind o asemenea protecție. 
Dacă s-ar proceda altfel, ar avea loc o trivializare a libertății de exprimare în 
general, precum și o retrogradare sau o atenuare a acestei libertăți. 

Este invocată opinia majorității din cadrul Curții de Apel potrivit căreia piche-
tarea în contextul unui litigiu de muncă reprezintă mai mult decât simpla comu-
nicare a unor informații. Mai reprezintă și un semnal pentru membrii sindicatului 
de a nu depăși linia de pichet. Respectul acordat liniilor de pichet de către membrii 
sindicatului conduce la faptul că pichetarea ar prejudicia serios operațiunile 
angajatorului, fără a se comunica vreo informație. Prin urmare, se susține că, de 
vreme ce linia de pichet nu a urmărit promovarea unui dialog sau a unui discurs (așa 
cum ar fi cazul în care scopul ar fi constat în exercitarea libertății de exprimare), ea 
nu se poate califica pentru a fi protejată potrivit Cartei. 

20. Pe baza constatărilor factuale la care am făcut trimitere mai sus, este evident 
că scopul pichetării în acest caz a fost să provoace o încălcare a contractului semnat 
între reclamată și Supercourier și, deci, să exercite o presiune economică pentru a o 
forța să înceteze colaborarea cu Supercourier. Este la fel de evident că, dacă ar fi avut 
succes, pichetarea ar fi prejudiciat grav reclamata. Nu există nimic deosebit în 
această privință, pentru că toate pichetările sunt concepute să preseze din punct de 
vedere economic persoana pichetată și să provoace pierderi economice, atât timp 
cât revendicările rămân neîndeplinite. Există întotdeauna un element de exprimare 
în pichetări. Sindicatul face o declarație pentru publicul larg, potrivit căreia este 
implicat într-un litigiu, adică încearcă să-și impună dorința exprimată prin reven-
dicări, solicitând astfel sprijinul publicului în onorarea liniei de pichet. Acțiunea din 
partea celor care pichetează va însoți întotdeauna, desigur, exprimarea, însă nu 
fiecare acțiune a celor care pichetează va putea altera natura întregii tranzacții și o 
va putea scoate de sub protecția pe care Carta o oferă libertății de exprimare. 
Bineînțeles, această libertate nu va proteja amenințările cu violența sau actele de 
violență. Ea nu va proteja distrugerea proprietății, atacurile sau alte conduite ilegale. 
Totuși, nu trebuie să ne preocupăm de asemenea chestiuni aici, pentru că pichetarea 
ar fi fost pașnică. Prin urmare, consider că pichetarea care a fost limitată ar fi 
implicat exercițiul dreptului la liberă exprimare. 
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Secțiunea 1 a Cartei  

21. Nu este necesar, având în vedere natura acestui recurs pe care o propun, să 
tratez aplicabilitatea Secțiunii 1 din Cartă. Totuși, s-a făcut trimitere la acest aspect 
în hotărârea Curții de Apel și îl voi aborda aici. Voi reaminti că, atunci când a dispus 
interdicția, judecătorul din prima instanță a avut în vedere faptul că pichetarea 
implica comiterea a două delicte de common law, și anume conspirația civilă în 
vederea prejudicierii și provocarea unei încălcări a contractului. Judecătorul 
Hutcheon de la Curtea de Apel a menționat [la pp. 486-487]: 

„Consider că cele două delicte trebuie tratate în mod diferit. Delictul de conspi-
rație în vederea prejudicierii nu a avut parte de o receptare în această provincie; 
Secțiunea 5 din Legea sindicatelor a revocat teoria conspirației civile acolo unde 
sindicatul acționează în contemplarea sau în rezolvarea unui litigiu de muncă. El 
rămâne în aceeași stare în prezent, în Codul muncii (s. 89). Secțiunea 89 prevede 
următoarele: 
89. Un act a două sau mai multe persoane care acționează printr-o înțelegere sau 
printr-o grupare, comis în contemplarea sau rezolvarea unui litigiu de muncă, nu 
poate fi sancționat, cu excepția cazurilor în care ar fi eronat fără o înțelegere sau 
fără o grupare”. 

Fără a încerca să stabilesc statutul delictului de conspirație în alte provincii, sunt 
mulțumit că acesta îndeplinește descrierea profesorului Arthurs, „Tort Liability for 
Strikes in Canada” (1960), 38 Can. Bar Rev. 346, la p. 362”. 

„Delictul modern al conspirației rămâne condamnat, aproape la un nivel uni-
versal, ca vehicul al antiunionismului judiciar. Autorii din lumea common 
law-ului l-au denunțat ca armă (…) utilizată cu un partizanat vădit pentru comba-
terea aspirațiilor mișcării sindicale”. 

Trebuie remarcat faptul că, în Columbia Britanică, așa cum a fost aplicat în cadrul 
litigiilor de muncă, delictul de common law al conspirației în vederea prejudicierii a 
fost abolit prin lege și nu va mai putea sta la baza vreunui ordin de interdicție. Sunt 
conștient că relațiile de muncă ale recurenților sunt reglementate de Codul muncii 
al Canadei. Totuși, de vreme ce Codul muncii al Canadei nu dispune cu privire la 
chestiunea pichetării, este aplicabil common law-ul, în acest caz common law-ul 
Columbiei Britanice, din care a fost exclus delictul de conspirație în vederea 
prejudicierii, în contextul litigiilor de muncă. În opinia mea, delictul de conspirație 
civilă în vederea prejudicierii nu poate fi invocat pentru a sta la baza ordinului de 
interdicție, care, așadar, trebuie să se sprijine doar pe delictul de provocare a 
încălcării unui contract. 

22. Rămâne, atunci, întrebarea: Se poate considera că un ordin de interdicție 
bazat pe delictul de common law de provocare a încălcării unui contract, care are 
efectul limitării dreptului la liberă exprimare garantat de Cartă, reprezintă o limitare 
rezonabilă impusă de lege în circumstanțele particulare ale acestui caz? Chestiunea 
aplicării Secțiunii 1 din Cartă a făcut obiectul unor comentarii ale acestei Curți în 
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cauzele anterioare, de exemplu, în Hunter v. Southam Inc., [1984] 2 S.C.R. 145; în 
R. v. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 S.C.R. 295; și, mai recent, în R. v. Oakes, [1986] 1 
S.C.R. 103. În mod obișnuit, vor fi necesare probe pentru a-i permite Curții să 
hotărască dacă Secțiunea 1 ar trebui aplicată pentru a se menține limitarea unui 
drept, iar sarcina probei îi va reveni părții care sprijină limitarea. Totuși, Președintele 
Dickson a remarcat, în cazul Oakes, la p. 138, cu referire la necesitatea probelor: 

„Ar trebui să adaug, cu toate acestea, că pot exista cazuri în care unele elemente 
ale analizei Secțiunii 1 sunt clare sau de la sine evidente”. 

În opina mea, este cazul în care este vizată nevoia de probe. Probele din fața 
judecătorului din prima instanță, împreună cu asumpțiile și constatările la care s-a 
făcut trimitere mai sus, oferă o bază suficientă pentru analiza acestei chestiuni. 

23. Din probele existente, se poate spune la fel de bine că preocuparea reclamatei 
este una presantă și substanțială. Aceasta va suferi din punct de vedere economic în 
lipsa emiterii unui ordin de interdicție pentru limitarea pichetării. Pe de altă parte, 
interdicția a impus o limitare a unei libertăți protejate de Cartă. Trebuie identificat 
echilibrul dintre cele două preocupări concurente. Se poate susține că preocuparea 
reclamatei cu privire la pierderea economică nu va fi suficientă pentru a constitui o 
limitare rezonabilă a dreptului la libertatea de exprimare, însă există o altă bază pe 
care se poate sprijini poziția reclamatei. Acest caz implică o pichetare derivată – 
pichetarea unui terț care nu este vizat de litigiul ce stă la baza pichetării. Baza 
sistemului nostru de negocieri colective este ideea că părțile însele ar trebui să-și 
stabilească, acolo unde este posibil, propriul acord. Profesorul Weiler menționează 
în Reconcilable Differences (Toronto, 1980), la pp. 64-65: 

„Asumpția elementară a sistemului nostru de relații de muncă constă în noțiunea 
de libertate contractuală între sindicat și angajator. Există argumente solide în 
favoarea acestei politici a libertății contractuale. Ne confruntăm cu termenii și 
condițiile în care munca va fi achiziționată de către angajatori și va fi prestată de 
angajați. Părțile imediate cunosc cel mai bine care sunt circumstanțele economice 
ale relațiilor lor, care sunt prioritățile și preocupările lor neeconomice, care com-
promisuri sunt cele care satisfac cel mai bine clientela lor. Standardele juridice 
generale formulate de birocrații guvernamentali se pot potrivi ca un pat procustian 
pentru varietatea și nuanțele situațiilor individuale care țin de angajarea în 
muncă”. 

... 

„Libertatea de a fi de acord presupune, în mod logic, dreptul de a nu fi de acord, 
de a eșua să ajungi la un compromis acceptabil. În majoritatea cazurilor, nego-
cierile de bună-credință conduc la adoptarea unei soluții la masa de negocieri, 
adesea fără prea multe inconveniente. Însă uneori nu o fac; și, bineînțeles, 
eșecurile sunt cele care generează tumultul și strigătele care pot fi auzite. În acest 
punct, sistemul de negociere colectivă se deosebește în mod clar de alte compo-
nente ale economiei de piață”. 
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Atunci când părțile își exercită dreptul de a nu fi de acord, pot urma pichetarea 
și alte forme ale conflictelor de muncă. Costul social este mare, sunt pierdute orele 
de muncă și salariile, sunt întrerupte procesele de producție și serviciile, iar 
tensiunile generale din interiorul comunității se pot amplifica. Un asemenea conflict 
de muncă poate fi tolerat de către societate, dar numai ca un corolar inevitabil al 
procesului de negociere colectivă. Prin urmare, este necesar, în interesul social 
general, ca pichetarea să fie reglementată, iar uneori limitată. Este rezonabil să se 
restrângă pichetarea, astfel încât să nu escaladeze conflictul dincolo de părțile 
lui. Odată ce pichetarea este, fără îndoială, o armă legislativă care poate fi utilizată 
într-un litigiu de muncă de către angajați împotriva angajatorului lor, nu ar trebui 
să se permită prejudicierea altora. La p. 80 supra, Weiler comentează din nou: 

„... greva este legală doar pentru a rezolva un litigiu cu un angajator privind 
negocierea unui nou acord colectiv. În mod logic, o linie de pichet ar trebui să se 
bucure de legitimitate doar cu o asemenea ocazie. Tot astfel, singura țintă 
permisă a liniei de pichet ar trebui să fie angajatorul primar – angajatorul cu care 
negociază sindicatul și pe care încearcă să-l constrângă să facă concesii favorabile 
pentru a ajunge la un acord. Altfel spus, sindicatelor nu ar trebui să li se permită 
să picheteze afacerea unui terț. Un asemenea angajator secundar nu este implicat 
în litigiul primar, el neavând puterea de a face concesiile care vor conduce la 
semnarea noului contract și, așadar, nu ar trebui să constituie ținta unei arme al 
cărei scop legitim este să extragă asemenea concesii de ordin economic”. 

24. Trebuie remarcat aici faptul că în provincia Columbia Britanică pichetarea 
derivată de natura celei din acest caz, cu excepția pichetării partenerilor angajato-
rului, a fost scoasă în afara legii prin efectul combinat al secțiunilor 85 (3) și 88 din 
Codul muncii al Columbiei Britanice, R.S.B.C. 1979, c. 212, așa cum a fost amendat. 
Bineînțeles, această lege nu este aplicabilă în prezenta cauză, însă constituie un 
indiciu privind politica legislativă, în privința reglementării pichetării în această 
provincie. Ea demonstrează că aplicarea Secțiunii 1 a Cartei în vederea limitării 
impuse de dreptul comun va fi conformă cu politica legislativă din Columbia Brita-
nică. Aș spune că este îndeplinită și condiția proporționalității, în special atunci când 
se reamintește că este vorba despre un ordin de interdicție care se bucură de 
efectivitate doar până la proces, adică până când chestiunile pot fi cercetate mai 
atent, pe baza unor probe mai amănunțite. Consider că limitarea impusă în privința 
unei pichetări derivate împotriva unui terț, adică împotriva unui non-partener, va 
constitui o limitare rezonabilă, în circumstanțele cazului. Prin urmare, voi conchide 
că interdicția constituie „o limită rezonabilă prevăzută de lege care poate fi 
justificată într-o societate liberă și democratică”. 

Este aplicabilă Carta common law-ului? 

25. În opinia mea, nu există nicio îndoială că este aplicabilă. Secțiunea 52 (1) a 
Legii constituționale din 1982 prevede următoarele: 
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52. (1) Constituția Canadei este legea supremă a Canadei, iar orice lege care nu 
este conformă cu prevederile Constituției este, în măsura neconformității sale, 
lipsită de forță sau de efecte. 

Dacă acest limbaj nu este suficient de larg pentru a include common law-ul, 
trebuie să se observe, de asemenea, că varianta franceză a textului sprijină puternic 
această concluzie, utilizând cuvintele „elle rend inopérantes les dispositions 
incompatibles de tout autre règle de droit”. Să interpretezi secțiunea 52 (1) pentru a 
exclude aplicabilitatea Cartei în privința întregului corp al common law-ului, care 
guvernează, în mare parte, drepturile și obligațiile persoanelor în societate, ar fi total 
nerealist și contrar limbajului clar utilizat în secțiunea 52 (1) a Legii. 

 
Este aplicabilă Carta în litigiile de drept privat? 
 
26. Această chestiune presupune o analiză a posibilității persoanei de a identifica 

o cauză de acțiune sau de apărare împotriva altei persoane pe baza încălcării unui 
drept protejat de Cartă. Cu alte cuvinte, este aplicabilă Carta în litigiile de drept 
privat care nu au nicio legătură cu Guvernul? Acesta constituie un subiect de 
controversă în cercurile juridice, iar chestiunea nu a fost abordată de această 
Curte. O opinie cu privire la această chestiune constă în ideea că, la fel ca majoritatea 
constituțiilor scrise, Carta a fost concepută să reglementeze relația dintre individ și 
Guvern. Ea a fost concepută să limiteze acțiunea guvernamentală și să protejeze 
individul. Ea nu a fost concepută pentru a fi aplicată în litigiile de drept privat, în 
absența vreunei acțiuni guvernamentale. 

27. Opinia este sprijinită de Peter W. Hogg, supra, la pp. 670-678, și într-un 
articol semnat de Katherine Swinton, „Application of the Canadian Charter of Rights 
and Freedoms”, în Tarnopolsky și Beaudoin, ed., The Canadian Charter of Rights and 
Freedoms – Commentary. 

28. La pp. 674-675 din textul său, profesorul Hogg susține următoarele: 

„Drepturile garantate de Cartă produc efecte doar ca restricții impuse puterii 
guvernamentale asupra persoanelor îndreptățite să-și exercite drepturile. Carta 
reglementează relațiile dintre guvern și persoane private, dar nu reglementează 
relațiile dintre particulari și particulari. Prin urmare, acțiunea privată este exclusă 
de la aplicarea Cartei. Acțiuni precum cea a unui angajator care restricționează 
libertatea de exprimare sau de întrunire a unui angajat, a unui părinte care restric-
ționează libertatea de mișcare a unui copil sau a unui locator care discriminează 
pe criterii de rasă în selectarea locatarilor săi nu pot constitui încălcări ale Cartei, 
pentru că ele nu presupun în niciun caz vreo acțiune din partea Parlamentului ori 
a Guvernului Canadei sau din partea legislativului ori a guvernului vreunei 
provincii. În cazurile în care acțiunea privată conduce la restrângerea unei 
libertăți civile, poate exista un remediu pentru persoana vătămată în baza unui 
cod al drepturilor omului, a legislației muncii, a legislației privind relațiile fami-
liale, a răspunderii delictuale, a dreptului obligațiilor sau a unei alte ramuri a 
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dreptului care guvernează relațiile dintre persoanele private; însă nu va exista o 
încălcare a Cartei”. 

29. În abordarea acestei chestiuni, profesoara Swinton subliniază că unele 
secțiuni ale Cartei pot sprijini ideea că aceasta ar putea fi aplicată în litigiile cu 
caracter privat, însă ea arată, într-o privire de ansamblu asupra Cartei, că aplica-
bilitatea sa în contextul litigiilor de drept privat este exclusă. Ea subliniază că Carta 
nu a fost concepută pentru a fi utilizată în litigiile de drept privat și că, prin însăși 
natura ei, nu este potrivită pentru acest scop. La pp. 47-48, ea afirmă: 

„Mai mult, analizând dacă Carta ar trebui aplicată în mod direct, tribunalele ar 
trebui să aibă în vedere inconvenientele ei ca metodă de abordare a acțiunii 
private și avantajele reglementării unei asemenea conduite prin legislația referi-
toare la drepturile omului sau prin alte mijloace juridice. Legislația poate fi 
ajustată pentru a trata tensiunea dintre dreptul la respectarea vieții private și 
egalitate sau dintre libertatea de exprimare și interzicerea literaturii care propagă 
ura. Ea poate limita în mod expres aplicabilitatea garanțiilor egalității în privința 
serviciilor sau domeniilor accesibile publicului ori poate preciza dreptul de a 
stabili calificări bona fide pentru ocuparea unui loc de muncă. Carta nu este atât 
de cizelată și nu conține indicii pentru aplicarea ei. Acestea vor trebui stabilite pe 
cale judiciară”. 

„De asemenea, legile care garantează drepturi ale omului precise și plata egală 
conțin o structură administrativă concepută să promoveze soluționarea mediată 
a litigiilor, decât să se recurgă la justiție. Există o structură elaborată a concilierii 
înainte de judecata unui tribunal administrativ, care poate avea un efect educativ 
pentru părți. Carta va fi interpretată în mare parte de tribunale, unde nu există 
mecanisme care să încurajeze împăcarea”.  

Iar apoi, aceasta susține, la p. 48: 

„De asemenea, trebuie să se aibă în vedere preocupările guvernelor federal 
și provinciale referitoare la elaborarea și la acceptarea Cartei. Atenția lor 
s-a îndreptat la efectele sale asupra propriilor operațiuni guvernamentale. 
Acesta este motivul pentru care Secțiunea 1 le cere tribunalelor să 
interpreteze garanțiile astfel încât să permită limitări rezonabile impuse de 
lege. Secțiunea prioritară (s. 33), care le permite legislativelor să adopte legi 
care încalcă Carta, mai prevede că guvernele au fost preocupate de limitele 
acțiunii legislative. Guvernele nu au abordat aplicarea Cartei în cazul 
acțiunii private și, într-adevăr, ar fi ciudat pentru ele s-o facă, pentru că 
există coduri pentru protecția drepturilor omului care o fac”. 

30. Mai recent, vorbind în numele majorității Curții de Apel din Ontario 
(judecătorii Dubin, Morden și judecătorul Finlayson, care a formulat o opinie 
disidentă), judecătorul Dubin a afirmat, în Re Blainey and Ontario Hockey 
Association (1986), 26 D.L.R. (4th) 728, 54 O.R. (2d) 513, într-un caz care implica o 
plângere privind discriminarea pe criterii de sex: „În opinia mea, Secțiunea 15 a 
Cartei nu se aplică în cazul unei acțiuni private din interiorul unei provincii”. Acesta 
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și-a exprimat apoi acordul cu profesorul Tarnopolsky, din Tarnopolsky și Beaudoin, 
ed., The Canadian Charter of Rights and Freedoms – Commentary (supra), la 
pp. 422-423, unde acesta a menționat: 

„În cazul nostru, cu referire la Cartă, se sugerează că secțiunea 15 nu este aplicabilă 
în procesele de judecată, cu excepția situațiilor în care este comis un act de 
discriminare prin acțiunea legislativă, iar jurisdicția vizată nu posedă o clauză 
prioritară în Legea ei privind drepturile omului, așa cum au Alberta, Quebec și 
Saskatchewan. Ar fi așa, din următoarele motive: 
1. Prin Secțiunea 32 (1), Carta este aplicabilă doar în cazul Parlamentului și 
Guvernului Canadei și al legislativului și guvernului fiecărei provincii „în privința 
tuturor chestiunilor care țin de autoritatea” organului legislativ respectiv. Astfel, 
deși acțiunile legislative și executive sunt acoperite de Cartă, ea nu este aplicabilă 
în cazul acțiunii private. 
2. Secțiunea 15 se referă la egalitatea în fața și potrivit legii, precum și la protecția 
și beneficiului egal oferite de de lege. Astfel, deși o lege antidiscriminare (de 
drepturile omului) va trebui să se conformeze ea însăși Secțiunii 15, și nu 
Secțiunea 15, legea va fi direct aplicabilă acțiunilor discriminatorii din partea 
persoanelor private. 
3. Fiecare jurisdicție din Canada posedă o lege antidiscriminare care este 
aplicabilă în mod explicit în cazul Coroanei. Prin urmare, este puțin probabil ca 
un reclamant să recurgă la o acțiune constituțională în fața tribunalelor, în 
defavoarea unei plângeri formulate în baza legilor antidiscriminare”. 

Judecătorul Dubin a remarcat apoi că judecătorul McNair de la Curtea Federală 
a aprobat, în Cat Productions Ltd. v. Macedo, [1985] 1 F.C. 269, cuvintele profesoarei 
Swinton, la pp. 44-45 din Canadian Charter of Rights and Freedoms: Commentary, 
supra: 

„Răspunsul automat la o sugestie potrivit căreia Carta este aplicabilă în cazul unei 
activități private, fără legătură cu guvernarea, va fi că o Cartă a Drepturilor este 
menită să oblige guvernele, nu actorii privați. Aceasta este natura unui document 
constituțional: să stabilească întinderea autorității guvernamentale și să instituie 
termenii relației dintre cetățean și stat și pe cei dintre organele de guvernare. 
Scopul unei Carte a Drepturilor este să reglementeze relația unei persoane cu 
guvernul prin invalidarea legilor și a activității guvernamentale care încalcă 
drepturile garantate de document, pe când relațiile dintre persoane sunt lăsate să 
fie reglementate de codurile de drepturi ale omului, de alte legi și de remedii de 
common law, cum ar fi legile privind calomnia și defăimarea. Mai mult, secțiunea 
32 (1) prevede expres faptul că Carta este aplicabilă «Parlamentului și Guvernului 
Canadei în privința tuturor chestiunilor care țin de autoritatea Parlamentului». 
Este vizată acțiunea guvernamentală, nu acțiunea privată”. 

 
El a conchis, cu privire la această idee: „Sunt de acord cu judecătorul McNair și, 

cu tot respectul, nu sunt de acord cu opinia contrară care se regăsește în R. v. 
Lerke (1984), 11 D.L.R. (4th) 185, 13 C.C.C. (3d) 515, 55 A.R. 216 (Alta. Q.B.)”. 
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31. Un alt argument în favoarea opiniei potrivit căreia Carta nu este aplicabilă în 
litigiile dintre particulari poate fi identificat într-un articol util, publicat în (1986), 
24 Alta. L. Rev. 361, de Anne McLellan și Bruce P. Elman, intitulat „To Whom Does 
the Charter Apply? Some recent cases on s. 32”, care trece în revistă modul în care a 
evoluat jurisprudența și care spune, la p. 367: 

„În concluzie, se sugerează că opinia mai bună constă în faptul că Carta este 
aplicabilă doar în cazul acțiunii guvernului. Dacă s-ar reține altfel, s-ar lărgi do-
meniul de aplicare a Cartei în mod incomensurabil. În cazurile care implică 
aresturile, detenții, percheziții și altele din această categorie, aplicarea Cartei 
într-o acțiune pur privată ar echivala cu stabilirea unui sistem alternativ de răs-
pundere delictuală. În sfera discriminării cu caracter privat, ar rezulta un întreg 
nou sistem de răspundere civilă, aflat în concurență cu mecanismele de soluțio-
nare a litigiilor dezvoltate de legislația privind protecția drepturilor omului”. 

32. Opinii contrare au fost exprimate în articole semnate de Dale Gibson: 
„The Charter of Rights and the Private Sector” (1982), 12 Man. L.J. 213; „Distinguishing 
the Governors from the Governed: The Meaning of ‘Government’ under Section 32(1) 
of the Charter” (1983), 13 Man. L.J. 505, și de Morris Manning: Rights, Freedoms and 
the Courts (Toronto, 1983). 

33. Sunt de acord cu opinia potrivit căreia Carta nu este aplicabilă în litigiile cu 
caracter privat. Este evident din hotărârile de autoritate și din articolele citate mai 
sus că această abordare a fost adoptată de majoritatea judecătorilor și comen-
tatorilor care s-au confruntat cu problema în discuție. În opinia mea, Secțiunea 32 
din Cartă, care vizează în special chestiunea aplicabilității Cartei, este decisivă în 
acest sens. Voi reproduce secțiunea 32: 

32. (1) Această Cartă este aplicabilă 
(a) Parlamentului și Guvernului Canadei în privința tuturor chestiunilor care țin 
de competența Parlamentului, inclusiv în privința chestiunilor referitoare la 
Teritoriul Yukon și Teritoriile Northwest; și 
(b) legislativului și guvernului fiecărei provincii în privința tuturor chestiunilor 
care țin de competența legislativului fiecărei provincii. 

Secțiunea 32 (1) se referă la Parlamentul și la Guvernul Canadei, precum și la 
legislativele și la guvernele provinciilor în privința tuturor chestiunilor care țin de 
competența lor. Se poate observa că Parlamentul și legislativele sunt tratate ca 
ramuri separate sau speciale ale guvernării, în mod distinct față de ramura 
executivă a guvernării, și, prin urmare, termenul „guvern” utilizat în secțiunea 32 
nu se referă la sensul lui general – adică la întregul aparat guvernamental al 
statului –, ci la o ramură a guvernării. Termenul „guvern”, care este utilizat după 
termenii „Parlament” și „legislativ”, trebuie atunci, așa cum s-ar părea, să se refere 
la ramura executivă sau administrativă a guvernării. Acesta este sensul avut în 
vedere atunci când se face referire la Guvernul Canadei sau la cel al unei provincii. 
Consider că termenul „guvern” este utilizat în Secțiunea 32 din Cartă în sensul de 
executiv al Canadei și al provinciilor. Acesta este sensul în care cuvintele „Gu-
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vernul Canadei” sunt folosite, în mod obișnuit, în alte secțiuni ale Legii consti-
tuționale din 1867. Secțiunile 12, 16 și 132 se referă la Parlamentul și la Guvernul 
Canadei, privite ca entități separate. Cuvintele „Guvernul Canadei” se referă 
aproape întotdeauna, în special atunci când urmează după cuvântul „Parlament”, 
la executiv. 

34. Consider că secțiunea 32 din Cartă precizează actorii în privința cărora este 
aplicabilă Carta. Actorii sunt ramurile legislativă, executivă și administrativă ale 
guvernării. Carta este aplicabilă în cazul acestor ramuri ale guvernării indiferent 
dacă acțiunea lor este invocată în litigiile de drept public sau de drept privat. S-ar 
părea că legislația este singurul mod prin care un legislativ poate încălca un drept 
sau o libertate garantată. Acțiunea ramurii executive sau administrative a guvernării 
va depinde de legislație, adică de autoritatea legală. Totuși, o asemenea acțiune mai 
poate depinde de common law, ca în cazul prerogativei. În măsura în care se bazează 
pe autoritatea legală care constituie sau care conduce la o încălcare a unui drept sau 
a unei libertăți garantate, Carta va fi aplicabilă, iar acțiunea va fi neconstituțională. 
De asemenea, acțiunea va fi neconstituțională în măsura în care se bazează pe 
autoritatea sau pe justificarea unei norme de common law care constituie sau 
creează o încălcare a unui drept sau a unei libertăți din Cartă. În acest mod, Carta 
va fi aplicabilă în cazul common law-ului, indiferent dacă în cadrul unui proces de 
drept public sau de drept privat. Ea va fi aplicabilă în cazul common law-ului numai 
în măsura în care common law-ul constituie baza unei acțiuni guvernamentale 
despre care se susține că încalcă un drept sau o libertate garantată. 

35. Elementul intervenției guvernamentale necesar pentru a face Carta aplicabilă 
în cazul unei acțiuni private este dificil de definit. Am conchis că Carta este 
aplicabilă common law-ului, nu și părților private. Aici este vorba despre o acțiune 
între părți private în care recurentul se confruntă cu o pretenție bazată pe common 
law a reclamatei, susținând existența unei încălcări a Cartei. Argumentul constă în 
faptul că common law-ul, care este, în sine, supus Cartei, creează delictul de conspi-
rație civilă și pe cel al provocării încălcării unui contract. Reclamata a cerut și a 
obținut emiterea unui ordin de interdicție care a interzis pichetarea, pe baza comi-
terii acestor delicte. Recurenții susțin că interdicția încalcă dreptul la libertatea de 
exprimare protejat de Secțiunea 2 (b) din Cartă. Profesorul Hogg tratează această 
problemă atunci când sugerează, la p. 677 din textul său, după ce conchide că Carta 
nu este aplicabilă în cazul litigiilor cu caracter privat, că: 

„Totuși, acțiunea privată constituie o categorie reziduală din care este necesar să 
se înlăture tipurile de acțiune pentru care Secțiunea 32 face Carta aplicabilă”. 

Acesta a adăugat: 

„Carta va fi aplicabilă în cazul oricărei norme de common law care autorizează în 
mod special sau care conduce la limitarea unui drept garantat”. 
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Și a conchis spunând, la p. 678, că: 

„Faptul că un ordin emis de un tribunal constituie o acțiune guvernamentală 
presupune că Carta va fi aplicabilă în cazul unui aranjament pur privat, cum ar fi 
un contract sau un interes legat de dreptul de proprietate, însă numai în măsura 
în care Carta va împiedica punerea în executare judiciară a oricărui aranjament, 
prin derogare de la un drept garantat”. 

Profesorul Hogg și-a explicat poziția, la p. 678, în termenii următori: 

„Într-un anumit sens, common law-ul autorizează orice acțiune cu caracter privat 
care nu este interzisă de o normă a dreptului pozitiv. În cazul în care Carta ar fi 
aplicabilă în privința common law-ului în acest sens atenuat, ea ar fi aplicabilă în 
cazul oricărei activități private. Însă pare mai rezonabil să se spună că common 
law-ul încalcă Carta doar atunci când se cristalizează într-o normă care poate fi 
aplicată de tribunale. Prin urmare, dacă un ordin de punere în aplicare ar încălca 
un drept din Cartă, Carta va fi aplicabilă pentru a împiedica ordinul și, printr-o 
implicație necesară, pentru a modifica norma de common law”. 

36. Consider că poziția adoptată este dificilă și, în opinia mea, nu ar trebui 
acceptată ca o abordare a acestei probleme. Dacă în termenii științelor politice este 
acceptabil, probabil, să se trateze tribunalele ca pe una dintre cele trei ramuri 
fundamentale ale guvernării, adică ramura legislativă, ramura executivă și ramura 
judecătorească, eu nu pot echivala, în scopul aplicării Cartei, ordinul unui tribunal 
cu un element al acțiunii guvernamentale. Acest fapt nu presupune că tribunalele 
nu sunt obligate să respecte Carta. Tribunalele sunt, bineînțeles, obligate să respecte 
Carta, așa cum sunt obligate să respecte toate legile. Este datoria lor să aplice legea, 
însă, procedând astfel, acționează ca arbitri neutri, nu ca părți concurente implicate 
într-un litigiu. Să consideri un ordin al unui tribunal un element al intervenției 
guvernamentale necesar pentru invocarea Cartei ar lărgi, cred, marja de aplicare a 
Cartei la aproape toate litigiile cu caracter privat. Toate cazurile trebui să se 
finalizeze, dacă sunt duse la bun sfârșit, cu un ordin de punere în aplicare, și în 
situația în care Carta exclude emiterea ordinului, acolo unde ar putea fi încălcat un 
drept garantat de Cartă, s-ar părea că toate litigiile de drept privat vor fi supuse 
Cartei. În opinia mea, această abordare nu va oferi un răspuns la întrebare. Înainte 
de a fi aplicată Carta, trebuie să existe o legătură mai directă și mai precis definită 
între elementul acțiunii guvernamentale și plângerea înaintată. 

37. Un exemplu de o asemenea legătură directă și apropiată poate fi găsit în Re 
Blainey și Ontario Hockey Association, supra. În acest caz au fost inițiate proceduri 
împotriva asociației de hockey în fața Curții Supreme din Ontario din partea unei 
fete în vârstă de doisprezece ani căreia nu i s-a permis să joace hockey ca membră a 
unei echipe de băieți care concura sub auspiciile asociației. A fost formulată o 
plângere împotriva excluderii fetei pe criterii de sex, invocându-se prevederile 
Codului drepturilor omului, în fața Comisiei de drepturi ale omului din Ontario. S-a 
susținut că asociația de hockey oferea un serviciu disponibil în mod obișnuit pentru 
membrii publicului, fără discriminare pe criterii de sex, și, prin urmare, că discrimi-
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narea fetei contravenea legislației. Comisia a considerat că nu putea acționa în 
această cauză, date fiind prevederile Secțiunii 19 (2) din Codul drepturilor omului, 
care stabilesc următoarele: 

19. (1) ... 
(2) Dreptul garantat de Secțiunea 1 la tratament egal cu privire servicii și facilități 
nu este încălcat acolo unde statutul de membru al unei organizații sportive sau 
participarea la o activitate cu caracter sportiv este rezervată doar pentru per-
soanele de același sex. 

În fața Curții Supreme din Ontario s-a susținut că Secțiunea 19 (2) din Codul 
drepturilor omului era contrară Secțiunii 15 (1) din Cartă și că, în consecință, era 
nulă. Cererea a fost respinsă. Curtea de Apel a admis apelul (judecătorii Dubin, 
Morden și judecătorul Finlayson, care a formulat o opinie disidentă). Scriind pentru 
majoritate, judecătorul Dubin a prezentat problema în felul următor [D.L.R., p. 735]: 

„Într-adevăr, premisa este că decizia Comisiei de drepturi ale omului din Ontario 
a fost corectă în privința faptului că aceste proceduri au fost inițiate și i-au oferit 
reclamantei posibilitatea de a se plânge că, din cauza prevederilor Secțiunii 19 (2) 
din Codul drepturilor omului, i se neagă protecția egală și beneficiul egal de 
drepturi din Codul drepturilor omului pe criterii de sex, contrar prevederilor 
Secțiunii 15 (1) din Carta Canadiană a Drepturilor și a Libertăților”. 

El a conchis că prevederile Secțiunii 19 (2) contraveneau Cartei și, așadar, nu 
aveau forță juridică. În cazul Blainey, care a presupus un proces între particulari, 
Carta a fost aplicată pentru că una dintre părți a acționat pe baza unei legi, 
i.e. Secțiunea 19 (2) din Codul drepturilor omului din Ontario, care încălca drep-
turile garantate de Cartă celeilalte părți din proces. Cazul Blainey ilustrează modul 
în care drepturile particularilor garantate de Cartă pot fi implementate și protejate 
de tribunale, adică prin verificarea legislației – a acțiunii guvernamentale – prin 
prisma Cartei. 

38. Așa cum s-a menționat mai sus, este dificil și, probabil, periculos să se încerce 
definirea cu precizie a elementului intervenției guvernamentale astfel încât să per-
mită în mod suficient invocarea Cartei de către particulari în litigiile de drept privat. 
Profesorul Hogg a tratat această chestiune, la p. 677, supra, unde a menționat că: 

„... Carta îi va fi aplicabilă unui particular care exercită competența de a aresta 
acordată «oricărei persoane» de Codul penal și unei companii feroviare private 
care exercită competența de adoptare a deciziilor (și de impunere a sancțiunilor 
pentru încălcarea lor) care îi este acordată unei «companii feroviare» prin Legea 
privind calea ferată; toate acțiunile întreprinse în exercițiul unei competențe 
legale sunt acoperite de Cartă, în virtutea referințelor la «Parlament» și «legis-
lativ» de la secțiunea 32. Carta va fi, de asemenea, aplicabilă în cazul acțiunii unei 
corporații comerciale care a fost agent al Coroanei, în virtutea referinței la 
«guvern» din secțiunea 32”. 
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39. De asemenea, Carta ar părea să fie aplicabilă în cazul multor forme de 
legiferare delegată, regulamente, ordine de consiliu, dispoziții municipale și decizii 
și regulamente ale altor entități subordonate Parlamentului sau legislativelor. Nu se 
sugerează că această listă este exhaustivă. Atunci când este prezent un asemenea 
exercițiu de acțiune guvernamentală sau este invocată acțiunea guvernamentală și 
când un particular se bazează pe această acțiune guvernamentală pentru a încălca 
un drept garantat de Cartă altui particular, Carta va fi aplicabilă. Însă atunci când 
particularul „A” îl dă în judecată, într-un litigiu de drept privat, pe particularul „B”, 
bazându-se pe common law, și când nu este invocat niciun act guvernamental în 
sprijinul acțiunii, Carta nu va fi aplicabilă. Subliniez, totuși, că aceasta este o ches-
tiune diferită de eventuala obligație a judiciarului de a aplica și dezvolta principiile 
common law-ului de o manieră conformă cu valorile fundamentale garantate de 
Constituție. Răspunsul la această problemă trebuie să fie afirmativ. În acest sens, 
Carta este departe de a fi irelevantă pentru părțile unui litigiu de drept privat a căror 
dispută trebuie soluționată în baza common law-ului. Însă această afirmație este 
diferită de enunțul că un particular are o obligație constituțională față de altul, enunț 
care subliniază aserțiunea presupusă de cauzele de acțiune a Cartei sau de apărările 
bazate pe Cartă între particulari. 

40. Se poate afirma, în această cauză, că se confirmă elementul necesar al 
intervenției sau al intruziunii guvernamentale? În Blainey, Secțiunea 19 (2) a Codului 
drepturilor omului din Ontario, o lege adoptată de legislativ, a fost factorul care a 
exclus cazul din sfera privată. Dacă în cazul nostru s-ar putea indica vreo prevedere 
legală precisă care interzice pichetarea derivată de natura avută în vedere de către 
recurenți, cazul – presupunând, pentru o clipă, existența unei încălcări a Cartei – se 
va potrivi cu cazul Blainey și, dată fiind Secțiunea 1 din Cartă, prevederea legală va 
putea fi doborâtă. În niciun caz nu se va întâmpla, cum ar dori profesorul Hogg, ca 
ordinul unui tribunal să excludă cazul din sfera privată. Ar fi rezultatul invocării de 
către o parte a unei prevederi legale care încalcă dispozițiile Cartei. 

41. În acest caz, totuși, nu avem o lege care să contravină Cartei. Avem o normă 
de common law, care consideră că pichetarea derivată este un delict și o supune unei 
interdicții, pe baza faptului că provoacă încălcarea unui contract. De vreme ce, așa 
cum am constatat, Carta este aplicabilă în cazul common law-ului, nu semnalăm, în 
acest litigiu dintre privați, vreun exercițiu sau vreo invocare a unei acțiuni guver-
namentale care ar permite incidența Cartei. Rezultă că recursul a eșuat. Recursul 
este respins. Reclamata este îndreptățită să primească cheltuielile suportate. 
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OPINIA CURȚII 
 
JUDECĂTORUL EARL 
Pe 13 august 1880, Francis B. Palmer și-a întocmit ultimul testament, prin care 

a transmis părți mici din patrimoniu celor două fiice ale sale, dna Riggs și dna 
Preston, reclamante în cadrul acestei acțiuni, iar restul patrimoniului nepotului 
său, reclamatul, Elmer E. Palmer, cu condiția de a o îngriji pe Susan Palmer, 
mama sa, cu transmiterea proprietății către cele două fiice, sub rezerva îngrijirii 
dnei Palmer, în cazul în care Elmer nu îi va supraviețui și va deceda minor, 
necăsătorit și fără urmași. La data întocmirii testamentului, testatorul avea în 
proprietate o fermă și bunuri personale substanțiale. Era văduv și, prin urmare, 
în martie 1882 s-a căsătorit cu dna Bresee, cu care a semnat, înainte de căsătorie, 
un contract prenupțial în care s-a stipulat că, în locul moștenirii și al altor 
pretenții privind averea sa, în cazul în care i-ar supraviețui, aceasta ar trebui să 
aibă grijă de fermă în timpul vieții, o asemenea sarcină fiind impusă în mod expres 
în privința fermei. La data întocmirii testamentului și, ulterior, până la decesul 
testatorului, Elmer locuia cu acesta, ca membru al familiei sale, iar la decesul 
testatorului avea 16 ani. Elmer avea cunoștință de dispozițiile testamentare în 
favoarea sa și, pentru a împiedica revocarea lor de către bunic, intenție pe care 
cel din urmă și-a manifestat-o, precum și pentru a intra rapid în imediata posesie 
a proprietății sale, l-a omorât cu intenție, otrăvindu-l. Elmer pretinde acum 
moștenirea, iar singura chestiune pe care trebuie s-o stabilim este dacă e îndrep-
tățit s-o facă. Părțile reclamate susțin că testatorul e decedat; că testamentul său 
a fost întocmit în mod corespunzător și a fost înregistrat ca testament și că, prin 
urmare, trebuie să-și producă efectele, potrivit literei legii. 

Este adevărat că, dacă sunt interpretate literal și dacă forța și efectele lor nu 
pot fi controlate sau modificate în niciun fel și în nicio circumstanță, legile care 
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reglementează întocmirea, probarea și efectele testamentelor, precum și trans-
miterea proprietății fac ca proprietatea să-i revină ucigașului. 

Scopul acestor legi este să le permită testatorilor să dispună de patrimoniu la 
moarte, în măsura generozității lor, și să pună în operă ultima lor voință 
exprimată în mod legal; iar atunci când legile sunt analizate și aplicate, trebuie 
avut în vedere acest scop. Intenția legislatorului a fost ca legatarii trecuți într-un 
testament să preia patrimoniul, nu ca un legatar care l-a omorât pe testator să 
aibă vreun beneficiu, în baza dispozițiilor testamentare. Dacă legislatorul ar fi 
avut în vedere un asemenea caz și dacă ar fi considerat necesar să adauge câteva 
prevederi legale în acest sens, fără îndoială că ar fi făcut-o. Constituie o regulă 
comună de interpretare faptul că o chestiune pe care o urmărește legislatorul se 
regăsește în spiritul legii, ca și cum s-ar regăsi în litera ei; însă o chestiune care se 
regăsește în litera legii și care nu a fost în intenția legislatorului nu este în spiritul 
legii. Cei care scriu legile nu-și exprimă întotdeauna intenția cu desăvârșire, ci fie 
și-o depășesc, fie nu o fac în mod suficient, astfel încât judecătorii trebuie s-o afle 
doar din ipoteze sau deducții, adică dintr-o interpretare rațională; în Institutes 
(p. 407), Rutherforth spune următoarele: „Atunci când interpretăm în mod rațio-
nal, uneori restrângem semnificația prevăzută de autor, astfel încât să extragem 
mai puțin, iar uneori extindem sau lărgim semnificația sa, astfel încât să extragem 
mai mult decât cuvintele pe care le exprimă”. 

Așa trebuie interpretată o lege, pentru că așa se va realiza cel mai bine intenția 
legislatorului, de vreme ce qui haeret in litera, haeret in cortice (cel care se agață de 
literă, rămâne prins în scoarță). În Rezumatul lui Bacon (Statutes I, 5); Puffendorf 
(Cartea a 5-a, capitolul 12), Rutherforth (pp. 422, 427) și în Comentariile lui Smith 
(814), sunt menționate multe cazuri în care s-a reținut că chestiunile cuprinse în 
termenii generali ai legilor nu se regăseau, cu toate acestea, în legi, pentru că 
legislatorul nu a avut intenția să le includă. Acestea au fost eliminate din lege 
printr-o interpretare echitabilă, iar Bacon spune că: „Printr-o interpretare echita-
bilă, un caz care nu este prevăzut de litera legii poate fi considerat, uneori, ca fiind 
încadrabil în sensul ei, pentru că ține de lacuna pentru care a fost prevăzut reme-
diul. Motivul unei asemenea interpretări constă în faptul că legislatorul nu a putut 
prevedea fiecare caz în mod expres. Pentru a ajunge la o hotărâre corectă cu privire 
la apartenența unui caz de echitatea unei legi, este bine să-ți imaginezi că te afli în 
prezența legislatorului, pe care îl întrebi dacă a avut intenția să includă și acest caz 
în lege. Apoi, trebuie să-ți dai singur răspuns, ca și cum ți l-ar da el, un om corect 
și rezonabil. Dacă răspunsul este conform cu ceea ce legislatorul a avut în vedere 
că este inclus în lege, atunci poți conchide, în mod sigur, că acest caz este prevă-
zut de echitatea legii; pentru că, dacă nu faci mai mult decât ar fi făcut el, nu 
acționezi contrar legii, ci în conformitate cu ea”. În unele cazuri, litera unui act 
legislativ trebuie interpretată restrictiv în mod echitabil; în altele, trebuie 
interpretată extensiv; în alte cazuri, interpretarea este contrară literei. Interpre-
tarea echitabilă care restrânge acțiunea literei unei legi este definită de Artistotel 
astfel, așa cum este citat acesta în mod frecvent: Aequitas est correctio legis 
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generaliter latae qua parti deficit (Echitatea presupune corectarea legii redactate 
la modul general, în partea care este defectuoasă). Dacă legislatorul ar putea fi 
consultat în acest caz, ar spune că a prevăzut, în limbajul său general, posibilitatea 
transmiterii proprietății testatorului sau a unui antecesor către persoana care i-a 
luat viața cu scopul clar de a dobândi proprietatea? În primul volum al Comenta-
riilor lui Blackstone (91), eruditul autor spune, atunci când abordează problema 
interpretării legilor, că: „Dacă aplicarea lor conduce la consecințe absurde, 
contrare bunului-simț în mod manifest, ele sunt nule cu privire la aceste con-
secințe colaterale. Dacă apare o chestiune colaterală din termenii generali ai legii, 
care se întâmplă să fie nerezonabilă, judecătorii pot conchide, în mod decent, că 
această consecință nu a fost prevăzută de parlament și că, prin urmare, sunt liberi 
să extindă câmpul de aplicare al legii pe baza echității și să o ignore doar quoad 
hoc”; el oferă exemplul unui act al parlamentului care îi acordă unui om com-
petența de a examina toate cazurile care se nasc în interiorul feudei Dale, iar dacă 
există un caz în care el însuși va fi parte, actul trebuie interpretat restrictiv, pentru 
că este nerezonabil ca un om să-și judece propria cauză. 

A existat o lege în Bologna care îi sancționa dur pe cei care vărsau sânge pe 
străzi și, cu toate acestea, nu s-a considerat că este aplicabilă în cazul unui bărbier 
care a tăiat vena cuiva pe o stradă. Decalogul interzice orice muncă în ziua de 
duminică și totuși, dată fiind comanda unei interpretări raționale bazate pe 
scopul ei, Judecătorul Infailibil a reținut că legea nu interzice în această zi 
muncile prestate din motive de necesitate, de caritate sau de binefacere. 

Ce ar putea fi mai nerezonabil decât să se presupună că era în intenția legis-
lativului ca legile generale adoptate pentru transmiterea ordonată, pașnică și 
corectă a proprietății să opereze în favoarea unei persoane care și-a omorât ante-
cesorul pentru a intra mai repede în posesia averii? O asemenea intenție este de 
neconceput. Prin urmare, nu trebuie să ne preocupe prea mult limbajul general 
al legilor. 

Mai mult, toate legile, ca și toate contractele, pot fi controlate în acțiunea și în 
efectele pe care le produc prin maximele generale, fundamentale ale common 
law-ului. Nimănui nu trebuie să i se permită să profite de pe urma propriei fraude, 
sau să obțină avantaje din propria culpă, sau să-și bazeze pretențiile pe propria 
inechitate, sau să dobândească bunuri săvârșind crime. Aceste maxime sunt 
dictate de politica publică, își au fundamentul în dreptul universal aplicat în toate 
țările civilizate și nu au fost nicăieri înlăturate prin legi. Ele au fost aplicate în 
Hotărârea New York Mutual Life Insurance Company v. Armstrong (117 U. S. 591). 
În acest caz s-a reținut că persoana care a achiziționat o poliță de asigurare a vieții 
altuia și l-a omorât apoi pe asigurat pentru ca polița să-i fie plătită nu o putea 
încasa. Dl judecător FIELD, care a scris opinia, a menționat că: „În mod indepen-
dent de orice probă a motivelor lui Hunter de a obține polița și chiar presupunând 
că acestea au fost corecte și pertinente, el și-a pierdut orice drept în acest sens 
atunci când, pentru a-și asigura plata imediată, l-a omorât pe asigurat. Ar fi o 
rușine pentru sistemul juridic din această țară dacă o persoană și-ar putea 
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recupera banii din asigurare care trebuie plătiți pentru moartea unei părți a cărei 
viață a fost luată prin comiterea unei infracțiuni. Persoana ar putea recupera, la 
fel de bine, suma asigurată pentru clădirea pe care a incendiat-o cu intenție”. 

Aceste maxime, cărora nu le dă forță și pe care nu le implementează vreo lege, 
guvernează în mod frecvent efectele testamentelor și le anulează prevederile. 
Testamentele întocmite prin fraudă și înșelăciune pot fi declarate nule, ca orice 
alt act, și înlăturate, astfel încât o anumită parte dintr-un testament să nu fie 
confirmată sau să fie considerată inoperantă, dacă a fost indusă prin fraudă sau 
printr-o influență nepotrivită de persoana în favoarea căreia a fost întocmită 
(Allen v. M'Pherson, 1 H. L. Cas. 191; Harrison's Appeal, 48 Conn. 202). Tot astfel, 
testamentele pot conține prevederi imorale, contrare religiei sau politicii publice, 
putând fi, așadar, declarate nule. 

Aici nu a existat nicio certitudine că ucigașul îi va supraviețui testatorului sau 
că testatorul nu-și va schimba voința, și nu a existat nicio certitudine că va 
dobândi proprietatea dacă naturii i s-ar fi permis să-și urmeze cursul. Prin 
urmare, el l-a omorât pe testator exact pentru a dobândi averea. În asemenea 
circumstanțe, ce lege, umană sau divină, îi va permite să preia averea și să se 
bucure de fructele crimei sale? Testamentul și-a spus cuvântul și a devenit 
operativ la decesul testatorului. Elmer a provocat acest deces și, prin crima sa, a 
făcut ca testamentul să-și spună cuvântul și să opereze. Trebuie să-și spună 
cuvântul și să opereze în favoarea sa? Dacă Elmer l-ar fi întâlnit pe testator și i-ar 
fi luat bunurile cu forța, nu ar fi avut niciun titlu asupra lor. Își poate dobândi 
titlul omorându-l? Dacă ar fi mers acasă la testator și l-ar fi obligat prin forță, sau 
prin fraudă, sau printr-o influență nepotrivită, să-i lase lui moștenirea, legea nu 
i-ar permite să o păstreze. Dar poate Elmer să dea efect și un caracter operativ 
unui testament prin comiterea unui omor și să preia, cu toate acestea, proprie-
tatea? Să răspunzi afirmativ la aceste întrebări ar fi, în opinia mea, o rușine pentru 
sistemul juridic al statului nostru și o ofensă adusă politicii publice. 

Dat fiind dreptul civil dezvoltat din principiile dreptului natural și ale dreptății 
de multe generații de jurisconsulți, de filosofi și de oameni de stat, nu poți prelua 
proprietatea prin moștenire legală sau prin testament de la un antecesor sau de 
la un donator pe care l-ai omorât (Domat, partea a 2-a, cartea 1, titlul 1, § 3; Codul 
Napoleon, § 727; Dreptul roman, de Mackeldy, 530, 550). Codul civil al Canadei 
Inferioare a preluat în mod substanțial prevederile relevante din Codul Napoleon. 
Însă, potrivit cercetărilor mele, în nicio țară cu un sistem de common law nu s-a 
considerat necesar să se adopte o lege care să prevadă un asemenea caz. Revi-
zorilor și legislatorilor noștri le era cunoscut dreptul civil și nu au considerat 
important să încorporeze în legile noastre prevederile sale în materie. Nu este un 
casus omissus. S-a presupus, în mod evident, că maximele common law-ului erau 
suficiente pentru a reglementa un asemenea caz și că nu era necesară o legiferare 
precisă în acest scop. 

Din aceleași motive, reclamatul Palmer nu poate prelua nicio parte din această 
proprietate ca moștenitor. Chiar înainte de omor, el nu era moștenitor și nu era 
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sigur că va fi vreodată. Se putea ca acesta să moară înainte de bunicul său sau să 
fie dezmoștenit. El a devenit moștenitor datorită unui omor și urmărește să preia 
proprietatea ca fruct al crimei sale. Ceea ce s-a spus anterior despre el în calitate 
de legatar este aplicabil cu o forță egală calității sale de moștenitor. El nu poate 
dobândi titlul prin comiterea unei crime. 

Opinia mea despre acest caz nu-i impune lui Elmer o pedeapsă mai mare sau 
o altă pedeapsă pentru crima sa decât cea prevăzută de lege. Legea nu-l lasă fără 
proprietate, ci pur și simplu reține că nu trebuie să o dobândească prin crimă, 
fiind recompensat pentru comiterea ei. 

Atenția noastră se îndreaptă spre Owens v. Owens (100 N. C. 240), un caz 
asemănător. Acolo, o soție a fost condamnată în calitate de coautor înainte de 
uciderea soțului ei și s-a reținut că era îndreptățită, cu toate acestea, la moștenire. 
Nu vreau să achiesez la considerentele acestui caz. Legea îi permite soției să vină 
la moștenire dacă se întâmplă ca ea să-i supraviețuiască soțului, pierzând astfel 
sprijinul și protecția lui. Este în mod clar în afara acestui scop să-i permiți unei 
soții să vină la moștenire, dacă a devenit văduvă din cauza crimei pe care a 
comis-o și s-a privat ea însăși de sprijinul și de protecția soțului ei. Așa cum putea 
deceda înaintea lui și, astfel, să nu devină văduvă niciodată, ea nu poate dobândi 
averea prin comiterea crimei. Principiul care stă la vârful maximei volenti non fit 
injuria (nu există prejudiciu în cazul celor care acceptă) ar trebui aplicat unui 
asemenea caz și nu ar trebui să i se permită unei văduve să invoce, în scopul 
dobândirii propriu-zise a dreptului de proprietate, statutul de văduvă pe care și 
l-a creat cu rea-credință. 

Faptele constatate îi îndreptățesc pe reclamanți la remediul pe care-l caută. 
Eroarea arbitrului a constat în concluzia sa referitoare la lege. În loc să se dispună 
rejudecarea cauzei, cred că hotărârea potrivită privind faptele constatate ar trebui 
pronunțată aici. Analiza faptelor s-a soldat de două ori cu același rezultat, prima 
dată în cadrul procesului lui Palmer privind omorul, apoi în cadrul procedurilor 
din fața arbitrului, în prezenta cauză. Prin urmare, considerăm că finalitatea 
justiției nu pretinde rejudecarea faptelor. 

Hotărârea Plenului și cea pronunțată prin raportul arbitrului ar trebui casate, 
reținându-se următoarele: că lui Elmer E. Palmer și administratorului li se 
interzice să utilizeze vreun bun personal sau vreun bun imobil lăsat de testator 
în beneficiul lui Elmer; că testamentul în privința lui Elmer este declarat inefectiv 
cu referire la transmiterea titlului de proprietate; că din cauza infracțiunii de 
omor comise împotriva bunicului, Elmer este privat de orice interes legat de 
averea lăsată; că reclamanții sunt adevărații proprietari ai bunurilor imobile și 
personale lăsate de testator, sub condiția favorabilă mamei lui Elmer și văduvei 
testatorului, în baza acordului prenupțial, și că reclamanții își pot recupera 
cheltuielile de judecată de la Elmer. 
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JUDECĂTORUL GRAY (opinie disidentă) 

Acest recurs prezintă o stare extraordinară de fapt, iar cazul este, cred, fără 
precedent în statul nostru. 

Reclamatul, un tânăr de 16 ani, conștient de dispozițiile din testamentul 
bunicului său care îl lăsau legatar cu titlu universal al patrimoniului testatorului, 
i-a provocat moartea prin otrăvire, în 1882. Pentru această infracțiune a fost 
judecat și condamnat pentru comiterea unui omor de gradul doi, iar, la data 
formulării acestei acțiuni, el își executa pedeapsa într-un centru de reeducare al 
statului. Acțiunea a fost formulată de cei doi copii ai testatorului, în scopul 
anulării dispozițiilor testamentare în favoarea reclamatului. 

Argumentul recurenților reclamanți privind casarea hotărârii prin care li s-a 
respins cererea vizează faptul că reclamatul a împiedicat, în mod ilegal, prin 
infracțiunea comisă, revocarea testamentului existent sau întocmirea unui nou 
testament și că a pus capăt exercitării de către testator a dreptului său de proprie-
tate și a făcut posibilă succesiunea sa prin comiterea aceleiași infracțiuni. 
Recurenții susțin că a-i permite reclamatului să moștenească bunurile testate ar 
însemna să-i permiți să profite de propria culpă. 

Pentru a-și susține poziția, avocatul recurenților a prezentat o opinie reușită 
și bine elaborată și, dacă aș fi considerat că soluționarea problemei poate fi 
influențată de considerente de echitate, nu ar trebui să ezit să achiesez la opinii 
care se adresează conștiinței. Dar problema nu ține de domeniul conștiinței. Sun-
tem obligați să respectăm normele rigide ale legii care au fost stabilite de legis-
lator și care limitează examinarea problemei. Problema cu care ne confruntăm 
constă în modificarea unei dispoziții testamentare sau în revocarea unui 
testament după moartea testatorului, pe calea unui recurs în fața tribunalelor, 
atunci când legislatorul a prescris în mod exact, prin legile sale, când și cum se 
întocmesc testamentele modificate sau revocate și, aparent, atunci când au fost 
respectate pe deplin, nu mai rămâne loc pentru exercițiul unei judecăți echitabile 
din partea tribunalelor în asemenea chestiuni. Recunoscând dreptul persoanei, în 
baza mai multor sau a mai puține restricții, de a dispune de bunurile sale după 
moarte, teoria modernă a dreptului îl supune controlului legislativ atât sub 
aspectul întinderii, cât și sub aspectul modului de exercitare. Libertatea totală de 
a dispune prin testament nu a fost și nu este regula universală, așa cum deducem 
din prevederile Codului Napoleon, din sistemele de drept ale altor țări care au 
avut la bază modelul dreptului roman și din legile mai multor state ale noastre. 
Restricțiilor legale care sunt impuse în privința dispunerii de propriile bunuri prin 
testament li se adăugă normele legale stricte și sistematice pentru executarea, 
modificarea și revocarea testamentului, care trebuie să fie respectate, cel puțin, 
în mod substanțial, dacă nu exact, pentru a asigura valabilitatea și executarea 
acestuia. Motivul stabilirii unor asemenea norme pe care-l putem presupune în 
mod firesc constă în scopul creării de garanții pentru faptele grave și importante, 
garanții despre care experiența a demonstrat că sunt cele mai înțelepte și mai 
sigure. Această libertate, a cărei exercitare prin dispunerea testamentară o permit 
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legile statului, este supusă condiției conformității cu reglementările legilor. Capa-
citatea și prerogativa unei persoane de a dispune de bunurile sale după moarte și 
modul în care prerogativa poate fi exercitată sunt chestiuni cu privire la care 
legislatorul și-a asumat întregul control și pe care s-a angajat să le reglementeze 
cu o precizie comprehensivă. 

Argumentul recurenților nu este susținut de trimiterea la normele dreptului 
civil sau la legile altor state, potrivit cărora moștenitorul sau legatarul nu 
beneficiază de dispozițiile testamentului, dacă a fost condamnat pentru omorul 
sau pentru tentativa de omor a testatorului. În lipsa unei asemenea legislații, 
tribunalele nu sunt împuternicite să instituie un asemenea sistem de justiție 
reparatorie. Privarea moștenitorului de succesiunea sa testamentară în baza 
dreptului roman, în situația în care acesta era vinovat de comiterea unei 
asemenea infracțiuni, urmărea în mod clar să aibă natura unei pedepse impuse 
acestuia. În cazul vinovăției, succesiunea era preluată de stat (Vezi Codul civil al 
lui Domat, partea a 2-a, cartea 1, titlul 1, § 3.) 

Recunosc că prevederile legale care anulează dispozițiile testamentare făcute 
în beneficiul celor care au devenit nedemni de acestea se pot baza pe principiile 
echității și ale dreptății naturale. Este rezonabil să presupunem că un testator 
și-ar revoca sau și-ar modifica testamentul în cazul în care este atât de înfuriat și 
de mișcat, astfel încât să nu mai dorească ca testamentul lui să fie executat așa 
cum era. Dar aceste principii sugerează doar motive suficiente pentru adoptarea 
unor legi care să reglementeze asemenea cauze. 

Legile acestui stat au prescris diferite moduri în care testamentele pot fi modi-
ficate sau revocate; dar chiar prevederea care definește modurile de modificare și 
de revocare implică interdicția modificării sau a revocării în orice alt mod. 
Formularea articolului din lege este următoarea: „Niciun testament scris, cu 
excepția cazurilor menționate în continuare, și nicio parte a acestuia nu pot fi 
revocate sau modificate altfel” etc. Prin urmare, în situația în care niciunul dintre 
cazurile menționate nu întrunește faptele, iar revocarea nu are loc în modul 
prezentat de articol, testamentul testatorului nu poate fi modificat. Cred că un 
testament valabil trebuie să continue întotdeauna ca un testament, cu excepția 
revocării sale în modul prevăzut de legi. Simpla intenție de a revoca un testament 
nu are efectul revocării. Intenția de revocare este necesară pentru revocarea efec-
tivă a unui testament; dar trebuie demonstrată printr-unul din actele prevăzute 
de lege. Așa cum a reținut judecătorul WOODWORTH în Dan v. Brown (4 
Cow. 490): „Revocarea reprezintă un act mintal, care trebuie să fie demonstrat 
printr-un semn exterior și vizibil de revocare”. Același judecător erudit a spus, în 
acest caz, că: „Regula este că, dacă testatorul își menține testamentul până la 
moarte, aceasta este voința lui; dacă nu-l menține, nu este voința lui.” (Goodright 
v. Glasier, 4 Burr. 2512, 2514; Pemberton v. Pemberton, 13 Ves. 290.) 

Constatarea de fapt a arbitrului, potrivit căreia se prezumă că testatorul și-ar 
fi modificat testamentul, dacă ar fi știut de intenția criminală a nepotului său, nu 
influențează chestiunea. În cea mai mare măsură, putem admite această idee; 
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însă rămâne obiecția cardinală că întocmirea și revocarea unui testament sunt 
doar probleme de reglementare legală, prin care tribunalul este obligat la 
examinarea chestiunilor referitoare la aceste fapte. Mi se par foarte importante 
două cauze recente din acest stat și din Kentucky. Cauza Gains v. Gains (2 
Marshall, 190) a fost soluționată de Curtea de Apel din Kentucky în 1820. Aici s-a 
susținut că testatorul a urmărit să-și distrugă testamentul și că a fost împiedicat 
să o facă de către reclamat din greșeală sau prin înșelăciune și se insista că 
testamentul era, practic, revocat, deși nu în mod expres. Tribunalul a constatat, 
de vreme ce legea cu privire la testamente prevedea modul în care poate fi revocat 
un testament, că, odată ce nu au fost întocmite acte care să demonstreze revo-
carea, intenția nu putea fi înlocuită cu actul. În această cauză, testamentul a fost 
smuls și reținut cu forța. În 1854, Supleantul BRADFORD, ale cărui opinii sunt 
demne de cea mai înaltă apreciere, a soluționat Cauza Leaycraft v. Simmons (3 
Bradf. 35). În acest caz, testatorul, un bărbat de optzeci și nouă de ani, a dorit să 
întocmească un codicil la testamentul său, pentru a-i extinde prevederile și în 
favoarea fiicei sale. Fiul său, cel care deținea actul și care era afectat de modificare, 
a refuzat să prezinte testamentul, la cererea testatorului, în scopul modificării 
sale. Supleantul face trimitere, în asemenea cazuri și în alte cazuri de conduită 
nedemnă a moștenitorului sau a legatarului, la dispozițiile dreptului civil și 
susține că „legea noastră s-a angajat să prescrie modul în care testamentele pot fi 
revocate” (citând dispozițiile legale). Aceasta este legea aplicabilă la examinarea 
unei cauze referitoare la revocarea testamentelor. Întregul subiect este reglemen-
tat în prezent de lege, nefiind suficientă o simplă intenție de a-l revoca, oricât de 
bine autentificat sau oricât de rău autentificat ar fi. Și a reținut că testamentul 
trebuie să fie admis ca probă. Pot face trimitere, de asemenea, la o cauză judecată 
de tribunalele din Pennsylvania. În acest stat, legea prevedea modul de revocare 
sau de modificare a testamentului, iar în Clingan v. Mitcheltree (31 Pa. State 
Rep. 25), Curtea Supremă a statului a notat că, în cazul în care un testament a fost 
păzit de distrugerea prin fraudă sau prin declarația falsă a moștenitorului, 
anularea sa în privința părții frauduloase ar semnifica extinderea legii. 

Nu găsesc niciun punct de sprijin în favoarea argumentului că succesiunea 
reclamatului la proprietate trebuia evitată din cauza faptei sale penale, atunci 
când legile tac. Politica publică nu-l cere, pentru că cerințele legate de politica 
publică sunt îndeplinite prin executarea corespunzătoare a legilor și prin pedep-
sirea crimei. Nu a existat nicio convenție între testator și legatarul său, și nu există 
niciun asemenea element contractual într-o asemenea dispunere de proprietate 
de către un testator, care să impună sau care să presupună condiții pentru legatar. 
Argumentul recurenților echivalează, practic, cu această idee: de vreme ce lega-
tarul era vinovat de comiterea crimei, din cauza căreia a fost plasat în poziția de 
a beneficia mai repede de dispozițiile testamentare, dreptul său de proprietate 
trebuie negat, iar el trebuie lipsit de averea sa. Să permiți ca argumentul lor să 
prevaleze implică devierea de către Curte a transmiterii averii testatorului spre 
persoane cu privire la care, așa cum știm, probabil, în mod suficient, testatorul 
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putea fi împotrivă. Practic, Curții i se cere să întocmească alt testament în numele 
testatorului. Legile nu permit o asemenea acțiune judiciară, iar simpla prezumție 
nu este suficient de puternică pentru a o susține. 

Dar mai mult, să admiți opiniile recurenților ar presupune să-i impui recla-
matului o pedeapsă sau o sancțiune suplimentară. De ce competență dispun sau 
ce garanție au tribunalele pentru a putea adăuga la sancțiunile aplicate recla-
matului, prin privarea sa de proprietate? Legea l-a pedepsit pentru comiterea 
crimei, iar noi nu putem susține că a fost o pedeapsă insuficientă. Prin judecarea 
și pedepsirea reclamatului, legea s-a răzbunat pentru crima odioasă pe care acesta 
a comis-o, iar alte declarații judiciare cu privire la subiectul pedepsirii sau al 
privării de exercițiul drepturilor sunt interzise. Noi nu putem, așa cum spune 
Curtea în People v. Thornton (25 Hun, 456), „amplifica durerile, sancțiunile și 
interdicțiile prevăzute de lege pentru pedepsirea comiterii unei infracțiuni”. 

Hotărârea ar trebui confirmată, cu plata cheltuielilor. 
 
Toți judecătorii concură cu judecătorul EARL, cu excepția judecătorului 

GRAY, care a formulat o opinie disidentă, iar judecătorul DANFORTH a formulat 
o opinie concurentă. 

Hotărârea Curții în conformitate cu opinia prevalentă. 
 





 

CAPITOLUL V.  
VARIA. PERSPECTIVE  
CONSTITUȚIONALE 

– sub îngrijirea dlui dr. Teodor Papuc –





 

Ar trebui sancționată penal  
cercetarea procesului legislativ?* 

Alex KOZINSKI 
 

(* Text apărut inițial în Alex Kozinski, Should Reading Legislative History 
Be an Impeachable Offense?, Suffolk University Law Review, vol. 31, nr. 4, 
1998, pp. 807-824. Traducere de Teodor Papuc. Publicarea traducerii a fost 
permisă de Alex Kozinski. Acest articol se bazează pe un discurs al judecă-
torului Kozinski ținut în 19 februarie 1998, ca parte a seriei de prelegeri 
Donahue, un program instituit de Suffolk University Law Review.)  

Să presupunem că Congresul revizuiește de o manieră generală Codul penal. 
Ascuns în interstițiile acestui proiect de lege masiv este și mai puțin remarcatul 
articol 18 U.S.C. § 666, care prevede următoarele: „Este ilegală cercetarea pro-
cesului legislativ de către judecătorii federali, atunci când interpretează o lege 
federală. Persoana găsită vinovată de încălcarea acestui articol va fi condamnată 
la pedeapsa închisorii care nu va depăși cinci ani, la plata unei amenzi care nu va 
depăși suma de 100 000 $ sau la ambele”.  

Care este originea articolului? Se dovedește că Hamilton Madison, procurorul 
Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New Yorkului, a aderat la Federalist 
Society atunci când era student la facultatea de drept, unde a fost convins, după 
ce i-a citit pe Scalia, Easterbrook și Kozinski, că judecătorii care invocă procesul 
legislativ comit o trădare a Constituției. El a făcut lobby mult timp și din greu 
pentru materializarea acestui articol; în fine, și-a convins un prieten care a lucrat 
în cadrul Comitetului pentru judecători al Senatului să-l introducă discret în 
proiectul de lege penală în curs de legiferare, unde a și rămas, până când proiectul 
a fost adoptat de Congres și legea a fost promulgată de Președinte. 

La puțin timp după adoptarea proiectului de lege, judecătorul Erudite Toe din 
cadrul Districtului Sudic face ultimele retușuri la ceea ce consideră munca vieții 
lui – un tratat în mai multe volume despre o lege federală obscură cunoscută sub 
denumirea de Legea protecției hamsterilor și a gerbililor (HGPA). În mod firesc, 
judecătorul Toe citează în tratatul său porțiuni mari din istoria legislativă a 
HGPA. La fel de firesc, judecătorul Toe pronunță o opinie care aplică HGPA, 
citând nimic altceva decât propriul lui tratat, ca sursă a autorității. 

Madison se folosește de această oportunitate pentru a da o lovitură textualis-
mului: cu camerele televiziunilor în funcțiune și în bătaia luminii reflectoarelor, 
polițiștii judiciari sparg ușa biroului judecătorului Toe și-i pun acestuia cătușele. 
Ei mai prelevă o cantitate mare de probe, inclusiv mai multe volume ale United 
States Code Congressional and Administrative News, Rapoartele lucrărilor Con-
gresului și notele privind discuțiile judecătorului Toe cu membrii personalului 
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Comitetului implicați în propunerea HGPA. Judecătorul Toe este trimis în jude-
cată și condamnat rapid pe baza a două capete de acuzare – unul privind tratatul 
său, celălalt privind opinia sa. 

În recurs, avocatul judecătorului Toe, profesorul Larry Wigwam de la Harvard 
Law School, susține că legea chiar nu semnifică ceea ce pare să spună. El citează 
din raportul Comitetului Camerei pentru judecători, care conține doar o referință 
la articolul 666: „Presupunem că acest articol a fost conceput ca o glumă de colegii 
noștri veseli din cealaltă Cameră și că va fi eliminat la Conferință”[1]. Raportul 
Senatului nu spune nimic, dar Raportul Conferinței include următorul pasaj: 
„Versiunea proiectului de lege de la Senat conține articolul 666, însă versiunea 
proiectului de lege de la Cameră nu îl conține. Senatul cedează în fața Camerei și 
articolul va fi eliminat”. Totuși, proiectul de lege prezentat de Comitet menține 
articolul. Wigwam mai citează o conversație formală dintre președintele Comi-
tetului pentru judecători și un alt senator. Atunci când i s-a atras atenția cu 
privire la acest articol, președintele spune că „de vreme ce interpretarea este de 
competența tribunalelor, articolul nu va produce niciun efect”. 

În mod firesc, judecătorii care judecă recursul judecătorului Toe nu vor să 
cerceteze deloc procesul legislativ. Opinia per curiam explică, mai curând, că 
legea este clară precum cristalul și că nu există loc pentru iluminare cu ajutorul 
materialelor secundare, cum sunt cele privind procesul legislativ; din acest motiv, 
niciun judecător și niciun asistent al lor sau nicio persoană care are legătură cu ei 
în vreun fel nu a cercetat procesul legislativ. Opinia concurentă a unui judecător 
notează că, indiferent dacă legea este clară sau nu, procesul legislativ (pe care 
judecătorul în discuție nu l-a cercetat de ani buni și pe care nu l-a acceptat 
niciodată) poate fi invocat doar pentru a clarifica o lege, nu pentru a-i nega 
efectele în totalitate. 

* * * 

Neplăcerile judecătorului Toe pot părea de-a dreptul bizare, însă problema pe 
care o prezintă cazul său nu este cu totul diferită de chestiunile înrudite ale 
interpretării juridice cu care se confruntă tribunalele federale și, sunt sigur, 
tribunalele statale. Într-o perioadă în care legislația este adoptată la kilogram, în 
care personalul Congresului numără aproximativ 18.000 de persoane[2] și în care 
oficialii aleși petrec intervale exagerat de mari de timp atrăgând fonduri pentru 
viitoarea lor alegere, nu este deloc neobișnuit ca în culegerile de legi să ajungă 

 
[1] Conferința Comitetului reprezintă un comitet comun al Congresului Statelor Unite, 

desemnat de Camera Reprezentanților și de Senat pentru a rezolva dezacordul referitor la un 
proiect de lege [n.tr.]. 

[2] Vezi THE WORLD ALMANAC OF U.S. POLITICS 61 (Robert J. Wagman & Angela 
E. Lauria eds., 1997-1999). Camera și Senatul aveau împreună un personal care număra 2.030 
de oameni în 1947. Vezi id. În 1997, numărul a crescut la 11 500 în Cameră și la aproximativ 6 
500 în Senat. Vezi id. 
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prevederi absurde, incoerente, vagi sau contradictorii.[3] Este ușor de observat 
cum se întâmplă asta atunci când analizezi descrierea Legii privind reconcilierea 
bugetului din 1989, făcută de Chris Cox, membru al Congresului: 

În ultima miercuri ... efectiv în toiul nopții, Camera și Senatul au grăbit votul 
lor final înregistrat privind masiva Lege a reconcilierii bugetului ... Atât de 
voluminos era acest proiect-monstru, încât a fost tras în sala de plen într-o 
cutie supradimensionată desfăcută. Miile de pagini ale sale, pe care asistentul 
nici nu a avut timp să le numere, au trebuit legate cu o funie, ca ziarele împa-
chetate pentru reciclare. Deși citirea lor era, evident, exclusă, este adevărat că 
mi s-a permis să mă plimb în jurul cutiei și să o privesc din unghiuri diferite, 
ba chiar s-o ating.[4] 

Proiectele de lege mamut, presiunea timpului și complexitatea vieții moderne 
au făcut tot mai dificil pentru Congres să adopte o lege care să ofere o soluție clară 
și lipsită de ambiguitate pentru toate problemele pe care caută să le abordeze.[5] 
Problema ambiguității proiectelor de lege este la fel de veche ca legiferarea, însă 
este corect să spunem că a devenit mai serioasă în ultima jumătate de secol.[6] 
Congresul a încercat să abordeze această problemă, oferindu-le tribunalelor 

 
[3] Vezi David LAUTER, Inouye Creates Refugees, Aids Them: Bizarre Riders Added to Vital 

Spending Bills, Los Angeles Times, Jan. 9, 1988, la 23 (analizând caracterul absurd al 
cheltuielilor Congresului). Un asemenea exemplu poate fi găsit în literele mici ale Legii 
bugetului din 1988. Vezi id. Fără ca cineva să observe, decât la câteva săptămâni după, senatorul 
Inouye de Hawaii a alocat 8 milioane de dolari din fondurile federale „pentru a ajuta un grup 
de evrei din nordul Africii să organizeze școli private în Franța”. Id. După ce a fost manifestată 
indignarea politică, Congresul a revenit și a anulat prevederea. Vezi Janet HOOK & Glen CRANEY, 
Until 1980s Congress Rarely Repealed Its New Laws, 48 CONG. Q. WKLY. REP. 2681, 2681 (1989) 
(subliniind că publicitatea negativă l-a forțat pe senatorul Inouye să solicite abrogarea atribuirii 
celor 8 milioane de dolari). 

[4] Rep. Christopher COX, Editorial, The Con Game We Call Congress: In The Still of the Night, 
Members Raised Pay, Raided Treasury, THE ORANGE COUNTY REG., Nov. 26, 1989, la GO3. 

[5] Vezi Richard DOERNBERG & Fred MCCHESNEY, Doing Good or Doing Well? Congress and 
the Tax Reform Act of 1986, 62 N.Y.U. L. REV. 891, 895-96 (1987). Legislația fiscală prevede doar 
unul dintre exemple. În ultimii 30 de ani, Congresul a revizuit sau „a cârpit” Codul fiscal ca 
niciodată. Vezi id. În 1969, Congresul a modificat doar 271 de articole din Codul de venituri 
interne; în 1984, Congresul a simțit nevoia să revizuiască 2.245 de prevederi ale Codului. Vezi id. 

[6] Vezi Marbury v. Madison, 5 U.S. (I Cranch) 137, 172-78 (1803) (interpretând articolul 
ambiguu 13 din Legea privind judecătorii din 1789). Bineînțeles, problema este cu mult mai 
veche. Să luăm problemele pe care le-a avut Moise în interpretarea celor Zece Porunci: include 
porunca „Să nu ucizi” țânțarii? Cum se „Cinstește Ziua Domnului”? Când semnifică tăcerea o 
„mărturie mincinoasă”? Și porunca „Să nu-ți faci chip cioplit...” (subliniere adăugată)...; dar 
dacă cineva desenează o pasăre pentru vecinul lui? Vezi Exodul 20:2-17. Bietul Moise, care a 
trebuit să se descurce fără niciun proces legislativ și care nu a beneficiat de posibilitatea unor 
amendamente clarificatoare în sesiunile ulterioare ale legislativului... Urmașii săi au trebuit să 
vină cu o soluție diferită: Talmudul. Problema este mai serioasă, însă consecințele sunt – 
probabil – mai puțin grave. În conformitate cu Exodul 20:5, cei care nu vor respecta Poruncile 
riscă să atragă pedepsirea a patru generații de urmași. Dur. 
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indicii despre cum să interpreteze textele legale cu ajutorul unor procese legis-
lative ample. Dacă rapoartele comitetelor și stenogramele sunt în prezent atât de 
obișnuite, încât abia dacă întâlnești un exemplu de lege federală care este 
adoptată fără propriul ei raport legislativ imprimat, în trecut lucrurile nu au stat 
întotdeauna așa. Cel căruia i s-a dat sarcina ingrată de a interpreta majoritatea 
legilor adoptate înainte de anii 1940 găsește puține surse de istorie legislativă 
pentru a le utiliza: rapoartele comitetelor sunt sumare sau inexistente, luările de 
cuvânt din plen nu sunt edificatoare și cu greu dacă se găsește vreun indiciu 
despre existența ședințelor, cu atât mai mult o listă a celor care au făcut declarații 
sau o transcriere a ceea ce au spus.[7] Bineînțeles, legi foarte importante ca Legea 
drepturilor civile din 1871 au fost dezbătute aprins, iar rapoartele dezbaterilor oferă 
indicii importante despre preocupările legislatorilor.[8] Totuși, chiar și atunci nu 
s-a urmărit, de obicei, nimic precis pentru a influența modul în care tribunalele 
vor trebui (sau ar trebui) să interpreteze legea. 

Timpurile s-au schimbat. Rapoartele comitetului sunt scrise și luările de 
cuvânt au loc adesea chiar cu scopul de a influența tribunalele.[9] Practica con-
sultării procesului legislativ era controversată la origini[10], însă începând cu anii 
1960, Curtea Supremă a aruncat precauția pe geam și a îmbrățișat procesul legisla-
tiv ca pe un auxiliar al interpretării legilor. Limbajul legii și materialele legislative 
adunate au ajuns să fie tratate ca un indiciu important pentru definirea intenției 

 
[7] Vezi American Tel. & Tel. Co. v. M/V Cape Fear, 967 F.2d 864, 871 (3d Cir. 1992) (care 

verifică procesul legislativ al Legii cablului submarin). Nu cu mult timp în urmă, cel de-al 
Treilea Circuit a deplâns „informațiile insuficiente privind procesul legislativ și puținele 
înregistrări imprimate ale istoriei” Legii cablului submarin [nu de televiziune] din 1888, cap. 17, 
25 Stat. 41 (codificată așa cum a fost amendată la 47 U.S.C. §§ 21-39 (1988)). Vezi id. Cel de-al 
Doilea Circuit s-a confruntat cu aceeași problemă în interpretarea Amendamentului Carmack 
la Legea comerțului interstatal din 1887, adoptată ca parte a Legii Hepburn [nicio legătură cu 
Audrey], cap. 3591, 34 Stat. 584 (codificată în 49 U.S.C. § 11707(a)(1)), notând că „Amenda-
mentul nu a fost însoțit de vreo informație legată de procesul legislativ. Acesta a fost adoptat 
fără discuții sau dezbateri” Cleveland v. Beltman North Am. Co., 30 F.3d 373, 377 (2d 
Cir. 1994). Ce păcat! 

[8] Vezi CONG. GLOBE, 42d Cong., 1st Sess., 50 (luarea de cuvânt a Rep. Kerr, care s-a opus); 
id. la 68 (luarea de cuvânt a Rep. Shellaburger, în favoarea proiectului de lege); id. la 74-77 
(diferite luări de cuvânt care s-au contrazis). 

[9] Vezi Mark FILIP, Why Learned Hand Would Never Consult Legislative History Today, 105 
HARV. L. REV. 1005, 1007 (1992). 

[10] Vezi Schwegmann Bros. v. Calvert Distillus Corp., 341 U.S. 384 (1951) (ilustrând diferite 
opinii ale judecătorilor Jackson și Frankfurter de la Curtea Supremă). Judecătorul Jackson 
spune următoarele: „A ne angaja să refacem o prevedere pe baza procesului legislativ înseamnă 
să implicăm Curtea în controverse politice care sunt potrivite pentru adoptarea unui proiect 
de lege, dar care nu-și au locul în interpretarea ei”. Id. la 396 (Jackson, J., opinie disidentă). 
Judecătorul Frankfurter spune (după ce tratează pe larg procesul legislativ al Amendamentului 
Miller-Tydings): „Acolo unde atât cuvintele unei legi, cât și procesul ei legislativ arată în mod 
clar scopul Congresului, atunci acesta trebuie respectat. Nu ar trebui să ne impunem propria 
înțelegere a modului în care Congresul trebuia să procedeze”. Id. la 402 (Frankfurter, J., opinie 
disidentă). 
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legislatorului. În Train v. Colorado Public Interest Research Group[11], Curtea a 
reținut că interpretarea Legii apei curate fără cercetarea procesului legislativ era 
o eroare revocabilă. Cred că multe dintre aceste cazuri au fost conduse de un efort 
autentic de a descoperi ce a avut în vedere legislativul atunci când a adoptat legile, 
însă unele cazuri au reprezentat, cu siguranță, mașinațiunile unor judecători 
activiști care căutau să extindă câmpul de aplicare al legilor federale cu mult peste 
și, adesea, contrar așteptărilor autorilor[12]. 

Există o teorie bine-cunoscută în economie pe nume tragedia bunurilor comu-
ne, care spune că, de fiecare dată când construiești o autostradă nouă, congestio-
nezi, de fapt, traficul, pentru că oamenii sunt încurajați să cumpere mai multe 
mașini[13]. Este și cazul procesului legislativ. Realizând că tribunalele vor fi atente 
la procesul legislativ atunci când interpretează legile, legislatorii au devenit oare-
cum promiscui în utilizarea sa ca instrument de influențare a procesului inter-
pretativ[14]. În scurt timp, a devenit o obișnuință utilizarea procesului legislativ în 
locul limbajului legii. Un scenariu: în cursul procesului legislativ, un legislator 
observă că limbajul legii analizate nu prevede exact ceea ce a sperat că va preve-
dea – probabil că prevede chiar opusul. În loc să suporte rigorile amendării 
limbajului legii, acesta va introduce modificările într-un raport al comitetului sau 
chiar va avea o luare de cuvânt care, dacă va fi avută în vedere, limbajul legii va fi 
limitat sau contrazis în mod drastic. Pot oferi zeci de exemple de acest fel, însă 
mă voi limita la două. 

Primul presupune o lege a gospodăriilor cu totul plictisitoare – ceva de care 
puțini oameni din Washington știu sau sunt interesați. Așa cum probabil ați 
intuit, am în vedere 28 U.S.C. § 1491(a)(3), adoptat prin Legea ameliorării activi-
tății tribunalelor federale din 1982[15] (și abrogat de Legea soluționării litigiilor 

 
[11] 426 U.S. 1 (1976). 
[12] Vezi, de exemplu, Ruiz v. INS, 838 F.2d 1020 (9th Cir. 1988). În Ruiz, Curtea a vrut să le 

acorde părților câștigătoare onorariile avocatului în procesele privind deportările. Vezi id. la 
1022-23. Din păcate, Legea accesului egal la un tribunal (EAJA), 5 U.S.C. § 504 și 28 U.S.C. § 
2412, permitea acordarea onorariilor doar în procesele adversariale pe baza 5 U.S.C. § 554, însă 
procedurile privind deportarea nu sunt guvernate de articolul 554. Vezi id. Curtea a surmontat 
acest obstacol minor, notând: „[N]e mai putem uita la procesul legislativ, dacă sensul clar al 
cuvintelor contravine politicii legii în întregul ei sau pentru a verifica dacă există o intenție 
legislativă clar exprimată contrară limbajului.” Id. la 1023 (citările și ghilimelele din interior 
omise). Deloc surprinzător, Curtea a reținut ceea ce urmărea și a conchis că procesul legislativ 
al EAJA și scopul general sprijineau și permiteau subvenționarea amplă a cheltuielilor avo-
cațiale. Vezi id. la 1023, 1026. Curtea Supremă a respins categoric această concluzie trei ani mai 
târziu. „În acest caz, procesul legislativ nu poate depăși prezumția fermă că scopul legislativ 
este exprimat prin semnificația obișnuită a cuvintelor utilizate”. Ardestani v. INS, 502 U.S. 129, 
136 (1991) (citările și ghilimelele din interior omise); vezi și WILLIAM N. ESKRIDGE, JR., 
DYNAMIC STATUTORY INTERPRETATION 218-19 (1994). 

[13] Vezi Garrett HARDIN, The Tragedy of the Commons, 162 SCIENCE 1243, 1244-45 (1968) 
(prezentând teoria congestionării). 

[14] Vezi FILIP, nota 8 supra, la 1015-17 (discutând fenomenul). 
[15] Pub. L. No. 97-164, 96 Stat. 25, 39 (1982). 
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administrative din 1996[16], dar asta se întâmplă mai târziu). Articolul prevede 
următoarele: „Pentru a permite eliberarea concretă de orice pretenție contrac-
tuală formulată înainte de atribuirea contractului, [Tribunalul Statelor Unite 
pentru pretențiile împotriva Guvernului] va avea competența exclusivă de a 
pronunța hotărâri declarative și… o scutire echitabilă și extraordinară…”[17] 

Notați că am subliniat cuvântul „exclusiv”. Cred că este un cuvânt destul de 
important. Doar citind acest cuvânt, s-ar putea considera că Congresul a învestit 
judecătorii Tribunalului pentru pretențiile împotriva Guvernului, și nu pe altci-
neva, cu puterea extraordinară de a opri Guvernul de la atribuirea contractelor. 
Studiați procesul legislativ. În dezbaterile referitoare la articol, rapoartele Ca-
merei și ale Senatului explică faptul că „exclusiv” nu înseamnă exclusivitate în 
totalitate, ci doar un tip de exclusivitate. Această autoritate lărgită a Tribunalului 
pentru pretențiile împotriva Guvernului „este exclusivă față de Consiliul contes-
tațiilor contractelor, și nu față de tribunalele districtuale”.[18] 

Notați că rapoartele comitetului nu fac aici, pur și simplu, lumină în materie 
de limbaj al legii; ele reformulează limbajul în totalitate. 

Al doilea exemplu este cu mult mai interesant și are în vedere conversiunile 
falimentului fermierilor.[19] Legea falimentului familiilor de fermieri din 1986[20] 
reglementa la capitolul 12 falimentul fermierilor. Familia Sinclair, fermieri care se 
încadrau în falimentul reglementat de capitolul 11 la data la care a fost adoptată 
legea, a sesizat tribunalul pentru a-i încadra procedura în capitolul 12. Limbajul 
clar al legii interzicea fără echivoc conversiunea oricărui caz pendinte;[21] totuși, 
raportul Comitetului Conferinței spunea ceva cu totul diferit: „[T]ribunalele își 
vor exercita marja discreționară legitimă în fiecare caz, permițând conversiunea 
doar acolo unde este echitabil să procedeze așa”.[22] Ce trebuie să facă un tribunal? 

În lumina acestor exemple din viață reală, cazul ipotetic al bietului judecător 
Toe nu pare atât de bizar. Și aceste cazuri nu sunt neobișnuite; ele sunt cazuri 
mai mult sau mai puțin tipice. Totuși, ele îmi dau impresia că reprezintă exemple 
de utilizare ilegitimă a procesului legislativ; sunt eforturi de a opera o schimbare 
substanțială în lege prin alte mijloace decât modificarea limbajului legii. Fără să 
surprindă, utilizarea greșită pe scară largă a procesului legislativ pentru a se 

 
[16] Pub. L. No. 104-320, 110 Stat. 3870 (1996). 
[17] 28 U.S.C. § 1491(a)(3) (subliniere adăugată) (abrogat în 1996). Stat. 3870, 3874-75 (1996). 
[18] H.R. REP. Nr. 97-312, la 43 (1981). Vezi și S. REP. NO. 97-275, la 23 (1981), republicat în 

1982 U.S.C.C.A.N. 11, 33. 
[19] Vezi in re Sinclair, 870 F.2d 1340 (7th Cir. 1989). 
[20] Bankruptcy Judges, United States Trustees, and Family Farmer Bankruptcy Act of 1986, 

Pub. L. No. 99-554, 100 Stat. 3088 (1986). 
[21] „Amendamentele introduse prin [această lege] nu vor fi aplicate cazurilor născute sub 

imperiul titlului 11 al Codului Statelor Unite înainte de data efectivă a Legii”. Bankruptcy 
Judges, United States Trustees, and Family Farmer Bankruptcy Act of 1986, Pub. L. No. 99-554, 
§ 302(c)(1), 100 Stat. 3088, 3118 (1986). 

[22] In re Sinclair, 870 F.2d la 1341 (citând H.R. CONF. REP. No. 99-958, la 48-49 (1986), 
republicat în 1986 U.S.C.C.A.N. 5227, 5249-50). 
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atinge scopuri substanțiale a precipitat o reacție. Conduși de judecătorul Scalia 
de la Curtea Supremă, mai mulți judecători federali – între care și eu – au renunțat 
la utilizarea procesului legislativ ca instrument interpretativ.[23] Motivele renun-
țării au fost examinate pe larg în altă parte[24], așa că doar le voi rezuma aici: 

1. Cele două Camere și Președintele convin referitor la textul legilor, nu la 
rapoartele comitetului sau la dezbaterile legislative. Să dai un efect 
substanțial acestor mărunțișuri ale procesului legislativ înseamnă să 
scurtcircuitezi sistemul constituțional, pentru a crea drept. 

2. Intenția colectivă este un oximoron. Congresul nu este o entitate gândi-
toare; este un grup de persoane, dintre care fiecare poate avea sau nu o 
„intenție” privind prevederile precise ale legii. Dar să identifici intenția 
Congresului înseamnă să te angajezi în antropomorfism – să cauți ceva ce 
nu poate fi găsit, pentru că nu există. 

3. Chiar dacă ar fi existat ceva ca intenția Congresului și chiar dacă aceasta 
ar putea fi definită, ea nu ar conta. Contează ceea ce face Congresul, nu 
ceea ce vrea să facă. Astfel, în cazul nostru ipotetic, nu contează că 
Congresul a vrut să elimine articolul 666 din legea penală; contează ceea 
ce a făcut, iar ceea ce a făcut a fost să adopte legea, care include articolul 
în discuție. 

4. Chiar dacă celelalte obstacole ar putea fi depășite, recurgerea la procesul 
legislativ complică interpretarea, creând îndoieli cu privire la un limbaj 
care este, de altfel, un limbaj clar. Ea face mai dificilă conformarea condui-
tei oamenilor cu dreptul, de vreme ce nimeni nu poate spune ce este 
dreptul până când un tribunal nu cântărește limbajul, procesul legislativ, 
considerentele de politică publică și alte informații relevante. Astfel, 
costurile judecății cresc și preeminența dreptului este subminată. 

5. Procesul legislativ este adesea contradictoriu, oferindu-le tribunalelor 
ocazia de a alege părțile care sprijină rezultatul pe care judecătorii vor să-l 
atingă. Conform frazei memorabile a judecătorului Leventhal, să cercetezi 
procesul legislativ e ca și cum ai „privi o mulțime de oameni și ți-ai alege 
prietenii”[25]. Acest fapt deplasează puterea de la Congres și de la Preșe-

 
[23] Țineți minte, volumele U.S.C.C.A.N. pot fi utilizate ca mijloace pentru alte scopuri: să 

ții deschise ușile grele, să ridici locurile copiilor mici care nu sunt suficient de înalți ca să ajungă 
la masă sau, la nevoie, să le utilizezi pe post de materiale de foc. Așa că există utilizări legitime 
ale procesului legislativ. 

[24] Vezi REED DICKERSON, THE INTERPRETATION AND APPLICATION OF STATUTES 
137-95 (1975); U.S. DEP'T OF JUSTICE OFFICE OF LEGAL POLICY, USING AND MISUSING 
LEGISLATIVE HISTORY: A RE-EVALUATION OF THE STATUS OF LEGISLATIVE HISTORY 
IN STATUTORY INTERPRETATION 45-57 (1989); Kenneth R. DORTZBACH, Legislative History: 
The Philosophies of Justices Scalia and Breyer and the Use of Legislative History by the Wisconsin 
State Courts, 80 MARQ. L. REV. 161 (1996); W. David SLAWSON, Legislative History and the Need 
to Bring Statutory Interpretation Under the Rule of Law, 44 STAN. L. REV. 383 (1992); Kenneth 
W. Starr, Observations About the Use of Legislative History, 1987 DUKE LJ.371. 

[25] Patricia M. WALD, Some Observations on the Use of Legislative History in the 1981 
Supreme Court Term, 68 IOWA L. REV. 195, 214 (1983). 
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dinte – cei care, dincolo de toate, au sarcina elaborării legilor – spre 
judecătorii nealeși. Cu cât mai multe surse poate consulta un tribunal 
atunci când decide cum să interpreteze o lege, cu atât mai probabil va fi 
ca interpretarea să reflecte judecățile de politică publică ale judecătorilor, 
și nu ale ramurilor politice. 

6. Să permiți ca procesul legislativ să îndeplinească o sarcină care ar trebui 
îndeplinită de limbajul legii conduce la lipsa de răspundere politică. 
Membrii Congresului care ajung la un impas pot conveni cu privire la un 
limbaj neclar, condimentând rapoartele legislative cu sugestii și indicii, în 
speranța influențării procesului de interpretare. Oficialii aleși pot atinge, 
astfel, rezultate substanțiale, fără să-și asume răspunderea politică obiș-
nuită pentru adoptarea unui limbaj clar al legii. 

7. Deplasarea competenței de a lua hotărâri importante privind politicile 
publice spre tribunale discreditează puterea judecătorească și subminează 
ideea că judecătorii aplică legea în mod obiectiv. Atunci când publicul 
ajunge să înțeleagă că judecătorii sunt, pur și simplu, birocrați îmbrăcați 
în negru, nealeși, cu mandatul pe durata vieții, care iau decizii de politică 
publică ca alți oficiali guvernamentali, autoritatea morală a tribunalelor 
este subminată în mod serios, iar supunerea populară față de hotărârile 
constituționale ale tribunalelor este periclitată. 

Alarmați de reputația a ceea ce ei consideră un instrument foarte util – pro-
babil indispensabil – pentru interpretarea legilor, unii judecători și universitari 
au lansat un contraatac. Argumentele în favoarea invocării procesului legislativ 
sunt dezbătute pe larg în altă parte[26], așa că voi oferi, din nou, doar un rezumat: 

1. Invocarea procesului legislativ este utilă. Multe legi încearcă să rezolve 
probleme complexe. Să se imagineze ce presupune o lege nu este doar util, 
ci de-a dreptul crucial pentru ca un tribunal să înțeleagă problema pe care 
legislatorii au încercat s-o rezolve. 

2. Să ignori procesul legislativ înseamnă să împiedici realizarea voinței 
Congresului. De vreme ce Congresul a ales să-și comunice intenția prin 
intermediul procesului legislativ, tribunalele sunt obligate să-i adopte 
direcția la interpretarea legii. 

3. Nu există un substitut adecvat. Nu există limbaj pe deplin clar; întot-
deauna tribunalele trebuie să ia decizii pe parcursul procesului inter-
pretativ. Dacă deciziile nu sunt compatibile cu intenția legislativă, ele vor 
fi fost luate potrivit predilecțiilor personale ale judecătorului. Canoanele 
de interpretare se contrazic reciproc și, astfel, nu instituie nicio constrân-
gere reală pentru elaborarea de politici publice de către judecători. 

 
[26] Vezi, de exemplu, ESKRIDGE, nota 11 supra, la 230-38; Stephen BREYER, On the Uses of 

Legislative History in Interpreting Statutes, 65 S. CAL. L. REV. 845 (1992); Patricia M. WALD, 
The Sizzling Sleeper: The Use of Legislative History in Construing Statutes in the 1988-89 Term 
of the United States Supreme Court, 39 AM. U. L. REV. 277 (1990). 
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4. Congresul depinde de tribunale, care corectează erorile de redactare și 
evită absurditățile. Închizând ochii la procesul legislativ, judecătorii 
trebuie să se bazeze în întregime pe propria lor judecată privind caracterul 
absurd al unui rezultat. Forțarea Congresului de a corecta erorile de 
redactare înainte de a adopta legile – sau revenirea și fixarea erorilor în 
legile anterioare – reprezintă un formalism inutil și instituie o sarcină 
nejustificată pentru Congres. 

5. Procesul legislativ reflectă, într-adevăr, voința Congresului. De vreme ce 
membrii Congresului nu sunt implicați în elaborarea rapoartelor comi-
tetului, ei nu redactează nici textul legii. Întregul pachet legislativ, care 
constă din textul legii și din materialele legislative, este produs de perso-
nalul Congresului, sub supravegherea oficialilor aleși. 

6. Utilizarea procesului legislativ pentru corectarea deficiențelor sau a ero-
rilor descoperite în timpul procesului de elaborare reprezintă pentru 
Congres o modalitate pe deplin legitimă de a aborda problemele descope-
rite mai târziu. Alternativa ar fi să se parcurgă procesul dificil al amendării 
limbajului legii, prin eventuala periclitare a întregului proiect de lege. 

7. Legile sunt complexe, făcând aproape imposibilă identificarea unui limbaj 
care ar satisface preocupările fiecăruia. Este cu mult mai ușor pentru 
Congres să noteze problema și să ofere o direcție generală pe calea pro-
cesului legislativ, decât să vină cu un limbaj precis care poate sau care nu 
poate cuprinde toate cazurile în care legea este incidentă. 

8. Este incorect să modifici metodele de interpretare atunci când Congresul a 
contat pe tribunale să interpreteze legile cu trimitere la procesul legislativ. 

Care dintre aceste două viziuni este cea convingătoare și care este cea falsă? 
Sincer vorbind, ambele părți exprimă preocupări legitime. Deși, în cele din urmă, 
sunt de partea textualiștilor, recunosc că multe exemple excelente sprijină – și 
resping – oricare dintre ideile avansate de ambele părți. Să luăm, de exemplu, 
dezacordul privind reflectarea intenției întregului Congres sau doar a perso-
nalului care a redactat raportul în cazul rapoartelor comitetului. Îmi amintesc 
foarte bine momentul în care Congresul a votat Legea ameliorării activității 
tribunalelor federale din 1982. Ca președinte al unui tribunal relevant (un tribunal 
care avea competența de a înceta contractele federale inactive), am avut nume-
roase discuții cu membrii Congresului și cu personalul lor despre noua lege. Pe 
baza acelor discuții, mi-a devenit destul de clar că raportul comitetului spunea 
adevărul – n-aș fi găsit pe nimeni care să nu fie de acord. Exclusivitatea era, 
dincolo de toate, neexclusivitate. Și, de fapt, 14 ani mai târziu, după existența unei 
controverse ample în cadrul tribunalelor, care a condus la o scindare majoră în 
cadrul circuitului și la nu mai puțin de douăzeci de opinii publicate,[27] Congresul 

 
[27] Vezi Diebold v. United States, 947 F.2d 787, 805-06 (6th Cir. 1991); Cubic Corp. v. Cheney, 

914 F.2d 1501, 1503 (D.C. Cir. 1990); J.P. Francis & Assoc., Inc. v. United States, 902 F.2d 740, 741-42 
(9th Cir. 1990); Price v. United States Gen. Servs. Admin., 894 F.2d 323, 324 (9th Cir. 1990); 
Ulstein Maritime, Ltd. v. United States, 833 F.2d 1052, 1057-58 (1st Cir. 1987); Rex Sys., 
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a luat decizia corectă și a amendat legea, astfel încât să spună exact ceea ce avea 
în vedere.[28] 

Pe de altă parte, să luăm această dezbatere din Senat dintre senatorul Armstrong 
și senatorul Dole, pe atunci președintele Comitetului pentru finanțe al Senatului, 
referitoare la Legea echității și responsabilității fiscale din 1982 (H.R. 97-4961): 

Dl Armstrong: – ...Întrebarea mea, care l-ar putea surprinde [pe președintele 
Comitetului pentru finanțe] este următoarea: este intenția Președintelui ca 
Fiscul și Tribunalul fiscal și alte tribunale să aibă ca orientare intenția 
Congresului din raportul comitetului care însoțește acest proiect? 
Dl Dole: – Cu siguranță că sper asta... 
Dl Armstrong: – Dle președinte, îmi puteți spune dacă dumneavoastră sunteți 
senatorul care a scris raportul comitetului? 
Dl Dole: – Dacă eu am scris raportul comitetului? 
Dl Armstrong: – Da. 
Dl Dole: – Nu; senatorul de Kansas nu a scris raportul comitetului. 
Dl Armstrong: – Îl știe domnul senator pe senatorul care a scris raportul 
comitetului? 
Dl Dole: – L-aș putea găsi, însă trebuie să-l caut. Pot spune că am fost aici în 
perioada în care a fost scris și am muncit cu atenție cu personalul care a 
muncit... 
Dl Armstrong: – Dle președinte, dar senatorul de Kansas, președintele 
Comitetului pentru finanțe, a citit raportul comitetului în întregime? 
Dl Dole: – Lucrez asupra sa. Nu este un bestseller, dar lucrez asupra sa. 
Dl Armstrong: – Dle președinte, au votat membrii Comitetului pentru finanțe 
raportul comitetului? 
Dl Dole: – Nu. 
Dl Armstrong: – Dle președinte, motivul pentru care ridic această chestiune nu 
este, probabil, vizibil la suprafață, și dați-mi voie să-l formulez doar: ... raportul 

 
Inc. v. Holiday, 814 F.2d 994, 998 (4th Cir. 1987); In re Smith & Wesson, 757 F.2d 431, 435 (Ist 
Cir. 1985); Coco Bros., Inc. v. Pierce, 741 F.2d 675, 678-79 (3d Cir. 1984); F. Alderete 
Gen. Contractors, Inc. v. United States, 715 F.2d 1476, 1478 (Fed. Cir. 1983); B.K. Instrument, 
Inc. v. United States, 715 F.2d 713, 721-22 (2d Cir. 1983); United States v. John C. Grimberg Co., Inc., 
702 F.2d 1362, 1374-76 (Fed. Cir. 1983); Alaska Airlines v. Austin, 801 F. Supp. 760, 763 
(D.D.C. 1992); North Shore Strapping Co., Inc. v. United States, 788 F. Supp. 344, 345-47 
(N.D. Ohio 1992); Neeb-Kearney & Co. v. United States Dep't of Labor, 779 F. Supp. 841, 844 
(E.D. La. 1991); Commercial Energies, Inc. v. Cheney, 737 F. Supp. 78, 79-80 (D. Colo. 1990); 
Arrow Air, Inc. v. United States, 649 F. Supp. 993, 997-98 (D.D.C. 1986); Caddell Constr. Co., 
Inc. v. Lehman, 599 F. Supp. 1542, 1546 (S.D. Ga. 1985); Rubber Millers, Inc. v. United States, 596 
F. Supp. 210, 211 (D.D.C. 1984); ACME of Precision Surgical Co., Inc. v. Weinberger, 580 
F. Supp. 490, 499-501 (E.D. Pa. 1984); Aero Corp. v. Department of the Navy, 558 F. Supp. 404, 
409-10 (D.D.C. 1983); National Steel & Shipbuilding Co. v. United States, 8 Cl. Ct. 274, 275 (1985). 

[28] În Legea soluționării litigiilor administrative din 1996, Pub. L. No. 104-320, 110 Stat. 3870, 
Congresul a abrogat 28 U.S.C. § 1491(a)(3) și l-a înlocuit cu § 1491(b)(1), acordând în mod 
explicit competențe atât Curții privind plângerile federale, cât și tribunalelor districtuale 
pentru judecarea cazurilor relevante. 
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în sine nu este analizat de Comitetul pentru finanțe. El nu a fost supus amendării 
de Comitetul pentru finanțe. Acum, el nu este supus amendării de către Senat. 
... 
Dacă ar fi fost chestiuni în acest raport cu care senatorul de Colorado sau chiar 
o majoritate a tuturor senatorilor nu ar fi fost de acord, nu ar fi existat o 
modalitate de a schimba raportul. Nu pot propune diseară un amendament 
care să modifice raportul comitetului. 
... 
[P]entru orice jurist, administrator, birocrat, practician din domeniul fiscal sau 
pentru alții care ar putea citi raportul scris privind procedura, lăsați-mă doar 
să subliniez că raportul nu este lege, că nu a fost votat, că nu este supus 
amendării și că ar trebui să ne disciplinăm, astfel încât să exprimăm intenția 
Congresului în lege.[29] 

În acest caz, este corect să spunem că raportul comitetului nu a reflectat 
opiniile tuturor celor care au votat proiectul de lege. 

Să analizăm un alt set de exemple compensatorii. Judecătorul Breyer, de la 
Curtea Supremă, pune în discuție, în articolul său publicat în 1990[30], cazul Local 
Division 589 v. Massachussetts.[31] Judecătorii de caz au analizat dacă reglemen-
tările privind tratamentul echitabil al unor angajați aflați în tranzit, implementate 
pe baza articolului 13(c) din Legea transportului urban în masă din 1964[32], aveau 
prioritate față de legea statală.[33] Așa cum notează judecătorul Breyer,[34] textul 
legii nu răspundea la întrebare, dar existau două părți sugestive în procesul 
legislativ: în primul rând, Secretarul pentru Muncă, Willard Wirtz, a făcut 
declarații despre proiectul de lege și a menționat că, atunci când a fost elaborat 
de Departamentul pentru Muncă, el nu urmărea să dea prioritate reglementărilor 
în discuție. În al doilea rând, mai mulți senatori au abordat chestiunea priorității 
în luările lor de cuvânt din plen; senatorii ostili proiectului de lege au întrebat 
dacă legea va avea prioritate, iar senatorii care sprijineau proiectul de lege au 
răspuns că nu va avea. Când a ajuns să decidă cu privire la chestiune, Primul 
Circuit s-a pronunțat împotriva priorității. Așa cum spune judecătorul Breyer, 
„declarațiile secretarului Wirtz și luările de cuvânt din plen au părut clare și bine 
definite și au ajutat tribunalul să decidă dacă prevederea avea prioritate față de 
lege[a statală]”.[35] 

În acest caz, tribunalul pare să fi acceptat observațiile din registrul legislativ, 
dar un tribunal diferit putea avea o viziune mai sceptică. Dacă prioritatea era o 
problemă – ceva care îi preocupa pe susținători și pe oponenți – de ce nu a fost 

 
[29] 128 CONG. REC. S16,918-19 (1982) (luările de cuvânt ale senatorilor Dole și Armstrong). 
[30] Vezi BREYER, nota 25 supra, la 856. 
[31] 666 F.2d 618 (1st Cir. 1981). 
[32] 49 U.S.C. § 1609(c) (1994). 
[33] Vezi Local Division 589, 666 F.2d la 620. 
[34] Vezi BREYER, nota 25 supra 25, la 856-57. 
[35] Id. la 857. 
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inclusă într-un amendament prezentat în plen? Ce siguranță există în faptul că 
membrii celuilalt corp legislativ vor fi conștienți de această modificare la 
momentul votării? Probabil că persoanele de acolo au făcut asumpția opusă? Cum 
rămâne cu Președintele? Se poate considera că a fost notificat cu privire la acest 
mic schimb de idei din voluminosul Registru al Congresului? În fine, chiar dacă 
toți ar fi cunoscut faptele, care este mecanismul de implementare a acestei 
semnificații spontane, i.e. ce siguranță există că un tribunal o va accepta ca fiind 
definitivă sau chiar ca pe o interpretare persuasivă a legii? 

Cel mai cunoscut contraexemplu de aici presupune mai multe declarații făcute 
de senatorul Hubert Humphrey în timpul dezbaterii privind partea din Legea 
drepturilor civile din 1964 care a devenit, în cele din urmă, titlul VII.[36] A existat 
o opoziție puternică față de proiect din partea senatorilor care au sugerat că 
aceasta va fi interpretată astfel încât să reclame cote și preferințe și va fi utilizată 
pentru revenirea la sistemele unionale de vechime în muncă.[37] Senatorul 
Humphrey, susținătorul principal al proiectului, a făcut mai multe declarații care 
contraziceau în mod categoric aceste sugestii: „Titlul VII interzice discriminarea. 
De fapt, spune că rasa, religia și originea națională nu trebuie utilizate ca bază 
pentru angajare și concediere. Titlul VII este conceput să încurajeze angajarea pe 
baza abilităților și a calificărilor, nu pe baza rasei sau a religiei”.[38] „Rasa nu ar 
trebui să constituie o bază pentru luarea deciziilor privind personalul”.[39] Cu 
cincisprezece ani mai târziu, după ce senatorul Humphrey a murit, cuvintele sale 
au jucat un rol esențial în Hotărârea Curții Supreme din cazul United Steelworkers 
of America v. Weber.[40] Judecătorii cazului Weber au examinat dacă titlul VII le 
interzice angajatorilor privați să opereze discriminări pozitive; prin judecătorul 
Brennan, majoritatea Curții Supreme a spus că nu le interzice.[41] Într-o opinie 
disidentă fermă, judecătorul Rehnquist a citat pe larg luările de cuvânt din plen 
ale senatorului Humphrey[42] și a conchis că majoritatea nu a fost fidelă 
observațiilor senatorului Humphrey cu privire la semnificația titlului VII.[43] 

A avut dreptate Primul Circuit în cazul Local Division 589 atunci când s-a 
bazat pe luările de cuvânt ale susținătorilor proiectului de lege ca răspuns la 
criticile oponenților? A avut dreptate Curtea Supremă în cazul Weber atunci când 

 
[36] Vezi 110 CONG. REC. 5092, 5094, 5423, 6547, 6548, 6549, 6552, 6553, 7204, 11848 (1964) 

(luările de cuvânt ale senatorului Humphrey). 
[37] Vezi id. la 5094. 
[38] Id. la 6549. 
[39] Id. la 6553. 
[40] 443 U.S. 193 (1979). 
[41] Vezi id. la 208 (reținând că titlul VII „nu condamnă toate planurile de discriminare 

pozitivă private, voluntare și care țin cont de rasă”); id. la 202, 203, 204 & n.4, 207 n.7, 208 
(citând luările de cuvânt ale senatorului Humphrey). 

[42] Vezi id. la 228, 236 & n.15, 237 & n.17, 238, 242 n.20, 243, 248 n.28 (Rehnquist, J., opinie 
disidentă). 

[43] Vezi id. la 254-55 (Rehnquist, J., opinie disidentă). 
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a „exilat” asemenea luări de cuvânt într-o notă de subsol?[44] Greu de spus. Și în 
asta constă problema. Procesul de interpretare a legilor nu are reguli fixe și 
standarde convenite. Este ca și cum diferiții participanți – cei 535 de membri ai 
Congresului, Președintele, cei aproximativ 900 de judecători – vorbesc cu toții o 
limbă oarecum diferită. În această atmosferă de tip Babel este dificil să se spună 
doar ceea ce vrea Congresul ca tribunalele să audă și, dacă tribunalele aud, este 
dificil să se spună dacă ele vor interpreta mesajul așa cum vrea Congresul. În acest 
moment, la Curtea Supremă există un judecător, probabil doi, care refuză să se 
ralieze la opiniile în care se invocă procesul legislativ.[45] Alți judecători se 
delectează cu acesta.[46] Unii judecători federali califică cercetarea procesului 
legislativ drept o monstruozitate; alții o consideră Sfântul Graal. Nu este o 
chestiune de ideologie sau de rea-credință – așa cum susțin uneori cele două părți 
atunci când arată cu degetul una la cealaltă – mai mult decât este utilizarea limbii 
engleze ca limbă comună. Este o chestiune de convenție. Și atunci când se ajunge 
la interpretarea legislativă, noi nu avem și, probabil, nu am avut niciodată o 
convenție universal împărtășită. 

O cauză importantă este concepția comună greșită că interpretarea legilor 
trebuie să fie lăsată la latitudinea tribunalelor.[47] Nu este așa. Stabilirea faptelor și 
a circumstanțelor cazurilor – cine, ce, unde și când – reprezintă o atribuție a jude-
cătorului. Dar stabilirea modului în care ar trebui să se aplice legea într-un set 
particular de fapte, odată ce faptele sunt stabilite, reprezintă o chestiune de politică 
publică, i.e. o funcție legislativă. Dacă ar fi fost posibil să se scrie legi clare precum 
cristalul și s-ar fi putut prezice toate modalitățile posibile în care s-ar aplica o lege, 

 
[44] Vezi id. la 207 n. 7. 
[45] Vezi National Credit Union Admin. v. First Nat'l Bank and Trust Co., 118 S. Ct. 927, 930 

(1998) (care indică opinia judecătorului Scalia urmată de Curte, cu excepția notei de subsol 6, 
în care Curtea a invocat procesul legislativ); Atherton v. Federal Deposit Ins. Corp., 117 
S. Ct. 666, 676 (1997) (O'Connor, J., opinie concurentă în parte și concurentă la hotărâre, la 
care s-au raliat judecătorii Scalia și Thomas) (formulând obiecții la invocarea procesului 
legislativ de către Curte acolo unde textul legii era lipsit de ambiguitate); Wisconsin 
Pub. Intervenor v. Mortier, 501 U.S. 597, 621-23 (1991) (Scalia, J., opinie concurentă) (respingând 
utilizarea procesului legislativ cu „scopul de a da conținut cu autoritate sensului textului legii”). 

[46] Vezi Gustafson v. Alloyd Co., Inc., 513 U.S. 561, 580-84 (1995) (Kennedy, J., la care s-au 
raliat Rehnquist, CJ., Stevens, O'Connor, și Souter, JJ.) (unde s-a invocat procesul legislativ 
pentru a se interpreta § 12(2) din Legea valorilor mobiliare din 1933); Mortier, 501 U.S. at 610-12 
& n.4 (White, J., la care s-au raliat Rehnquist, CJ., Marshall, Blackmun, Stevens, O'Connor, 
Kennedy și Souter, JJ.) (care a utilizat procesul legislativ pentru a se interpreta domeniul Legii 
federale privind insecticidul, fungicidul și rodenticidul (FIFRA)); Breyer, nota 25 supra. 

[47] Percepția eronată datează de pe timpul lui Chief Justice Marshall, care a scris că „ține, 
în mod categoric, de domeniul și de obligația departamentului judecătoresc de a spune ce este 
legea”. Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177 (1803). Categoric, acesta greșea. 
Congresul, ramura legislativă, legiferează, adică spune ce este legea. Tribunalele aplică apoi 
legea în cazul faptelor unui caz particular. Însă apoi, din nou Chief Justice Marshall și-a făcut 
un obicei din a spune lucruri greșite foarte abil. Vezi Alex KOZINSKI, That Unfortunate Immortal 
Phrase, 1987 UTAH L. REV. 977. 
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ne-am putea aștepta ca Congresul să vină cu o formulare care ar face clar modul de 
aplicare a legii în fiecare caz care ajunge în fața unui tribunal. Acest fapt nu este 
posibil – sau, cel puțin, se întâmplă foarte rar –, astfel încât am putea spera că Con-
gresul va face următorul lucru bun: să instruiască tribunalele cum să rezolve ca-
zurile înrudite. Astfel, funcția judecătorească nu va fi uzurpată; Congresul le va da 
doar judecătorilor instrucțiuni despre cum să descopere nuanțele fine ale legii.[48] 

Susținătorii cercetării procesului legislativ afirmă că Congresul deja face asta 
prin introducerea instrucțiunilor în rapoartele comitetelor și în luările de cuvânt 
din plen. Dar este destul de clar că nu toți respectă aceste convenții, din rațiuni 
justificate. Nu se poate spune cu un simț realistic că raportul unui comitet al unei 
Camere a Congresului îi obligă pe ceilalți membri ai aceleiași Camere, care nu au 
nicio contribuție formală la elaborarea sa, și, cu siguranță, nici pe membrii celeilalte 
Camere sau pe Președinte. Mai mult, pot exista contradicții între diferitele părți ale 
procesului legislativ și nicio modalitate de reconciliere a acestora. Nici măcar canoa-
nele de interpretare – normele standard aplicabile în lipsa unor indicii precise – nu 
oferă siguranță. Puțini oameni sunt de acord cu privire la ce trebuie să se facă apel 
mai întâi: la canoane sau la procesul legislativ, și apoi cu privire la canonul 
prevalent: cel care spune că legile care derogă de la common law trebuie aplicate 
restrictiv sau cel care spune că legile reparatorii trebuie aplicate extensiv?[49] 

Probabil că vă întrebați chiar acum: „De ce ne spune Kozinski toate astea? E 
judecător federal, iar judecătorii federali se ocupă cu interpretarea. De ce nu se 
pun de acord tribunalele și nu vin cu un ghid comprehensiv de interpretare a 
legilor?”. Răspunsul este că tribunalele sunt prost echipate din punct de vedere 
instituțional pentru a proceda astfel. În mod normal, tribunalele rezolvă cazurile 
prin intermediul opiniilor – prin aplicarea punctuală a principiilor juridice în 
modele de situații particulare. În această ambianță, este aproape imposibil să 
explici un set comprehensiv de principii descriind modul de interpretare a legilor. 
Apoi, mai există și chestiunea limitărilor instituționale: tribunalele pot alege din 
metodele existente de interpretare a legilor, de exemplu, să țină cont de raportul 
comitetului acolo unde legea este neclară. Dar ele nu pot veni cu metode mai 
revoluționare și mai inovatoare, cum ar fi includerea în fiecare proiect de lege a 
unei Pietre din Rosetta despre cum se așteaptă Congresul să fie aplicată legea de 
tribunale. Nu, pentru o veritabilă soluție comprehensivă la această problemă, 
Congresul este cel care trebuie să acționeze. 

Cum poate proceda Congresul? Există mai multe modalități, dar probabil că cea 
mai simplă este adoptarea unor legi care să instruiască tribunalele, inclusiv pe cele 
administrative, despre cum se așteaptă Congresul să se aplice legile pe care le 

 
[48] Vezi Hearings Before the Joint Comm. on the Organization of Cong., 103d Cong., 1st 

Sess. 81-82 (1993) (declarația Hon. Patricia M. Wald, judecătoare, D.C. Curtea de Apel de 
Circuit). Judecătoarea Wald susține că Congresul ar trebui să-i instruiască pe judecători despre 
cum să rezolve cazurile de interpretare a legilor, însă din păcate Congresul oferă rar asemenea 
indicii. Vezi id. 

[49] Vezi BREYER, nota 25 supra, la 869-70. 
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adoptă. Sau Congresul poate desemna o comisie formată din legislatori, judecători 
și avocați care să studieze problema. O asemenea comisie ar putea sugera la fel de 
bine reforme în procesul de elaborare a legilor de către Congres. O posibilitate ar fi 
existența unui registru legislativ oficial – elaborat în comun de ambele camere – 
care conține expresia exclusivă a indiciilor Congresului despre modul în care 
tribunalele ar trebui să aplice legea. Nu trebuie să sune bizar și diferit. Deja 
funcționează un model de lucru excelent. Comitetul comun privind taxele este 
profund implicat în elaborarea, amendarea și implementarea întregii legislații 
fiscale;[50] acesta supraveghează Fiscul;[51] aprobă soluționarea tuturor cazurilor 
fiscale care presupun o sumă mai mare de un milion de dolari;[52] și, probabil cel 
mai important, emite „Blue Book” a Comitetului[53], care reprezintă un ghid detaliat 
de interpretare a legii. Unii au contestat legitimitatea „Blue Book”-ului,[54] de vreme 
ce este elaborată cu mult după adoptarea legislației. Totuși, ea prevede indicii 
importante privind rațiunile Congresului dincolo de Codul fiscal.[55] 

Dacă Congresul își îndreaptă atenția spre procesul interpretativ, el poate veni 
chiar cu propuneri mai radicale, iar între ele, cu ideea că unele domenii ale 
dreptului sunt, pur și simplu, prea complicate pentru a fi reglementate de 
legi. Probabil că Congresul ar trebui să încerce să reglementeze aceste materii în 
linii generale, lăsând detaliile de implementare în sarcina agențiilor, care le vor 
reglementa ele însele. Un comitet sau o comisie a Congresului ar putea identifica 

 
[50] Creat prin lege, Comitetul comun privind taxele funcționează, așa cum o presupune și 

numele lui, în cadrul ambelor Camere ale Congresului cu privire la chestiunile fiscale. Vezi 26 
U.S.C. § 8022 (1994). Atribuțiile Comitetului comun includ investigarea modului de operare a 
sistemului fiscal federal, propunând metode de simplificare a impozitării și publicându-și 
investigațiile și recomandările. Vezi id; vezi și Michael Livingston, Reinventing Tax Scholarship: 
Lawyers, Economists, and the Role of the Legal Academy, 83 CORNELL L. REV. 365, 374 n.20 
(1998) („Comitetul comun privind taxele ... asistă atât Camera, cât și Senatul în redactarea 
legislației fiscale ...”). 

[51] Vezi 26 U.S.C. § 8022(1)(B) (care prevede că Comitetul comun trebuie să „investigheze 
administrarea ... taxelor cu ajutorul Fiscului”). 

[52] Vezi INTERNAL REVENUE MANUAL § 35, cap. 16(32) (1992). 
[53] „Comitetul comun emite explicații generale, cunoscute sub numele de Blue Books, care 

interpretează părți masive din legislația fiscală”. Alton A. Murakami, Note, "Useful Life" Has 
Outlived Its Useful Life: Tax Depreciation After Simon and Liddle, 72 N.Y.U. L. REV. 1211, 1242 
n.38 (1997). Vezi și JOINT COMM. ON TAXATION, 100TH CONG., GENERAL EXPLANATION 
OF THE TAX REFORM ACT OF 1986 (Comm. Print 1987); JOINT COMM. ON TAXATION OF 
CONGRESS, 97TH CONG., GENERAL EXPLANATION OF THE ECONOMIC RECOVERY TAX 
ACT OF 1981 (Comm. Print 1981). 

[54] Vezi MARTIN GINSBURG, SPEECH AT THE NYSBA TAX SECTION ANNUAL 
MEETING LUNCHEON (Jan. 24, 1991), republicat în Hearings Before the Joint Comm. on the 
Organization of Cong., 103d Cong., 1st Sess. 295 (1993). 

[55] Aceste explicații sunt importante și dintr-un alt motiv. Tribunalelor le iau adesea ani de 
zile să interpreteze o nouă prevedere fiscală. Totuși, odată ce este adoptată legislația fiscală, 
practicienii trebuie să încerce și să-i înțeleagă efectele și implicațiile. Blue Book și alte forme de 
proces legislativ oferă sprijin și indicii la început, înainte ca interpretarea judecătorilor să fie 
disponibilă. 
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canoanele de interpretare încă valide și ar putea stabili ordinea aplicării lor de 
către tribunale. Teoretic, comitetul ar trebui să meargă chiar mai departe și să 
sugereze adoptarea unui sistem ca cele existente în unele state europene, în care 
un grup compus din oficiali guvernamentali elaborează legislația sau o verifică 
înainte de adoptarea ei.[56] 

Orice soluție va concepe Congresul, ea va fi net mai avantajoasă decât sistemul 
din prezent, prin faptul că va explica și va aduce în discuție asumpțiile făcute de 
diferiții jucători în acest proces complicat. Nu cred că există o modalitate corectă 
sau greșită pentru Congres de a-și comunica voința celor care trebuie să aplice 
legea; pur și simplu există grade diferite de coerență. De vreme ce acest domeniu 
este unul în care mai important este să fie stabilite norme, decât modul în care 
sunt stabilite acestea, dați-mi voie să sugerez câteva obiective pe care le-ar putea 
promova orice sistem: 

1. Cu excepția domeniului dreptului penal, prezumția ar trebui să fie 
împotriva legiferării directe și în favoarea delegării detaliilor către o 
agenție administrativă. Cu cât este mai complexă schema legală, cu atât 
mai puțin probabil este că Congresul va asigura un limbaj legal suficient 
de precis, astfel încât tribunalele să aplice legea fără a face judecăți de 
politică publică.[57] Sub supravegherea atentă a Congresului și supuse 
procedurilor obișnuite de notificare și de avizare, agențiile se află într-o 
poziție cu mult mai bună pentru a oferi indicii utile și pentru a face 
alegerile necesare de politică publică. 

2. Dacă Congresul se așteaptă ca procesul de interpretare să țină cont de 
procesul legislativ, ar trebui s-o spună clar și să explice care materiale ar 
trebui avute în vedere de tribunale. 

3. Dacă tribunalele ar ajunge să analizeze un raport legislativ, acesta trebuie 
să fie complet și disponibil înainte ca fiecare Cameră a Congresului să 
voteze pentru adoptarea legii și ca Președintele să promulge legea. Acest 
fapt va asigura că indiciile de interpretare din raport reflectă, de fapt, 
intenția celor care votează proiectul (sau îl semnează). 

4. Cei care nu sunt de acord cu raportul legislativ oficial trebuie să aibă o cale 
de a-și exprima opiniile. Legislativul trebuie să le dea tribunalelor instruc-
țiuni clare privind ponderea potrivită care trebuie acordată opiniilor 
disidente. 

 
[56] Vezi BREYER, nota 25 supra, la 868 (descriind activitatea Consiliului parlamentar englez 

și a Conseil d'Etat francez). În Anglia, redactori profesioniști configurează legislația pentru a se 
asigura că judecătorii, ale căror tendințe interpretative le cunosc bine, vor interpreta legile în 
felul urmărit de redactori. Vezi id. 

[57] Vezi GINSBURG, nota 53 supra, la 296. Acest fapt are alte două avantaje: răspunderea și 
posibilitatea de reparare. Așa cum evidențiază profesorul Ginsburg, cetățeanul nefericit prins 
într-un Catch-22 juridic poate convinge puterile agenției să-l asculte; șansele cetățeanului în 
fața Congresului sunt mult mai reduse. Vezi id. Și, presupunând că cineva ascultă, este mult 
mai ușor pentru o agenție să revizuiască o reglementare absurdă sau neclară, în comparație cu 
Congresul. Vezi id. 
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5. În măsura în care Congresul se așteaptă ca tribunalele să se bazeze pe 
canoanele de interpretare, el trebuie să stabilească normele aplicabile și 
ordinea aplicării lor de către tribunale. 

6. Congresul ar trebui să precizeze ce concluzii ar putea trage tribunalele, 
dacă este necesar, din inacțiunea Congresului, cum ar fi omisiunea de a 
amenda un proiect de lege după ce îi este semnalată o interpretare. Și, de 
asemenea, ce concluzii ar trebui să tragă în mod obișnuit tribunalele din 
acțiunile și din inacțiunile legislaturilor subsecvente ale Congresului. 

Vor rezolva aceste obiective toate problemele de interpretare a legii? Vor evita 
toate dezacordurile? Bineînțeles că nu. Dar concentrarea atenției asupra proble-
mei și convenirea unui set de norme pe care ar trebui să le respecte Congresul și 
tribunalele vor conduce, cu siguranță, la o mai mare coerență în aplicare, redu-
când costul incertitudinii pentru litiganți și sarcina tribunalelor. Mai important, 
ramurile politice vor fi consolidate, asigurându-se faptul că voința lor, nu cea a 
tribunalelor, este cea care guvernează. Spunând asta, presupun – pe baza 
experienței mele de două decenii de serviciu guvernamental – că majoritatea 
oficialilor publici, inclusiv a legislatorilor, a judecătorilor și a membrilor ramurii 
executive, acționează, în general, cu bună-credință. Ei vor să respecte normele și 
vor să procedeze corect, doar dacă pot afla cum este corect. Nu împărtășesc 
cinismul celor care spun că nicio normă nu-i va constrânge pe birocrați și pe jude-
cători, care vor eluda legile pentru a-și promova agenda politică. Din experiența 
mea, asemenea oameni sunt puțini, foarte puțini.[58] 

* * * 

Știu care este întrebarea care persistă în mintea voastră: ce i s-a întâmplat, 
până la urmă, judecătorului Toe? Curtea Supremă a emis un certiorari[59], iar la 
două zile după dezbaterile orale, a pronunțat o opinie unanimă, semnată de 
judecătorul Scalia. Opinia afirmă următoarele: 

Articolul 666 este formulat în mod clar. Acesta le interzice judecătorilor să 
invoce procesul legislativ la interpretarea legilor. În opinia sa, judecătorul Toe 
a citat tratatul pe care l-a scris, nu procesul legislativ. Deși judecătorul Toe s-a 
bazat pe procesul legislativ atunci când și-a elaborat tratatul, este foarte clar că 
legea nu-și propune să reglementeze conduita unei persoane atunci când 
acționează ca un comentator sau ca un copist, nu în calitatea sa de judecător. 
Hotărârea Curții de Apel este casată, iar cauza este trimisă cu ordinul anulării 
condamnării. 

 
Vă mulțumesc!

 
[58] Nu, nu voi da nume. Vezi Thompson v. Calderon, 120 F.3d 1045, 1067-69 (9th Cir. 1997) 

(Kozinski, J., opinie disidentă) (detaliind acțiunile judecătorilor X, Y și Z). 
[59] Actul emis de Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii, care permite exercitarea 

controlului hotărârii unui tribunal inferior [n.tr.]. 
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Un caz care a continuat să-i fascineze pe studenți în materia teoriei dreptului 
este Riggs v. Palmer[1], o hotărâre din 1889 în care s-a reținut că Elmer E. Palmer, 
condamnat pentru un omor de gradul doi comis împotriva bunicului său, nu a 
putut veni la moștenire pe baza testamentului celui din urmă.[2] Judecătorul 
Cardozo a scris că, în acest caz, existau două căi analitice spre direcții diferite și că 
judecătorii au ales calea care părea că realizează „dreptatea”.[3] Ronald Dworkin a 
afirmat că acest caz dovedește triumful unor „principii” față de ceea ce se cheamă 
„reguli de drept”.[4] Pentru Dworkin, faptul denotă o deficiență fundamentală a 
școlii juridice a pozitivismului, o școală care, deși evidențiază că dreptul este un set 
de reguli, nu spune cum trebuie tratate „principiile”.[5] Mai recent, Richard Taylor 
a susținut că înainte de pronunțarea hotărârii Riggs nu exista deloc „drept” care să 
reglementeze problema ucigașilor care vin la moștenirea testatorilor și că, în 
consecință, hotărârea în sine constituia singurul „drept” care i s-a aplicat lui 
Elmer.[6] 

Toate aceste abordări, în special cea a lui Taylor, sugerează că hotărârea Riggs 
a fost, în general, impredictibilă și, prin urmare, trebuie să-i fi surprins pe Elmer 
și pe avocatul său. Desigur, analizând cazul astăzi, nu ne preocupă în mod 
particular dacă Elmer sau avocatul său a fost surprins de rezultat. Dar noțiunea 
de surprindere și cea de impredictibilitate ridică o chestiune esențială: trebuie să 
ne surprindă tribunalele? Nu ar trebui ca tribunalele să realizeze așteptările 
juridice ale oamenilor? Nu ar trebui ca tribunalele să se comporte cât de 
predictibil posibil? Și mai important este ceea ce avem în vedere atunci când 
spunem „drept”. Bineînțeles, această chestiune este, pe cât de esențială, pe atât 
de vastă, dar sugerez că avem, cel puțin, o concepție minimă despre drept pe care 

 
[1] 115 N.Y. 506, 22 N.E. 188 (1889). 
[2] Id. la 514-15, 22 N.E. la 191. 
[3] B. CARDOZO, The Nature of the Judicial Process, 41 (1921). 
[4] DWORKIN, The Model of Rules, 35 U. Chi. L. Rev. 14, 23-24, 29-30 (1967) [citat, de acum 

înainte, ca Dworkin]. 
[5] Id. la 22. 
[6] TAYLOR, Law and Morality, 43 N.Y.U.L. Rev. 611, 626 (1968). 
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majoritatea oamenilor nu o vor contesta. Potrivit concepției minime, dreptul 
reprezintă un mijloc de influențare a comportamentului (de modificare, de 
canalizare, de schimbare a acestuia) oamenilor cărora li se adresează. Dacă 
dreptul nu ar îndeplini, cel puțin, o asemenea funcție, cu greu dacă l-am putea 
numi „drept” sau cu greu dacă am fi interesați de acesta.  

Dar dacă dreptul semnifică ceva care influențează comportamentul, putem 
spune că dreptul care exista înainte de pronunțarea hotărârii în cazul Riggs putea 
influența comportamentul lui Elmer? Dacă putem conchide așa, atunci, într-o 
oarecare măsură, dreptul fie nu l-a surprins, fie nu trebuia să-l surprindă pe 
Elmer: în analiza acestui caz, tribunalele au ratificat, de o manieră predictibilă în 
mod rezonabil, o normă (ori o „regulă” sau un „principiu”) care exista într-un 
anumit sens înainte ca Elmer să pună otravă în mâncarea bunicului său. În aceeași 
măsură, nu vom fi atât de deranjați de aparenta discreție sau de „funcția legis-
lativă” atribuită tribunalului din New York de mai mulți autori din teoria drep-
tului. Și ne vom implementa propria concepție despre regula potrivită a unui 
tribunal – cea conform căreia, la judecarea unui comportament din trecut, tribu-
nalul ar trebui să aplice norme care existau la data comportamentului. Pentru că, 
dacă tribunalul nu procedează așa, el ar acționa de o manieră prospectivă – ca un 
legislator – creând reguli. Dar acțiunea prospectivă se va aplica retrospectiv – în 
cazul părții perdante. Acest fapt ar lovi în concepția noastră privind corectitu-
dinea și ne va submina credința în viabilitatea definiției „dreptului”, sugerată mai 
sus. Dacă un tribunal trebuie să fie „corect” și să procedeze potrivit „dreptății”, el 
nu ar trebui să inventeze reguli pe care să le aplice apoi în mod retroactiv părților 
litigante. Chiar dacă și pozitiviști ca H.L.A. Hart au admis că se poate spune că 
tribunalele care se confruntă cu chestiuni de „penumbră” acționează, uneori, ca 
un legislativ și că trebuie să recunoaștem asta,[7] susțin că, cu cât mai mult o 
„recunoaștem”, cu atât mai mult le permitem tribunalelor să acționeze în mod 
incorect și injust. Ca să fim siguri, dacă tribunalele acționează, în realitate, așa 
cum susține Hart, trebuie să recunoaștem această realitate. Dar să nu o facem în 
grabă. Probabil că o privire mai atentă asupra a ceea ce fac tribunalele va dizolva 
multe exemple aparente de „legiferare judecătorească” și va dezvălui, în schimb, 
un proces mai subtil și mai corect de judecată. 

În acest articol aș vrea să aplic observațiile de mai sus, analizând mai atent 
cazul Riggs. În loc să-l analizez în mod convențional, voi inventa un dialog[8] între 
Elmer și avocatul său. Dialogul va încerca să arate de ce informații putea beneficia 
Elmer, dacă se poate vorbi de informații, înainte de a-și omorî bunicul. Bineîn-
țeles, dialogul este construit cu toate beneficiile analizei în retrospectivă, inclusiv 
și în special pe baza hotărârii definitive a tribunalului din New York. Avocatul, ca 
și dialogul în sine, este imaginar. De vreme ce observațiile avocatului pot părea 

 
[7] HART, Positivism and the Separation of Law and Morals, 71 Harv. L. Rev. 593, 629 (1958). 
[8] Pentru un dialog similar, vezi HART, The Power of Congress to Limit the Jurisdiction of 

Federal Courts: An Exercise in Dialectic, 66 Harv. L. Rev. 1362 (1953). 
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nerealiste, nu cred că percepțiile sale presupun că Elmer a fost suficient de 
norocos să se prezinte în fața unui avocat prevăzător, în căutarea unor consultații 
juridice. Luându-mi libertatea punerii în scenă, sper să prezint în modul cel mai 
clar concluziile la care Elmer și un avocat prevăzător rezonabil puteau ajunge 
dacă examinau la modul serios problema din cazul Riggs v. Palmer, înainte ca 
acesta să fie soluționat de tribunalele din New York. Luarea unei hotărâri defini-
tive privind caracterul plauzibil al următorului dialog este lăsată, bineînțeles, la 
discreția cititorului. 

SCENA ÎNTÂI 
Biroul unui avocat situat în  

partea de nord a New Yorkului, februarie 1882 

AVOCATUL: – Ia loc, Elmer. La ce te-ai gândit zilele astea? Domnișoara Fetch 
spune că ai să mă întrebi ceva. 

ELMER: – Așa este, am o întrebare pentru dumneavoastră. Vreau să știu dacă un 
moștenitor testamentar mai dobândește proprietatea în cazul în care îl 
omoară pe testator. 

AVOCATUL: – Nu știam că-ți sunt cunoscuți termeni juridici ca „testator” și 
„moștenitor”. Ai aruncat cumva o privire prin volumele lui Blackstone sau 
Kent? 

ELMER: – De fapt, am luat volumul lui Blackstone de la bibliotecă. Însă nu mi-a 
fost de ajutor pentru problema mea. 

AVOCATUL: – Mă bucur că te interesează domeniul dreptului. Dar mă surprinde 
puțin întrebarea pe care mi-ai pus-o. Ce te-a făcut să te gândești la așa ceva? 

ELMER: – Ei bine... 

AVOCATUL: – Îmi imaginez că ai putea veni cu o mulțime de întrebări după ce 
citești ceva din Blackstone. Dar cu o întrebare care nici măcar nu este 
tratată de Blackstone... e cu totul altceva. A existat ceva în volumul lui 
Blackstone care să-ți fi provocat întrebarea? 

ELMER: – Nu. Am citit despre asta într-un roman de duzină zilele trecute. 

AVOCATUL: – Și te-ai grăbit să cauți prin legi? 

ELMER: – Chiar așa. 

AVOCATUL: – Ești sigur că nu cunoști pe cineva care vrea să-și omoare unchiul 
bătrân și bogat? 

ELMER: – Nu, domnule. 

AVOCATUL: – Știi pe cineva care vrea să omoare pe altcineva? 

ELMER: – Nu, nu știu. 
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AVOCATUL: – Elmer, să nu mă-nțelegi greșit atunci când te întreb asta, dar, din 
pură curiozitate, bunicul tău are destul de mulți bani și, în mod logic, ai fi 
singurul beneficiar. 

ELMER: – Nu văd ce legătură are asta cu întrebarea. 

AVOCATUL: – Nimic, băiete, absolut nimic. Doar că m-ai pus pe gânduri. Nu știi, 
că tot veni vorba, dacă ești beneficiarul trecut în testamentul bunicului tău? 

ELMER: – Nu e ceva ce ați putea ști chiar dumneavoastră? 

AVOCATUL: – Nu. De fapt, bunicul tău a apelat la un alt avocat din oraș. Dar știu 
că a întocmit un testament. 

ELMER: – Cred că sunt trecut în testamentul lui. Dar nu pot fi sigur. Oricum, 
întrebarea nu are legătură cu persoana mea. 

AVOCATUL: – Știu asta, Elmer, și mă bucur. Presupun că e firesc ca un beneficiar 
al unui testament să se întrebe, uneori, când ar putea muri testatorul sau 
dacă acesta își poate modifica testamentul înainte de moarte. Dar sunt 
sigur că nu aceste gânduri au provocat întrebarea ta. 

ELMER: – Deloc. Dar aș vrea să știu care este dreptul aplicabil în această materie. 

AVOCATUL: – Nu pot să-ți dau un răspuns pe nepregătite. Dar voi face câteva 
cercetări, din pură curiozitate. Uite câteva cărți prin care ai putea arunca, 
de asemenea, o privire. Te poți întoarce cam într-o săptămână și vom 
discuta problema atunci. 

ELMER: – Mulțumesc. Voi vedea ce spun cărțile. Poate că găsesc în ele vreo regulă 
care tratează problema. 

AVOCATUL: – Mă îndoiesc, de vreme ce nu există nicio regulă la Blackstone. Dar 
vom vedea. Până atunci, vreau să știi un lucru. 

ELMER: – Da? 

AVOCATUL: – Așa cum știi, omorul este cea mai atroce crimă dintre toate. Cine 
omoară un om merită să fie spânzurat. N-aș ezita să aduc la cunoștința 
poliției informațiile pe care le am despre un ucigaș, chiar dacă sunt 
informații despre un client al meu.  

ELMER: – Un client? 

AVOCATUL: – Un client despre care știu că a comis un omor – atât timp cât nu 
am primit informațiile în regim de confidențialitate de la clientul meu după 
comiterea faptei, ca parte a misiunii mele de a-l reprezenta. Chiar și atunci, 
nu voi ști dacă îl voi reprezenta, dar nu exclud că-l voi denunța la 
poliție. Dar dacă este clientul meu și aflu că a comis un omor, faptul că-mi 
este client nu mă va opri să chem poliția. 

ELMER: – Cred că înțeleg. Dar de ce-mi spui asta? 
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AVOCATUL: – Vreau doar să știi, Elmer, cum îmi percep eu responsabilitatea de 
avocat. Simplul fapt că ai venit aici și mi-ai pus o întrebare despre ucigași 
și testatori este un fapt pe care trebuie să-l consider un element probatoriu. 
Ah, probabil că nu va fi util niciodată în vreo privință. Dar imaginează-ți, 
doar, Elmer, că bunicul tău moare de o moarte nenaturală. Într-o astfel de 
situație, faptul că mi-ai pus întrebarea despre un ucigaș care moștenește pe 
baza unui testament va arunca o mică umbră de suspiciune asupra ta... 

ELMER: – Dar... 

AVOCATUL: – chiar dacă ești complet nevinovat! Vezi tu, nu voi considera faptul 
că mi-ai pus întrebarea într-o privință care nu are absolut nimic de-a face 
cu vreo acțiune la care te gândești ca fiind o informație confidențială într-o 
relație avocat-client, dacă ulterior are loc o anchetă referitoare la o posibilă 
moarte nenaturală a bunicului tău. 

ELMER: – Da. 

AVOCATUL: – Bine, atunci. Vino săptămâna următoare ca să discutăm între-
barea ta interesantă. 

ELMER: – [în afara audienței] La dracu! Nu trebuia să-l întreb asta. Trebuia să 
cercetez singur problema. Dar cum? Nu știu cum să fac cercetarea. Trebuia 
să întreb un avocat. Iar acum, că l-am întrebat, aș putea continua să 
investighez, la fel de bine. Răul făcut nu mai poate fi reparat. Îl voi revedea 
săptămâna viitoare și-i voi afla opinia. 

COMENTARIU 
Într-un anumit sens, nu s-a întâmplat nimic deosebit până acum. Elmer i-a 
adresat, pur și simplu, o întrebare avocatului său. Dar, într-un alt sens, s-a sugerat 
ceva important despre semnificația „dreptului”. Am văzut că avocatul în sine este 
parte a sistemului juridic mai mult decât în sensul tehnic de „ofițer al tribu-
nalului”. Avocatul reprezintă primul contact al lui Elmer cu procesul juridic care 
începe să se contureze în jurul întrebării lui Elmer. Așa cum a aflat Elmer singur, 
neputând identifica măcar o mențiune cu privire la chestiune în volumele lui 
Blackstone sau Kent, cele mai consultate lucrări ale timpului, problema „posi-
bilității unui beneficiar de a veni la moștenirea testatorului pe care îl omoară” 
nu-și găsește ușor un răspuns în sistemul juridic. Dar sistemul juridic a început 
să răspundă, chiar prin avocat. Chiar dacă avocatul a menționat, până acum, că 
nu știe să răspundă la întrebare, de fapt acesta a început să dezvăluie un răspuns 
prin chiar atitudinea luată față de întrebarea lui Elmer. Așa cum a constatat 
Elmer, atitudinea avocatului este defavorabilă. Avocatul o va cerceta ca pe o 
chestiune „interesantă”, dar a subliniat că s-ar întrista dacă ar afla că această 
chestiune are o importanță practică pentru Elmer. 
Astfel, dacă Elmer ar fi fost un tânăr foarte ager, și-ar fi putut spune că atitudinea 
negativă a avocatului constituie un bun indiciu că sistemul juridic ca întreg va 
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avea, de asemenea, o atitudine negativă față de o asemenea chestiune, pentru că 
avocatul este parte a sistemului juridic. Dar Elmer nici măcar nu caută vreun 
„indiciu” în acest birou. În schimb, îl preocupă faptul că a dat naștere suspi-
ciunilor unui avocat insensibil. 
Așa cum vom detalia, Elmer este, de fapt, un „pozitivist”. Cu alte cuvinte, el crede 
că sistemul juridic reprezintă, pur și simplu, un set de reguli. Fie există o regulă 
precisă care îi răspunde la întrebare, fie nu există o regulă precisă. În ultimul caz, 
Elmer va conchide că alte reguli din sistem vor continua să fie incidente și că 
beneficiarul va veni la moștenire pe baza testamentului. De vreme ce consideră 
că dreptul este o colecție neutră de reguli, Elmer nu crede, desigur, că avocatul 
pe care îl consultă are ceva de-a face cu conținutul dreptului. În concepția lui 
Elmer, avocatul este, pur și simplu, un asistent de cercetare. 

SCENA A DOUA 
Aceeași chestiune, discutată cu o săptămână mai târziu 

AVOCATUL: – Intră, Elmer. Am cercetat chestiunea ta. Am aflat informații 
interesante. 

ELMER: – Există vreo normă de drept aplicabilă în acest caz? 
AVOCATUL: – Ei bine, e o chestiune vastă. Să o lămurim. Ce ai în vedere prin 

„drept”? Sau spune-mi un lucru pe care-l ai în vedere prin acest termen. 
ELMER: – O lege? 
AVOCATUL: – Să-ncepem cu asta. Am efectuat cercetarea și nu există nicio lege 

a statului New York care să trateze problema moștenirii de către beneficiar 
a testatorului pe care l-a omorât. Bineînțeles, există o mulțime de legi care 
tratează transmiterea patrimoniului în baza testamentelor, dar nu există 
niciuna cu privire la chestiunea particulară pe care o ridici. Mai mult, nu 
există legi federale relevante. 

ELMER: – Cum rămâne situația în celelalte state? Sau acestea nu contează? 
AVOCATUL: – De fapt, nu am reușit să identific vreo lege a altui stat cu privire la 

această chestiune și presupun că, dacă aș cerceta legislația altor țări, nu aș 
găsi nimic. Desigur, legile altor state sau ale altor țări nu obligă cu nimic 
statul New York, dar este interesant faptul că problema ta nu a făcut 
niciodată, se pare, obiectul agendei vreunui corp legislativ. 

ELMER: – Și cum rămâne cu jurisprudența? 
AVOCATUL: – Foarte bine, Elmer. Văd că ai învățat ceva din cărțile pe care ți 

le-am dat. Îmi spui acum că „drept” nu înseamnă pentru tine doar regulile 
identificate în legi, ci și regulile reținute în hotărârile judecătorești. Este 
adevărat?  
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ELMER: – Da. Presupun că regulile adoptate de legislativ și regulile la care au 
ajuns judecătorii au același statut – am în vedere faptul că produc același 
efect.  

AVOCATUL: – Este adevărat, așa fac. Tribunalele vor aplica „precedentele” tot așa 
cum aplică legile. Am făcut câteva cercetări privind precedentele existente. 

ELMER: – Și...? 
AVOCATUL: – Nu există niciun caz în cărți referitor la omorârea unui testator de 

către beneficiar. 
ELMER: – Chiar niciunul? 
AVOCATUL: – Niciunul, fii sigur. Însă vezi tu, Elmer, misiunea unui avocat nu 

poate înceta prin simpla căutare a problemei sau a unui caz identic, 
soluționat anterior. Poate exista ceea ce noi numim un caz analog. Un caz 
în care oarecum aceeași problemă a apărut într-un alt context. 

ELMER: – Nu știu care ar putea fi acesta. 
AVOCATUL: – Ți-l spun eu. Am identificat un caz soluționat în Carolina de Nord, 

care a vizat dreptul unei soții de a veni la moștenirea legală.[9] Aceasta a 
fost condamnată în calitate de coautor al omorului comis asupra soțului 
ei. Cu alte cuvinte, a fost implicată în omorârea soțului ei și, cu toate 
acestea, pretindea o parte din averea lui. 

ELMER: – E un subiect destul de apropiat de chestiunea pe care v-am prezentat-o. 
AVOCATUL: – Așa cred și eu. 
ELMER: – Cum a hotărât tribunalul? 
AVOCATUL: – Tribunalul a reținut că soția era îndreptățită să vină la moștenirea 

legală. 
ELMER: – Și acesta este singurul caz găsit în literatura juridică? 
AVOCATUL: – Sigur că da. Singurul caz care sugerează că, oricum, ucigașul îl 

poate moșteni pe cel ucis. 
ELMER: – Păi ăsta este un răspuns la întrebarea mea. 
AVOCATUL: – Nu te grăbi. Există mai multe lucruri pe care trebuie să le avem în 

vedere. În primul rând, așa cum ți-am spus, este un caz judecat în Carolina 
de Nord, nu în New York. 

ELMER: – Și asta presupune că nu are nicio importanță în statul New York? 
AVOCATUL: – Nu, nici chiar așa. De fapt, presupune că tribunalele din New York 

vor dori să aplice singurul precedent relevant, chiar dacă e vorba de o 
hotărâre pronunțată într-un alt stat. După cum știi, probabil, judecătorii 

 
[9] Owens v. Owens, 100 N.C. 240, 6 S.E. 794 (1888). Mi-am luat o ușoară libertate dramatică. 

Cazul Owens a apărut, de fapt, după ce Elmer și-a otrăvit bunicul, însă înainte de pronunțarea 
hotărârii Riggs v. Palmer, care a pus în discuție și a respins „teoria acestui caz”. 115 N.Y. la 514, 
22 N.E. la 190-91. 
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împărtășesc sentimentul că dreptul ar trebui să fie coerent și vor simți astfel 
presiunea de a ajunge la același rezultat la care au ajuns judecătorii din 
Carolina de Nord. Dar nu sunt obligați s-o facă. 

ELMER: – Nu sunt obligați, adică tot așa cum nu sunt obligați dacă ar fi fost vorba 
de o hotărâre pronunțată în statul New York? 

AVOCATUL: – Exact. Și chiar dacă ar fi fost vorba de un caz judecat în New York, 
tribunalele pot răsturna întotdeauna precedentele. Însă asemenea exemple 
de răsturnare a unui precedent sunt foarte rare. 

ELMER: – Deci ceea ce spuneți este că un tribunal din New York va urma, 
probabil, o soluție pronunțată în Carolina de Nord? 

AVOCATUL: – Da. Cel puțin, judecătorii din acest stat vor avea în vedere cazul 
din Carolina de Nord ca reprezentând un factor important. Dar să analizăm 
o a doua chestiune. Cât de apropiat este un caz de moștenire legală de către 
soție de un caz de moștenire testamentară? 

ELMER: – E același lucru. 
AVOCATUL: – Dar moștenirea legală nu echivalează cu moștenirea testamentară. 
ELMER: – Am în vedere faptul că principiul e același. 
AVOCATUL: – Ai dreptate atunci când spui că trebuie să atragem atenția la 

principiul aplicabil. Dar care este principiul aplicabil? 
ELMER: – Principiul moștenirii averii unui om pe care l-ai omorât. 
AVOCATUL: – Elmer, ăsta e un principiu. Dar să analizăm situația într-un mod 

diferit. Să presupunem că avem un testator care îl anunță pe beneficiar că 
are de gând să modifice testamentul, iar beneficiarului îi este teamă că 
modificarea ar putea fi contrară intereselor sale.[10] Dacă beneficiarul se 
grăbește și-l omoară pe testator înainte ca testatorul să modifice testa-
mentul, atunci acesta va profita enorm de pe urma omorului. Dar anali-
zează situația moștenirii legale a soției. În acest caz, soțul nu poate schimba 
modul în care va fi transmisă averea. 

ELMER: – Dar soția dobândește averea înainte de a-și ucide soțul. 
AVOCATUL: – Foarte adevărat. Însă concluzia e adevărată și pentru situația tes-

tamentului. Într-adevăr, ucigașul din ambele cazuri dobândește proprie-
tatea înainte, în comparație cu situația în care ar fi dobândit-o dacă pro-
prietarul ar fi murit de o moarte naturală. Acesta este un punct comun. Însă 
eu îți vorbeam despre o diferență. 

ELMER: – Să presupunem că soțul divorțează de soție. Nu-și va pierde soția 
dreptul la moștenirea legală? 

 
[10] O asemenea situație constituie ingredientul principal al unui superb roman polițist 

semnat de Agatha Christie. Vezi A. CHRISTIE, Crăciunul lui Poirot (1938). 
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AVOCATUL: – E o întrebare excelentă, Elmer. Nu, cred că situația va fi, totuși, 
diferită. Beneficiarul unui testament nu poate avea nicio pretenție la avere, 
cu excepția cazului în care testamentul îl vizează. Dacă testamentul este 
modificat și beneficiarul este dezmoștenit, el nu poate avea nicio pretenție 
(atât timp cât testamentul este întocmit în mod legal ș.a.m.d.). Dar soția 
are un drept de a-și moșteni legal soțul atunci când este căsătorită în mod 
legal. Prin urmare, orice procedură de divorț va trebui să aibă loc în lumina 
acestui drept de a-și moșteni legal soțul. Soția poate să nu fie de acord să 
divorțeze sau poate avea parte de o împărțire a proprietății mai favorabilă 
ca urmare a divorțului, în comparație cu partea pe care ar fi dobândit-o 
dacă nu și-ar fi moștenit legal soțul. 

ELMER: – Așadar cazurile sunt diferite? 
AVOCATUL: – Da. Sau ar trebui să spun, cel puțin, că un judecător ar putea iden-

tifica, dacă ar vrea, o diferență între un caz de moștenire testamentară și 
un caz de moștenire legală a soțului. 

ELMER: – Ce l-ar putea motiva? 
AVOCATUL: – Trebuie să aprofundăm problema. Dar am alte treburi acum. 

Putem sta de vorbă dacă vii mai târziu în această după-amiază. Dă-mi voie 
să-ți mai spun următoarele. Cazul ucigașului care moștenește pe baza 
testamentului este destul de convingător, la prima vedere. Nu există nicio 
lege care să spună că ucigașul nu poate veni la moștenire. Singurul caz care 
vizează o situație ușor diferită confirmă că el poate veni la moștenire. Mai 
mult, există numeroase legi care reglementează cum trebuie interpretat un 
testament. Aceste legi, ca și precedentul judiciar, îi instruiesc pe judecători 
cum să aplice termenii unui testament așa cum a fost scris acesta și să nu 
încerce să-i modifice. După cum știi, dacă tribunalele ar institui excepții în 
testamente, care nu sunt precizate în acestea, numărul litigiilor în dome-
niul probelor ar crește de cel puțin patru ori. Ar fi contestate tot mai multe 
și mai multe testamente, precum și susținute tot felul de excepții. Oamenii 
care întocmesc testamente nu vor putea prezice excepțiile pe care le-ar 
putea introduce în acestea un tribunal. Ideea de testament în sine ar fi 
subminată. Iată de ce legile sunt atât de clare în această materie. Dreptul 
succesiunilor este o ramură de drept care respectă îndeaproape cuvântul 
scris. Dacă testatorul nu prevede o excepție care îl elimină de la moștenire 
pe ucigașul său, tribunalele nu au nicio autoritate legală de a introduce o 
asemenea excepție într-un testament. Astfel că trebuie să lăsăm pentru 
moment situația, spunând că pare bătut în cuie că ucigașul va moșteni pe 
baza testamentului, cel puțin în măsura în care ținem cont de dreptul din 
cărți. 
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COMENTARIU 
Potrivit teoriei pozitivismului juridic, „dreptul” reprezintă un set de reguli, de 
norme sau de comenzi.[11] În 1882, în New York, nu exista vreo regulă privind 
ucigașii care vin la moștenire pe baza unui testament. Prin urmare, un pozitivist 
ar conchide că regulile care au legătură cu testamentele trebuie aplicate așa cum 
sunt scrise, iar ucigașul trebuie să vină la moștenire. Dar avocatul nostru îi 
sugerează lui Elmer că o concepție diferită privind „dreptul” ar putea fi mai 
exactă. Avocatul a început să vorbească în termeni care prezic cum va proceda un 
tribunal. Se poate ca Elmer să fi dorit ca tribunalele să aplice, pur și simplu, 
„dreptul” care, potrivit lui Elmer, constă din regulile care se găsesc în cărți. Dar 
avocatul a sugerat că s-ar putea ca tribunalul să nu acționeze ca un robot. 
S-ar putea ca lui Elmer să nu-i placă cum evoluează problema. Cu siguranță că 
are interesul de a prezice cum va proceda un tribunal. Pozitivistul pur poate să 
nu aibă un asemenea interes. Pozitivistul s-ar putea să vrea să știe care este 
„regula” și să recunoască concomitent că, dintr-un motiv sau altul, tribunalele pot 
să nu acționeze așa cum „ar trebui”. Dacă tribunalele acționează contrar „regulii”, 
pozitivistul poate conchide că ele au acționat ilegal, sau în mod „discreționar”, 
sau ca un „legislativ”. Asemenea concesii din partea unui pozitivist ar putea să 
nu-i pară importante pentru „teoria” sa. Dar pentru Elmer ele vor fi importante, 
pentru că, în fond, Elmer este interesat să anticipeze cum va proceda tribunalul, 
nu să justifice o abordare teoretică privind semnificația dreptului. Elmer este o 
persoană reală care adresează o întrebare reală cu consecințe reale pentru el și, 
prin urmare, urmându-l pe Wittgenstein[12], putem spune că semnificația „drep-
tului”, așa cum i se arată lui Elmer, este predispusă să se acorde cu utilizarea 
termenului în limbajul ordinar. Definițiile abstracte ale „dreptului” formulate de 
filosofi interesați de acest termen „de dragul său” (orice ar însemna asta) nu 
valorează prea mult, dacă valorează, pentru Elmer. 

SCENA A TREIA 
Aceeași chestiune, discutată mai târziu, după-amiaza 

ELMER: – Domnule, m-am mai gândit la ceea ce mi-ați spus și sunt convins că 
răspunsul la întrebarea mea este că ucigașul va putea veni la moștenire pe 
baza testamentului. Cred că este ceva clar, din perspectiva dreptului. Și 
există, probabil, motive serioase pentru ca acest fapt să aibă loc. 

AVOCATUL: – Motive serioase? Da. Cred că există câteva motive serioase. Dar 
mă bucur că ai adus discuția despre motive. O simplă regulă constituie, în 
sine, o chestiune fragilă dacă nu există motive serioase care s-o susțină. Așa 

 
[11] Vezi, în general, H. HART, The Concept of Law (1961); H. Kelsen, Pure Theory of Law 

(1967). 
[12] L. WITTGENSTEIN, Philosophical Investigations (1968). Vezi și HUNTER, Wittgenstein on 

Meaning and Use, în Essays on Wittgenstein 374 (E. Klemke ed. 1971). 



V. VARIA. PERSPECTIVE CONSTITUȚ IONALE 249 

 

că ar trebui, mai curând, să analizăm motivele care sprijină rezultatul pe 
care îl sugerezi și să vedem dacă sunt convingătoare. 

ELMER: – Știu un motiv – motivul pe care l-ați sugerat: un tribunal care introduce 
excepții în testamente va ruina ideea de testament. 

AVOCATUL: – Cu siguranță că e un motiv. Dar să luăm un alt motiv. De ce ar 
trebui recompensat un ucigaș pentru comiterea crimei sale, permi-
țându-i-se să moștenească averea? 

ELMER: – Nu știu. Dar nu e ceva situat în afara dreptului să stabilești dacă o 
persoană este recompensată sau nu? Nu ar trebui ca judecătorii să aplice 
doar dreptul și să nu analizeze efectele hotărârilor lor? 

AVOCATUL: – E și asta o abordare, cu siguranță, chiar una bine aleasă. Dar cred 
că judecătorii nu vor ignora efectele a ceea ce hotărăsc. De ce ar trebui să 
le ignore? Justiția nu este „oarbă”, în acest sens. Judecătorul este parte a 
lumii reale. 

ELMER: – Da, dar judecătorul este și cel care aplică dreptul. 
AVOCATUL: – Elmer, „drept” nu înseamnă doar legile și jurisprudența, așa cum 

încerc să-ți spun. Cu siguranță că dreptul înseamnă și asta. De fapt, în prin-
cipal asta. Dar poate semnifica și ceva mai mult. Poate presupune motivele 
din spatele dreptului. Poate presupune principii bine stabilite pe care le 
împărtășim. Poate presupune analiza efectelor hotărârilor. Poate presu-
pune „dreptatea”. Toate aceste lucruri ar trebui „aplicate” de judecător. 

ELMER: – Dar mi se par foarte vagi. 
AVOCATUL: – Întrebarea pe care mi-o pui nu a fost soluționată încă, așa că la ce 

te aștepți? Cu siguranță că nu te aștepți ca dreptul să ofere în cărți 
răspunsuri la chestiuni care n-au ajuns încă pe rolul tribunalelor! Așa că 
trebuie să procedăm de o manieră pe care tu o consideri vagă, de vreme ce 
nu există o alternativă mai bună. Să revenim la oile noastre. Există un al 
doilea răspuns la întrebarea mea despre un ucigaș recompensat pentru ceea 
ce a făcut. 

ELMER: – Nu mi-l imaginez. 
AVOCATUL: – E pur și simplu acesta. Constituția Statelor Unite și Constituția 

statului New York prevăd proceduri și garanții pentru o persoană acuzată 
de comiterea unei infracțiuni. Persoana poate fi găsită vinovată numai 
după ce i s-a garantat dreptul la un proces judecat de jurați și dreptul de a-i 
combate pe martori și după ce cazul a fost motivat dincolo de orice dubiu 
rezonabil. Atunci când au loc toate acestea și când persoana este găsită 
vinovată, ea nu poate fi pedepsită dincolo de ceea ce prevede pedeapsa 
stabilită de lege. O persoană condamnată de comiterea unei infracțiuni 
pentru care pedeapsa maximă este de 10 ani de închisoare nu poate fi 
sancționată, de exemplu, de un judecător, cu 20 de ani de închisoare. 
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ELMER: – Ce legătură are asta cu întrebarea mea? 
AVOCATUL: – Să presupunem că știi un ucigaș care a fost condamnat pentru 

comiterea unui omor. Oricare ar fi pedeapsa, ea este cea prevăzută de legea 
penală. Cineva ar putea susține că niciun alt tribunal sau niciun alt oficial 
nu poate adăuga la această pedeapsă. Orice pedeapsă suplimentară ar 
reprezenta ceva care excedează pedepsei prevăzute de legea penală. Mai 
mult, orice pedeapsă suplimentară stabilită de un tribunal diferit îi va fi 
impusă ucigașului fără ca acesta să fi beneficiat de dreptul la un proces 
judecat de jurați, pe baza unor probe dincolo de orice dubiu rezonabil 
ș.a.m.d. Așadar, într-un sens constituțional de bază, să-l lași fără moștenire 
pe un ucigaș ar constitui o pedeapsă suplimentară impusă acestuia doar din 
cauza comiterii crimei, iar această pedeapsă suplimentară nu va fi impusă 
potrivit garanțiilor constituționale la care era îndreptățit ucigașul.[13] 

ELMER: – Prin urmare, va proceda în mod ilegal tribunalul care-l lasă fără 
moștenire pe ucigaș? 

AVOCATUL: – Nu am spus asta. Îți ofer doar un argument, un motiv din spatele 
dreptului, un motiv care, probabil, era în mințile judecătorilor din Carolina 
de Nord în cazul moștenirii legale de către soție. 

ELMER: – Dar, în mod sigur, tribunalele nu pot acționa contrar Constituției. 
AVOCATUL: – Corect. Însă ține minte, tribunalele interpretează Constituția. 

Dacă nu consideră că acționează contrar Constituției, nimic din ceea ce-ți 
pot spune în acest birou nu va schimba situația. În afară de aceasta, 
tribunalele ar putea evita problema pedepsei suplimentare. 

ELMER: – Cum? 
AVOCATUL: – Spunând că ucigașul nu a fost privat de proprietatea sa, pentru că 

proprietatea nu i-a fost „transferată”. Dacă proprietatea nu i-a fost 
transferată, tribunalele nu-l deposedează de nimic. 

ELMER: – Sună ciudat. Cu siguranță că tribunalul îi va lua ucigașului ceva ce, 
altfel, ar fi al lui. 

AVOCATUL: – Nu-i chiar așa. Ar fi „al lui” dacă n-ar fi un ucigaș! Dar, sunt de 
acord, această linie de argumentare este destul de suspectă. Vreau doar 
să-ți evidențiez faptul că un tribunal ar putea să ajungă la așa ceva pentru 
a respinge argumentul „pedepsei suplimentare” pe care ți l-am menționat. 
Așa că trebuie să conchidem că ideea de pedeapsă suplimentară este doar 
un argument, nu o concluzie cu orice preț. 

 
[13] Vezi De Veau v. Braisted, 363 U.S. 144, 158-60 (1960); Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 96-97 

(1958). Vezi, în general, GATHINGS, Loss of Citizenship and Civil Rights for Conviction of Crime, 
43 AM. POL. SCI. REV. 1228 (1949); Developments in the Law – Equal Protection, 82 
HARV. L. REV. 1065 (1969). 
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ELMER: – Pot să vă întreb dacă există mai multe motive în favoarea transmiterii 
averii către ucigaș, pe baza testamentului? 

AVOCATUL: – M-am gândit la un al treilea motiv, deși nu mi se pare că vreun 
tribunal îi va acorda o atenție prea mare, odată confruntat cu acesta. Dar 
dă-mi voie să-ți descriu o situație posibilă. Să presupunem că testatorul are 
o avere care valorează un milion cinci dolari. El întocmește un testament 
prin care își împarte averea în două părți exacte: un milion trece la fiul său, 
iar cinci dolari la o mică organizație numită Cetățenii pentru Reinstaurarea 
Suveranității Britanice în America. Atunci, fiul său îl omoară. Să presupunem 
că tribunalul decide că fiul nu poate moșteni milionul de dolari, pentru că l-a 
omorât pe testator. Ar trebui plătit, atunci, milionul altui beneficiar? Vezi tu, 
averea trebuie să ajungă undeva. Ea nu se poate întoarce la stat, pentru că o 
asemenea regulă i-ar încuraja pe judecători, care sunt parte a statului, să 
dispună asemenea reversiuni. Există legi care impun ca averea să le fie 
transmisă beneficiarilor. Așa că pe cine va favoriza tribunalul dacă l-ar 
dezmoșteni pe ucigaș? 

ELMER: – Aveți în vedere că, în privința oricărui testament, va exista o întrebare 
referitoare la cel care dobândește banii, dacă ucigașul nu-i ia? 

AVOCATUL: – Exact. Să le dai banii altor persoane din testament ar putea fi mai 
rău decât să-i dai ucigașului. Bineînțeles, nu este chiar o chestiune despre 
ce-i mai bine sau mai rău, ci despre intenția testatorului. Să presupunem 
că un tribunal spune că nu-și poate imagina că, în eventualitatea în care ar 
fi cunoscut problema, testatorul ar fi urmărit să-i transmită banii 
ucigașului. Pentru a-mi consolida exemplul anterior, să presupunem că fiul 
său are mai mulți copii, însă tatăl, în loc să-i treacă direct pe nepoți în 
testament, i-ar lăsa întreaga avere fiului. Apoi, fiul îl omoară pe tată. Să mai 
presupunem că fiul trebuie spânzurat pentru comiterea omorului și că va 
muri, astfel, în curând. În cazul în care tribunalul îi ia banii fiului și-i dă 
organizației Cetățenilor pentru Reinstaurarea Suveranității Britanice în 
America, tribunalul îi va priva, de fapt, pe nepoți de avere. Cu siguranță că 
testatorul nu a urmărit un asemenea rezultat. Putem presupune că în 
eventualitatea în care ar fi știut că va fi omorât, ar fi ales ca nepoții săi să 
moștenească cel puțin o parte a averii sale și să nu fie lăsați fără niciun ban 
după spânzurarea tatălui lor. 

ELMER: – Iar tribunalele vor interpreta întotdeauna un testament în confor-
mitate cu intenția testatorului? 

AVOCATUL: – Ele interpretează testamentele după cum sunt scrise, dar se pre-
supune că cuvintele scrise indică intenția exactă a testatorului. Atunci când 
cuvintele sunt ambigue, tribunalele pot căuta alte probe privind intenția 
testatorului. În chestiunea ucigașului tău nu există nicio ambiguitate cu 
privire la testament și, deci, nu există niciun motiv pentru ca un tribunal 
să caute alte indicii privind intenția testatorului. Chiar dacă un tribunal ar 
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vrea să caute, dincolo de testament, probe privind intenția, ar fi posibil un 
argument, după modelul sugerat, potrivit căruia testatorul putea avea 
intenția ca persoana care l-a omorât să moștenească averea oricum, în 
special dacă faptele sunt tot așa de solide ca cele pe care le-am sugerat în 
exemplul meu închipuit. 

ELMER: – Atât timp cât aceste speculații par să aibă o legătură cu dreptul, aș 
putea menționa, la fel de bine, câteva idei care mi-au venit în minte de la 
ultima noastră conversație. 

AVOCATUL: – Cum ar fi? 
ELMER: – Ați spus că un ucigaș poate acționa astfel încât testatorul să nu aibă 

posibilitatea modificării testamentului. Dar să presupunem că testatorul ar 
fi modificat testamentul pentru a-i transmite persoanei care l-a omorât o 
parte mai mare din avere. După cum știți, modificarea unui testament 
poate acționa în beneficiul unei persoane, ca și în defavoarea sa. Nu putem 
presupune doar că ucigașul este avantajat prin omorârea testatorului. 

AVOCATUL: – Foarte bine. Altceva? 
ELMER: – Să presupunem că testatorul vrea ca beneficiarul să-l omoare. Să 

presupunem că îi spune beneficiarului că încearcă să găsească un mod de a 
muri și că nu crede în sinucidere sau îi este teamă să se sinucidă. Sau că ar 
putea suferi de o mare durere și i-ar cere beneficiarului să-l scape de ea. 

AVOCATUL: – Foarte bine. Elmer, te-ai gândit destul de mult la problema asta. 
ELMER: – Ca și dumneavoastră. 
AVOCATUL: – Da, e o problemă interesantă și i-am alocat mai mult timp decât 

trebuia, doar pentru că mă interesează. Dar pe tine nu te-a interesat 
domeniul dreptului până acum. Cum se explică acest interes deosebit din 
partea ta? 

ELMER: – Nimic special. Ideile dumneavoastră m-au adus aici. 
AVOCATUL: – Ideile tale chiar sunt valoroase. Tribunalele nu ar trebui doar să 

presupună că omorul este comis, astfel încât modificarea adversă a 
testamentului poate fi împiedicată. Uneori, deși acest caz este nefiresc, 
testatorul poate dori să fie urmărit. Bineînțeles, omorul ar rămâne omor, 
dar văd că sugerează că, dacă testatorul a dorit să fie urmărit, atunci ar fi 
fost de acord ca ucigașul să-l moștenească potrivit testamentului. 

ELMER: – Da. 
AVOCATUL: – Și ce crezi în această situație? 
ELMER: – Așa cum am spus de la bun început, cred că acest caz se bucură ca 

niciodată de cele mai mari șanse de succes. Nu există nicio lege sau niciun 
caz care spune că ucigașul ar trebui exclus din ceea ce a prevăzut victima. Și 
așa cum le-am numărat, există cel puțin cinci motive, unele, bineînțeles, 
mai solide decât altele, care sprijină ideea venirii la moștenire a ucigașului. 
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Sunt de acord că ați demonstrat că fiecare dintre aceste motive nu este 
decisiv, în sine, pentru tribunal – tribunalul se poate debarasa de oricare 
dintre ele cu ajutorul unei idei sau a alteia, cum ar fi cea pe care o numiți 
„intrarea în drepturi”. Dar, luate împreună, ar trebui să aibă un caracter 
decisiv. Sunteți de acord? 

AVOCATUL: – Nu 
ELMER: – Poftim? 
AVOCATUL: – Exact așa! 
ELMER: – De ce? 
AVOCATUL: – Să analizăm motivele în sprijinul celeilalte soluții. Unele dintre ele 

au fost analizate deja. Există un motiv pentru omorul comis pentru a 
preveni modificarea testamentului. Ai dreptate, nu așa vor sta lucrurile 
întotdeauna, dar tribunalele vor considera, probabil, că ucigașul a crezut 
că are un motiv serios să comită crima. Dacă ucigașul ar fi crezut că va 
beneficia de viața mai îndelungată a testatorului și după modificarea 
testamentului, atunci nu ar mai fi acționat. 

ELMER: – Dar e posibil ca ucigașul să nu știe cum va proceda testatorul. 
AVOCATUL: – Îți garantez asta. Totuși, are sens și argumentul privind modifi-

carea, el diferențiind, într-o oarecare măsură, cazul din Carolina de 
Nord. De asemenea, ideea „intrării în drepturi” pe care am menționat-o 
constituie un posibil argument pentru cealaltă soluție. Mai mult, are sens 
și asumpția tribunalului că testatorul nu ar fi urmărit ca ucigașul să vină la 
moștenire dacă s-ar fi gândit la această problemă, deși este foarte dificilă 
luarea unei asemenea poziții și rescrierea testamentului de către tribunal, 
pentru a-l conforma cu ceea ce crede el că ar fi dorit testatorul. 

ELMER: – Politica împotriva rescrierii testamentelor face ca toate aceste argu-
mente să fie șubrede. 

AVOCATUL: – Probabil, însă există argumente mai bune împotriva rezultatului 
opus, argumente care, în opinia mea... Bine, nu-ți voi da verdictul final 
până nu vom analiza argumentele. 

ELMER: – O.K. Care pot fi argumentele?  
AVOCATUL: – Întâi de toate, să analizăm efectul unei hotărâri care îi permite 

unui ucigaș să vină la moștenire pe baza unui testament. Publicul va afla că 
un mod de a dobândi o avere ar fi uciderea testatorului. O mulțime de 
nebuni ar prinde curaj pentru a proceda astfel. 

ELMER: – Dar... 
AVOCATUL: – Știu, îmi vei spune că nu are sens ca cineva să comită un omor 

atunci când urmărește să se bucure de proprietatea pe care o dobândește. 
Dar, adu-ți aminte, contractele de asigurare de viață conțin, de obicei, o 
prevedere care respinge sinuciderea, pentru că oamenii ar ști că se pot 
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sinucide ca familiile lor să moștenească asigurările de viață. S-ar putea ca 
tribunalele să nu vrea să fie părtașe la vreo hotărâre care ar încuraja un 
asemenea act fundamental imoral cum este omorul. 

ELMER: – Aveam de gând să vă întreb, în primul rând, dacă este de competența 
unui tribunal să hotărască în această materie? 

AVOCATUL: – Dacă spui că legislativul este cel care ar trebui să trateze chestiu-
nea, sunt de acord. Ar fi bine dacă legislativul s-ar ocupa de asta. Dar s-ar 
putea ca legislativul să nu ajungă să se ocupe de așa ceva, iar, între timp, 
un tribunal să trebuiască să pronunțe o hotărâre. Tribunalul nu poate 
ajunge la un rezultat „prost”, pur și simplu, crezând că legislativul va 
interveni mai târziu și-l va corecta. Tribunalul este obligat, oarecum, să 
vină cu o soluție bună, indiferent de cum va proceda legislativul. 

ELMER: – În regulă, probabil că rezultatul nu este dezirabil. Dar pe ce drept își 
poate baza tribunalul hotărârea pe care o preziceți?  

AVOCATUL: – Nu e „drept” în sensul regulilor din legi sau din hotărârile jude-
cătorești. Să atragem atenția asupra altor tipuri de „drept”. De exemplu, 
există mai multe principii în drept care au fost repetate în multe cazuri și 
au fost aprobate de mulți autori. Le poți găsi, între alții, la Blackstone și 
Kent. Se spune adesea, în special, că „nimănui nu trebuie să i se permită să 
profite din propria fraudă, sau să obțină avantaje din propria eroare, sau să 
înainteze pretenții pe baza propriei fărădelegi, sau să dobândească bunuri 
prin comiterea unei crime”.[14]  

ELMER: – Dar sunt aceste enunțuri reguli juridice? 
AVOCATUL: – Nu, sunt maxime, sau standarde, sau principii, sau spune-le cum 

vrei. Uneori, sunt aplicabile, alteori, nu, fapt care constituie, mai curând, o 
trăsătură frustrantă a lor. De exemplu, ele nu sunt aplicabile în cazul unei 
reguli din materia dreptului de proprietate, cunoscută sub numele de 
uzucapiune, în care o persoană dobândește proprietatea altuia în virtutea 
propriei sale încălcări abuzive a proprietății, exercitate în mod public mai 
mulți ani la rând! Sau să luăm cazul unui angajat care-și încalcă contractul 
pentru a fi angajat într-un post mai bine plătit. S-ar putea să trebuiască să-i 
plătească despăgubiri primului angajator, însă își menține noul salariu și, 
prin urmare, dreptul îi permite să profite de pe urma propriei sale încălcări 
a contractului.[15]  

ELMER: – Prin urmare, ele se manifestă uneori ca reguli, iar alteori nu. Și cum 
credeți că va proceda un tribunal?  

AVOCATUL: – Elmer, după atâta meditație și cercetare, parcă intuiesc ceva. 
Prevăd, din ceea ce știu despre tribunale, despre judecători și despre 

 
[14] 115 N.Y. la 511, 22 N.E. la 190. 
[15] Sunt exemplele lui Dworkin, nota 4 de mai sus, la 25-26. 
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sistemul juridic, că tribunalele nu vor dori, pur și simplu, să facă parte 
dintr-un plan al ucigașului de a veni la moștenire pe baza unui testament. 
E foarte simplu. Judecătorii nu vor dori să fie implicați într-un asemenea 
proiect. Un tribunal confruntat cu această chestiune va reține, probabil, că 
ucigașul nu poate veni la moștenire. Tribunalul va considera că hotărârea 
sa este conformă cu „dreptatea”. Acest fapt nu presupune, în mod obli-
gatoriu, că partea care are dreptate va beneficia de fonduri (adu-ți aminte 
de exemplul meu cu Cetățenii pentru Suveranitatea Britanică), dar va 
contribui ca criminalii să aibă parte de ceea ce majoritatea oamenilor spun 
că merită. Cu alte cuvinte, tribunalul ar putea, pur și simplu, să nu se 
considere un instrument care îi permite unui ucigaș să profite de pe urma 
crimei comise.  

ELMER: – E ceva foarte vag.  
AVOCATUL: – Știu. Iată de ce am menționat și alte argumente, enumerând prin-

cipii care au fost utilizate în multe alte cazuri. Le poți considera elemente 
semnificative, dacă vrei, sau poți considera că sugerează același rezultat 
general. Maxima care spune că unei persoane nu trebuie să i se permită să 
profite de pe urma propriei erori constituie, probabil, un alt mod de a 
afirma că tribunalele nu vor permite să fie instrumentalizate în planul unei 
persoane de a profita de pe urma erorii sale. Bineînțeles, uneori, tribunalele 
fac exact asta, ca în cazul uzucapiunii sau, probabil, ca în cazul din Carolina 
de Nord al soției care vine la moștenirea legală a soțului ei. Deși tribunalele 
procedează așa uneori, nu cred că ele vor asta și cred că vor încerca să evite 
acest procedeu oricând vor avea ocazia. Astfel, conchid că există consi-
derabil mai multe șanse ca un tribunal să nu-i permită ucigașului să vină la 
moștenire pe baza testamentului.  

ELMER: – Și credeți că este posibil ca tribunalul să acționeze contrar dreptului?  
AVOCATUL: – Deloc, Elmer. Ar putea acționa contrar unor reguli și s-ar putea să 

nu găsească o regulă juridică pe care să o citeze în favoarea soluției 
pronunțate. Dar dreptul înseamnă mai mult decât acele reguli. De fapt, așa 
cum am încercat să-ți sugerez, dreptul reprezintă, de fapt, o predicție 
despre ceea ce vor decide tribunalele. Dacă vrei să auzi predicția mea acum, 
în acest moment, voi spune că există mai multe șanse ca un tribunal să 
hotărască împotriva ucigașului.  

ELMER: – Așa credeți dumneavoastră?  
AVOCATUL: – Oarecum, da. Intuiesc asta, tot așa ca atunci când am auzit prima 

dată întrebarea ta. Toate cercetările pe care le-am făcut de atunci nu mi-au 
schimbat opinia. 

ELMER: – Vă mulțumesc foarte mult pentru opinie. Nu văd cum ați putut ajunge 
la acest rezultat în lumina tuturor legilor, și a cazurilor, și a altor consi-



256 PATRIMONIUL CONSTITUŢ IONAL Ş I  VALORILE DEMOCRATICE 

derente despre care am vorbit. Concepția dumneavoastră despre drept este 
prea vagă pentru mine. Cred că nu o împărtășesc. 

AVOCATUL: – Ai dreptul la propria opinie. Sper că în timpul vieții tale și a mele 
niciun tribunal nu se va confrunta cu un asemenea caz. Și tot așa cum sunt 
curios dacă concepția mea despre drept este corectă sau nu, sper că niciun 
tribunal nu va trebui să răspundă la întrebarea ta. 

 

– Sfârșit – 
 

POST-SCRIPTUM 
Omorul este comis de Elmer în afara scenei, după spectacol. Drama care urmează, 
People v. Palmer, este un simplu proces penal care se încheie cu o condamnare 
pentru comiterea unei infracțiuni de gradul doi. Ulterior, are loc o nouă dramă în 
sala de judecată, în fața Tribunalului în materie succesorală, sub denumirea Riggs 
v. Palmer, în care Elmer este privat de drepturile sale în baza testamentului, iar 
averea le este transmisă mătușilor lui. 

 
CONCLUZIE 
Dacă Elmer era, așa cum am presupus, un pozitivist pur, hotărârea Tribunalului 
în materie succesorală trebuie să-l fi surprins în totalitate. Am încercat să de-
monstrez, prin intermediul unui dialog fictiv, că un avocat putea prezice rezul-
tatul. Bineînțeles, nicio predicție nu l-a oprit pe Elmer Palmer cel adevărat. Dar 
ceva asemănător putea să-i descurajeze pe alți criminali anonimi în devenire 
înainte de 1889; ideea uciderii unui testator pentru a-l moșteni pe baza testa-
mentului era, cel puțin, imaginabilă de secole. Nu putem afla dacă un asemenea 
factor inhibitor ar fi funcționat, dar, dacă reacțiile bazate pe intuiție ale avocatului 
constituie un indiciu persuasiv, există puține șanse ca „dreptul” să fi operat așa în 
această situație deosebită. 
Sper că dialogul care vizează „Regula lui Elmer” a ajutat la clarificarea noțiunii de 
drept ca predicție a unui comportament oficial. Se pare că judecătorul Holmes a 
fost primul care a scris că „dreptul” este o profeție despre cum vor proceda 
tribunalele,[16] dar această idee fundamentală a fost distorsionată în scrierile de 
mai târziu ale „școlii realismului american”, prin echivalarea „dreptului” cu deci-
ziile concrete ale oficialilor.[17] Rămân să fie rezolvate foarte multe în contextul 
teoriei predictive a dreptului. Însă un lucru pare clar. Dacă „dreptul” înseamnă 

 
[16] HOLMES, The Path of the Law, 10 Harv. L. Rev. 457, 458 (1897). 
[17] Vezi, de exemplu, K. LLEWELLYN, The Bramble Bush, 90-91 (1951); Frank, What Courts Do 

in Fact, 26 III. L. Rev., 645, 657 (1932); FRANK, Are Judges Human?, 80 U. Pa. L. Rev., 233, 236-37 
(1931).  
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ceva care afectează (schimbă, modifică) comportamentul uman, atunci el trebuie 
să opereze într-un moment în care persoana are de ales în privința planurilor sau 
activităților sale. Dacă „dreptul” nu operează după producerea faptului – 
i.e. atunci când un oficial este chemat, într-un final, să pronunțe o hotărâre 
despre actul îndeplinit al persoanei –, cu greu dacă mai poate fi numit „drept”. 
Totuși, predicția despre un comportament al unui oficial operează în prezent. Ea 
intervine atunci când o persoană ca Elmer contemplă dacă trebuie să se abțină 
sau nu de la a face ceva. Nu este nevoie de un avocat pentru a face predicția, deși, 
cu cât mai mult știi despre drept, cu atât mai bună va fi predicția. Elmer însuși 
putea ajunge la câteva concluzii referitoare la cel mai probabil curs de acțiune al 
tribunalelor din New York. Se poate ca Elmer cel adevărat să fi cercetat volumul 
lui Blackstone și să fi procedat la comiterea crimei, fiind sigur, în sine, că va 
moșteni averea, chiar dacă este condamnat pentru comiterea unui omor. 
Dacă Elmer a procedat așa, atunci a căzut în capcana pozitivistă a echivalării 
dreptului cu „regulile” din cărți. Ca să fim siguri, regulile sunt, de obicei, buni 
prevestitori ai unui comportament oficial. Dar ele nu funcționează întotdeauna, 
în special în cazurile „complicate” (hard cases). Poate exista o discrepanță între 
soluția la care conduce o regulă și soluția pe care o va pronunța un tribunal. O 
parte a distanței dintre cele două soluții poate fi acoperită de ceea ce Dworkin a 
susținut că reprezintă „principiile” – standarde care acționează oarecum ca 
regulile, dar nu exact la fel, după cum o demonstrează excepția uzucapiunii în 
cazul principiului potrivit căruia nimeni nu trebuie să profite de pe urma propriei 
sale culpe.[18] Probabil că puțin mai mult din distanță ar putea fi acoperit de 
conceptele de dreptate și corectitudine, pe care începem, vag, să le înțelegem.[19] 

 
[18] Dworkin deosebește „regulile” (care reclamă un rezultat precis, dacă faptele se 

încadrează în reguli) de „principii” (care presupun „ponderarea” și care ar trebui „avute în 
vedere”, dar care nu indică, într-un mod lipsit de echivoc, un rezultat precis). Dworkin, nota 4 
de mai sus, la 25-29. Deși această deosebire este utilă în multe cazuri, ea este greu de aplicat în 
cazurile în care o „regulă” este inaplicabilă, în mod clar, unei situații factuale. În asemenea 
cazuri, „regula” poate fi aplicată prin penumbra sa, cf. HART, nota 7 de mai sus, la 607-12, 
628-29, și „regula” preia caracteristicile a ceea ce Dworkin numește „principiu”. Atunci când 
„regula” este derivată dintr-o hotărâre judecătorească, tribunalul poate analiza chiar principiul 
care stă la baza regulii (așa cum am văzut în discuția dintre Elmer și avocat despre principiul 
distinctiv din hotărârea tribunalului din Carolina de Nord privind venirea la moștenirea legală 
a văduvei). În fine, principiile sunt formulate uneori ca reguli. Contrar impresiei avocatului din 
text, Codul lui Napoleon conținea prevederi care interziceau transmiterea proprietății unei 
persoane prin moștenirea legală sau prin moștenirea testamentară către moștenitorul care a 
omorât-o. Vezi 115 N.Y. la 513, 22 N.E. la 190. Cum trebuie puse în balanță asemenea prevederi 
din „coduri” cu „regulile” legale în sensul lui Dworkin? Așa cum a recunoscut-o Dworkin, eseul 
său ridică multe întrebări noi și dificile, chiar dacă își atinge scopul primar de a demonstra 
insuficiențele teoriei pozitiviste. Vezi DWORKIN, nota 4 de mai sus, la 45-46. 

[19] Vezi, în general, J. RAWLS, A Theory of Justice (1971). Cartea lui Rawls este o operă 
„clasică”, în sensul special în care trebuia să apară cu un secol sau două în urmă. Publicarea ei 
recentă atestă starea înapoiată a filosofiei morale. „Putem trimite oameni pe Lună”, dar abia 
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O parte mai mare, chiar, din distanță, poate fi contabilizată de ceva asemănător 
cu regulile de transformare profundă ale gramaticii analizate de Chomsky,[20] o 
ocazie care oferă un câmp bogat care așteaptă să fie cercetat. Ideea de drept ca 
set de reguli, un concept care părea, odinioară, atât de științific în scrierile lui 
Kelsen[21] și chiar ale lui Hart[22], pare acum răspunzătoare doar de partea 
aisbergului de deasupra apei. Cazul Riggs v. Palmer este un indicator important 
în drumul spre o teorie științifică ce se desparte de evidență și începe să 
examineze ceea ce se află sub suprafață. 
  

 
dacă am început să perfecționăm teoriile rudimentare ale dreptății, concepute de Platon și 
Aristotel. 

[20] Vezi id., la 47. Vezi, în general, N. CHOMSKY, Language and Mind (1968); N. CHOMSKY, 
Aspects of the Theory of Syntax (1965). 

[21] Vezi KELSEN, nota 11 de mai sus, la 106-07. Vezi și J. RAZ, The Concept of a Legal System, 
93-167 (1970). 

[22] Vezi HART, nota 11 de mai sus, la 77-96. 



 

Prezentarea pe scurt a Curților Constituționale  
ale României și Republicii Moldova 

 – rol, atribuții, componență, statistici – 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI 

1. Rolul Curții Constituționale 

Sediul materiei: 
- art. 142 alin. (1) din Constituție; 
- art. 1 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curți Consti-

tuționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 
decembrie 2010.  

Art. 142 alin. (1) din Constituție: 
„(1) Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției”.  

Art. 1 din Legea nr. 47/1992: 
„(1) Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției.  
(2) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în 

România.  
(3) Curtea Constituțională este independentă față de orice altă autoritate 

publică și se supune numai Constituției și prezentei legi”.  

2. Atribuțiile Curții Constituționale 

Sediul materiei: 
- art. 146 din Constituție; 
- art. 23 și 27 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curți 

Constituționale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 
din 3 decembrie 2010.  

Art. 146 din Constituție: 
„Curtea Constituțională are următoarele atribuții: 
a) se pronunță asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea aces-

tora, la sesizarea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două 
Camere, a Guvernului, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Avocatului Poporului, 
a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori, precum și, 
din oficiu, asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; 
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b) se pronunță asupra constituționalității tratatelor sau altor acorduri interna-
ționale, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui număr de cel 
puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; 

c) se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului, la 
sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a 
unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; 

d) hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordo-
nanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial; excepția 
de neconstituționalitate poate fi ridicată și direct de Avocatul Poporului; 

e) soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile 
publice, la cererea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două 
Camere, a primului-ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii; 

f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și 
confirmă rezultatele sufragiului; 

g) constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea 
funcției de Președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului și 
Guvernului; 

h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui 
României; 

i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referen-
dumului și confirmă rezultatele acestuia; 

j) verifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către 
cetățeni; 

k) hotărăște asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui 
partid politic; 

l) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legea organică a Curții”.  

Art. 23 din Legea nr. 47/1992: 
„(1) În termen de 5 zile de la adoptarea legii de revizuire a Constituției, Curtea 

Constituțională se pronunță, din oficiu, asupra acesteia, prevederile art. 20 și 21 
aplicându-se în mod corespunzător.  

(2) Decizia prin care se constată că nu au fost respectate dispozițiile constitu-
ționale referitoare la revizuire se trimite Camerei Deputaților și Senatului, în vederea 
reexaminării legii de revizuire a Constituției, pentru punerea ei de acord cu decizia 
Curții Constituționale”.  

Art. 27 din Legea nr. 47/1992: 
„(1) Curtea Constituțională se pronunță asupra constituționalității regulamen-

telor Parlamentului, a hotărârilor plenului Camerei Deputaților, a hotărârilor ple-
nului Senatului și a hotărârilor plenului celor două Camere reunite ale Parlamen-
tului, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parla-
mentar sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori.  
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(2) În cazul în care sesizarea se face de parlamentari, ea se trimite Curții Consti-
tuționale de secretarul general al Camerei din care aceștia fac parte, în ziua 
depunerii, iar Curtea Constituțională o va comunica, în termen de 24 de ore de la 
înregistrare, președinților celor două Camere, cu precizarea datei când va avea loc 
dezbaterea. 

(3) Până la data dezbaterii, președinții Camerelor pot comunica punctul de 
vedere al birourilor permanente”.  

3. Componența Curții Constituționale 

Sediul materiei: 
- art. 142 alin. (2)-(5) din Constituție.  

Art. 142 alin. (2)-(5) din Constituție: 
„(2) Curtea Constituțională se compune din nouă judecători, numiți pentru un 

mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.  
(3) Trei judecători sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de 

Președintele României.  
(4) Judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia, 

pentru o perioadă de 3 ani.  
(5) Curtea Constituțională se înnoiește cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 

ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții”. 

Judecătorii Curții Constituționale 

 

De la stânga la dreapta: Gheorghe STAN, judecător; Elena-Simina TĂNĂSESCU, judecător; 
Marian ENACHE, judecător; Mona-Maria PIVNICERU, judecător;  

Valer DORNEANU, președinte; Daniel Marius MORAR, judecător; VARGA Attila, judecător; 
Doina Livia STANCIU, judecător, și Cristian DELIORGA, judecător.  
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În centru: Valer DORNEANU, președinte.  
Rândul din stânga: Gheorghe STAN, judecător; VARGA Attila, judecător; 

 Cristian DELIORGA, judecător, și Doina Livia STANCIU, judecător.  
Rândul din dreapta: Elena-Simina TĂNĂSESCU, judecător;  

Daniel Marius MORAR, judecător; Mona-Maria PIVNICERU, judecător, 
 și Marian ENACHE, judecător.  

Magistrații-asistenți ai Curții Constituționale 

Sediul materiei: 
- art. 66 alin. (21) teza întâi, art. 67 alin. (1), (2) teza întâi, alin. (3) teza întâi și 

alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor, repu-
blicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005.  

- art. 6-12 din Regulamentul de organizare și funcționare a Curții Constitu-
ționale, adoptat prin Hotărârea nr. 6 din 7 martie 2012 și publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2012.  

Art. 66 alin. (21) teza întâi din Legea nr. 303/2004: 
„(21) Magistrații-asistenți ai Curții Constituționale sunt numiți și promovați în 

funcție de Plenul Curții Constituționale, pe bază de concurs. […]”.  
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Art. 67 alin. (1), (2) teza întâi și (3) teza întâi din Legea nr. 303/2004: 
„(1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistrații-asistenți șefi cu 

o vechime de cel puțin 2 ani în această funcție.  
(2) Magistrații-asistenți șefi gradul III sunt promovați dintre magistrații-

asistenți cu cel puțin 3 ani vechime în această funcție. […].  
(3) Magistrații-asistenți gradul III sunt numiți, fără concurs, dintre judecătorii 

sau procurorii cu o vechime în aceste funcții de cel puțin 5 ani, prin susținerea unui 
interviu în fața […] Plenului Curții Constituționale, […]”.  

(4) Magistrații-asistenți gradul III pot fi numiți, prin concurs, și dintre avocați, 
notari, personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), cadre didactice 
universitare de specialitate juridică, precum și dintre grefieri cu studii superioare 
juridice de la curțile de apel, Curtea Constituțională și de la Înalta Curte de Casație 
și Justiție, cu o vechime de cel puțin 5 ani în aceste funcții 

Magistrații-asistenți îndeplinesc următoarele atribuțiuni de bază: 
• asigură documentația necesară judecătorului-raportor, cu privire la 

soluțiile din jurisprudență și doctrina română și străină; 
• întocmesc proiectul de raport, redactează deciziile, hotărârile și avizele, 

sub controlul judecătorului-raportor. 

Magistrații-asistenți ai Curții Constituționale 
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4. Situații statistice[1] 

Grafic 1. Dinamica numărului dosarelor și deciziilor  
Curții Constituționale (1992-2021) 

 

Grafic 2. Ponderea anuală a deciziilor Curții Constituționale 
 pronunțate pe fiecare dintre atribuțiile sale (1992-2021) 

 

 
[1] Perioada de referință pentru situațiile statistice este de la înființarea Curții Constitu-

ționale până la 31 octombrie 2021. 
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Grafic 3. Dinamica anuală a deciziilor de admitere și  
de respingere a sesizărilor de neconstituționalitate (1992-2021) 

 

 

 

 

Grafic 4. Ponderea deciziilor de admitere si respingere 
 a sesizărilor de neconstituționalitate 

 în activitatea Curții Constituționale (1992-2021) 

 

 

 





 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ 
 A REPUBLICII MOLDOVA 

1. Rolul Curții Constituționale 

Sediul materiei: 
- articolul 134 din Constituție; 
- articolul 1 din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317-XIII din 13 

decembrie 1994; 
- articolul 2 din Codul jurisdicției constituționale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995.  

Articolul 134 din Constituție: 
„(1) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională 

în Republica Moldova.  
(2) Curtea Constituțională este independentă de orice altă autoritate publică și 

se supune numai Constituției.  
(3) Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură reali-

zarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și 
putere judecătorească și garantează responsabilitatea statului față de cetățean și 
a cetățeanului față de stat.” 

Articolul 1 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994: 
„(1) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională 

în Republica Moldova.  
(2) Curtea Constituțională este independentă și se supune numai Constituției.  
(3) Curtea Constituțională:  
a) garantează supremația Constituției;  
b) asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, 

putere executivă și putere judecătorească;  
c) garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față 

de stat.” 

Articolul 2 din Legea nr. 502 din 16 iunie 1995: 
„(1) Unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova este 

Curtea Constituțională.  
(2) Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură reali-

zarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și 
putere judecătorească, garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a 
cetățeanului față de stat.” 
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2. Atribuțiile Curții Constituționale 

Sediul materiei: 
- articolul 135 din Constituție; 
- articolul 4 din Legea cu privire la Curtea Constituțională nr. 317-XIII din 13 

decembrie 1994.  

Articolul 135 din Constituție: 
„(1) Curtea Constituțională:  
a) exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărârilor Parla-

mentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordo-
nanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica 
Moldova este parte;  

b) interpretează Constituția; 
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;  
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;  
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și a Președintelui Republicii Moldova;  
f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea 

Președintelui Republicii Moldova sau interimatul funcției de Președinte, precum și 
imposibilitatea Președintelui Republicii Moldova de a-și exercita atribuțiile mai 
mult de 60 de zile;  

g) rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, 
sesizate de Curtea Supremă de Justiție;  

h) hotărăște asupra chestiunilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid.  
(2) Curtea Constituțională își desfășoară activitatea din inițiativa subiecților 

prevăzuți de Legea cu privire la Curtea Constituțională.” 

Articolul 4 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994: 
„(1) Curtea Constituțională:  
a) exercită la sesizare controlul constituționalității legilor, regulamentelor și 

hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotă-
rîrilor și dispozițiilor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care 
Republica Moldova este parte;  

b) interpretează Constituția;  
c) se pronunță asupra inițiativelor de revizuire a Constituției;  
d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;  
e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și a Președintelui Republicii 

Moldova, validează mandatele deputaților și al Președintelui Republicii Moldova;  
f) constată circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului, demiterea 

Președintelui Republicii Moldova, interimatul funcției de Președinte, imposibilitatea 
Președintelui Republicii Moldova de a-și exercita atribuțiile mai mult de 60 de zile;  
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g) rezolvă excepțiile de neconstituționalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea 
Supremă de Justiție;  

h) hotărăște asupra chestiunilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid.  
(2) Competența Curții Constituționale este prevăzută de Constituție și nu poate 

fi contestată de nici o autoritate publică.” 

3. Componența Curții Constituționale 

Sediul materiei: 
- articolul 136 din Constituție; 
- articolul 6 alin. (1) și (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională  

nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994.  

Articolul 136 din Constituție: 
„(1) Curtea Constituțională se compune din 6 judecători, numiți pentru un 

mandat de 6 ani.  
(2) Doi judecători sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul 

Superior al Magistraturii.  
(3) Judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia.”  

Articolul 6 din Legea nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994: 
„(1) Curtea Constituțională se compune din 6 judecători, numiți pentru un 

mandat de 6 ani.  
(2) Doi judecători sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul 

Superior al Magistraturii.” 

Judecătorii Curții Constituționale 

 

De la stânga la dreapta: Serghei ȚURCAN, judecător; Liuba ȘOVA, judecător; 
Domnica MANOLE, președinte; Vladimir ȚURCAN, judecător, și Nicolae ROȘCA, judecător.  
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4. Situații statistice 

Grafic 1. Dinamica numărului sesizărilor și al hotărârilor 
Curții Constituționale (1995-2021) 

 

Grafic 2. Ponderea anuală a hotărârilor Curții Constituționale  
pronunțate în funcție de atribuțiile sale (1995-2021) 
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Grafic 3. Dinamica anuală a hotărârilor și a deciziilor  
de inadmisibilitate a sesizărilor (1995-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 4. Ponderea hotărârilor și a deciziilor  
de inadmisibilitate a sesizărilor (1995-2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




