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§. 1. Consideraţii generale privind controlul politic de constituţionalitate

Formele „embrionare” ale controlului de constituţionalitate apar o datăcu
cristalizarea regimului constituţional.

Formele incipiente de control al constituţionalităţii legilor sunt forme de control
politic. Se circumscriu raporturilor de putere existente între monarh, ca şef al statului (şi
de cele mai multe ori, unicul deţinător al puterii legislative) şi adunările de stări (care
evolueazăulterior în adunările reprezentative sau parlamentele moderne)1. O datăcu
evoluţia adunărilor reprezentative şi întărirea rolului acestora în exercitarea puterii de
stat, acestea au început să-şi aroge un drept de a se pronunţa asupra modului în care
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monarhul îşi respecta angajamentele luate şi respecta legea (la început sub forma
obiceiurilor, a cutumelor, apoi şi a legii scrise).

Controlul politic se fundamenteazăpe trei piloni: raportul dintre „dreptul divin”
(devenit drept natural) şi dreptul pozitiv (legile făcute de om); respectul legii şi
necesitatea legii (Constituţiei) scrise2.

Dar, apariţia constituţiilor scrise marcheazăun moment important în evoluţia
controlului de constituţionalitate, în special, cu privire la „ţinta” controlului.

Parlamentul devine ţinta controlului de constituţionalitate din momentul în care
constituţia scrisăi-a conferit competenţe în legiferare, şi, aceste competenţe au fost strict
reglementate. Iniţial, controlul exercitat asupra regulilor elaborate şi emise de către
parlament este tot un control politic, dat în competenţa unui organ politic, care a trebuit
săaibăacelaşi caracter reprezentativ, ca şi puterea legiuitoare3. Pot fi avute în vedere
douămodalităţi: autocontrolul (când procedurile de control se efectueazăchiar în cadrul
structurii parlamentului, eventual de către camera parlamentarăsuperioară) şi controlul
politic propriu-zis (când controlul este încredinţat unui organ politic organizat pe lângă
parlament).

Controlul politic este o consecinţăa raporturilor de putere publicănăscute şi
stabilite între deţinătorii acesteia. Dacăîntr-o primăfazăa fost o consecinţăa tendinţelor
de limitare a puterii, apoi devenind parte integrantăa mecanismului de legiferare, ulterior
a devenit atribuţia exclusiv încredinţatăunui organism eminamente politic. Organul
politic căruia îi este încredinţat control de constituţionalitate este fie o componentăa
adunării legislative (una din cele douăcamere parlamentare, în cazul Parlamentelor
bicamerale), fie un organ, special înfiinţat, ales sau numit de către puterea legislativă(de
exemplu, Senatul Conservator francez înfiinţat prin Constituţia anului VIII şi reglementat
şi prin Constituţia din 14 ianuarie 1852, Comisia centralăde la Focşani, Consiliul
Legislativ). Control exercitat prin intermediul unui asemenea organ este un control
preventiv şi neaccesibil, de regulă, direct cetăţenilor.

Tocmai datoritălegăturii mult prea strânse cu adunarea reprezentativă, un
asemenea organism nu s-a bucurat niciodatăde o realăindependenţă, iar existenţa acestei
independenţe este tocmai cheia veridicităţii şi succesului unui control de
constituţionalitate.

La aceastăcriticăla adresa controlului exercitat de un organ politic, se pot adăuga
şi altele: astfel reglementat, un asemenea organ dobândeşte o poziţie superioarăchiar
Parlamentului, ceea ce este incompatibil cu principiul separaţiei şi echilibrului puterilor
în stat; reprezentativitatea unui asemenea organ nu este una reală; controlul
constituţionalităţii este totuşi un control de naturăjuridică, iar un organ politic nu este în
măsurăsăse achite de o asemenea sarcină4.

2 A se vedea Jerre S. Williams, Constitutional analysis in a nutshell, West Publishing Co, St. Paul,
Minnesota, 1979, pp. 2-4.

3 De exemplu, „Consiliul Bătrânilor” reglementat de Constituţia francezădin 22 august 1795,
Senatul conservator reglementat prin Constituţia francezădin 1799, Senatul reglementat de Constituţia
francezădin 1852, „Consiliul de cenzori” reglementat de Constituţia Statului Pennsylvania din 28
septembrie 1776 – a se vedea Florin Bucur Vasilescu, Constituţionalitate şi constituţionalism, Editura
Naţional, pp. 191-193; Cristian Ionescu, art.cit., pp. 13-17.

4 A se vedea Ion Deleanu, Sancţiunea supremaţiei Constituţiei, în Revista Dreptul , nr. 7-8/1991, p.
23.



§. 2. Franţa sau „pasiunea” pentru supremaţia absolutăa legii

Pentru o foarte lungăperioadăde timp, sistemul constituţional francez s-a bazat
pe „supremaţia necondiţionatăa legii”. Reiese foarte clar acest aspect atâta timp cât
Revoluţia francezăa permis construirea unui sistem fundamentat pe principii precum
supremaţia legii – legea este expresia voinţei generale a poporului suveran şi separaţia
puterilor în stat.

Astfel încât ideea unui sistem de control al constituţionalităţii legilor şi-a făcut
destul de greu debutul, având de înfruntat o atitudine mai mult decât reticentăuneori.

1. Prima etapăde dezvoltare a sistemului constituţional francez – monarhia
absolută

În perioada Vechiului Regim, Franţa a fost caracterizatăca o monarhie ereditară
bazatăpe confuziunea puterilor. Aceastăstare de fapt a permis regelui sădevinăun
monarh absolut, care deţine întreaga putere în stat, pe care o exercita dupăbunul său plac,
iar, cel puţin teoretic, puterea sa nu cunoştea limite. Dar, în practică, aceastăputere era
exercitatăîntre anumite limite. Deşi regele deţinea atât puterea legislativă, cât şi cea
executivă, între cele douăconfuziunea fiind destul de mare, în elaborarea şi executarea
legilor, regele era secondat de un consiliu.

Distincţia dintre puterea judecătoreascăşi celelalte douăeste mai clară, justiţia
fiind separatăşi relativ independentă5.

Mai mult decât atât, s-a cristalizat o procedurăprin intermediul căreia se încerca a
i se impune monarhului respectarea legilor fundamentale ale regatului. Principalele
jurisdicţii şi parlamentele s-au folosit de procedura numită„remontrance” (care permitea
parlamentului săcritice edictele regale cu care nu era de acord), urmare a căreia era
refuzată înregistrarea edictelor regale. În secolul XIV, chiar regele putea cere
Parlamentului sănu înregistreze (confirme) măsurile luate când acestea îi păreau lipsite
de raţiune (nesăbuite) sau injuste. Parlamentul şi-a asumat aceastăsarcină. A returnat
Cancelariei actele regale care conţineau măsurile respinse (dezaprobate), şi a explicat
acest refuz de a le confirma, prin faptul căacestea păreau Parlamentului contrare binelui
comun, echităţii sau principiilor de drept.

Practica criticilor a fost folosită, pânăcând regele Ludovic XIV i-a redus din
importanţă, chiar dacăa mai fost folosităuneori de către parlament şi chiar de către
instanţele vremii”6.

Acest mijloc de a refuza aplicarea unor acte emise de rege a fost caracterizat ca o
formăincipientăde control politic al constituţionalităţii7.

Ca şi în alte sisteme statele, şi în Franţa, pentru început s-a practicat, astfel, cel
mult un autocontrol politic, singurul posibil, într-un asemenea regim, control realizat, în
special, în cadrul procedurii de adoptarea a legilor.

5 A se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques , 20e

édition, Éditions Montchrestien, Paris, 2005, pp. 397-340.
6 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto

Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, Droit constitutionnel , 8e édition, Éditions Dalloz, Paris, 2005, p.
258.

7 A se vedea Cristian Ionescu, art. cit., p. 5.



2. Legea, ca valoare supremăşi încercările de introducere a unui control de
constituţionalitate

Reacţia la puterea absolutăa monarhului şi încercările de limitare ale acesteia şi-
au găsit un fundament mai mult decât solid în teorii precum suveranitatea care aparţine
poporului (şi care poate fi exercitatădirect sau prin intermediul unei adunări populare),
separaţia puterilor şi legea, ca expresie a voinţei generale a poporului. Ca o consecinţăa
aplicării şi transpunerii acestor teorii şi ridicarea lor la rang de ideal şi apoi de principiu
fundamental al organizării statele, legea devine intangibilăşi pânăîn secolul al XIX-lea
fost consideratăo valoare sacră.

Astfel, sunt elocvente prevederile Constituţiei franceze din 14 septembrie 1791,
conform căreia, în primul rând puterea legislativă(Adunarea naţionalăreprezentativă)
deţinea un drept exclusiv de a iniţia şi adopta legile, în al doilea rând, regelui îi revenea
doar un drept de veto „suspensiv”, şi, în al treilea rând, tribunalelor le revenea doar
sarcina de a soluţia conflicte juridice aplicând legea, fărănici o posibilitate de a interveni
asupra ei8. Adunarea Constituantăfrancezăa interpretat strict principiul separaţiei
puterilor, interzicând orice imixtiune a judecătorului în sfera legislativului, nefiindu-i
recunoscutănici măcar aptitudinea de a interpreta legea. ”Refuzul ca un asemenea control
de constituţionalitate săfie efectuat de către judecător s-a manifestat într-o manieră
categorică, încăde la început, în cadrul dezbaterilor Constituantei. Alte modalităţi de
control care au fost luate în discuţie nu au avut succes, ele nefiind aprobate”9.

Prin Decretul din 16 august 1971, Adunarea legislativăa statuat căeste interzis
tribunalelor ca, direct sau indirect, săîmpiedice sau săsuspende executarea decretelor
Corpului Legislativ, promulgate de rege, sub sancţiunea acuzării de crimăcomisăde un
funcţionar al statului10.

Deşi ulterior, au fost făcute propuneri11 pentru instituirea şi a altor mijloace de
asigurare a respectării Constituţiei, acestea nu s-au materializat în următoarea Constituţie
francezădin 24 iunie 1793 (Constituţia anului I).

În 1793, Franţa, din monarhie a devenit republică(prima dintr-o serie lungă),
Constituţia anului I reglementând un regim bazat pe următoarele principii: suveranitatea
populară, dreptul de vot universal, introducerea referendumului ca modalitate de
adoptare a legilor şi a Constituţiei de către popor.

În acest context, nu este de mirare cărespectarea Constituţie a fost încredinţată
poporului, acesta fiindu-i recunoscut chiar un drept la insurecţie12 ca metodăde
sancţionare a oricărei încălcări flagrante a legii fundamentale.

8 „Tribunalele nu pot nici săse amestece în exerciţiul puterii legislative, nici săsuspende
executarea legilor” – a se vedea Florin Bucur Vasilescu, op. cit., p. 48.

9 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 260.

10 A se vedea Gérard Conac, O anterioritate românească– controlul constituţionalităţii legilor în
România de la începutul secolului XX pânăîn 1938, în Revista de drept public, nr. 1/2001, p. 2.

11 În august 1972, contele Armand de Kersaint a propus Adunării Legislative înfiinţarea, în cadrul
acesteia, a unui Corp special de cenzori, care săvegheze ca actele puterii legislative şi ale puterii executive
săfie întotdeauna conforme cu Constituţia. De asemenea, în 10 mai 1773, Robespierre a cerut înfiinţarea
unui juriu naţional care săîi apere pe cetăţenii oprimaţii de corpul legislativ – a se vedea Jeannette
Bougrab, Le contrôle de constitutionnalité des lois dans l׳élaboration de la Constitution du 27 octobre
1946, în Revue française de Droit constitutionnel, nr. 38/1999, p. 285.



Conform acestei Constituţii, legile adoptate de către Adunarea legislativăintrau în
vigoare la 40 de zile de la trimiterea lor adunărilor primare (cele care îi alegeau pe
membrii corpului legislativ). Dacăîn aceastăperioadăde timp, se formulau, de către
adunările primare, obiecţiuni cu privire la lege, aceasta trebuia supusăaprobării corpului
electoral care astfel era convocat având ultimul cuvânt de spus.

Datorităconjuncturii, aceastăConstituţie nu a ajuns niciodatăsăfie pusăîn
practică, fiind urmatărecent de elaborarea unei alte Constituţii, cea a anului III din 22
august 1795. Regimul instituit prin aceastăConstituţie a avut la bazăo separare
accentuatăa puterilor şi bicameralismul13, dar nu făcea nici o trimitere la mijloace
concrete de exercitare a unui control de constituţionalitate asupra legilor.

În acest context a fost reiteratăpropunerea de instituire a unui control de
constituţionalitate încredinţat însăunei structuri din afara puterii legiuitoare. Şi pentru
prima datăse făcea trimitere la un contro politic propriu-zis, exercitat de un orga politic,
dar din afara parlamentului. Printre propunerile de instituire a unui control de
constituţionalitate care s-au făcut se remarcăcea a lui abatelui Emmanuel-Joseph Siéyès
de înfiinţare a unui „juriu al Constituţiei”, format din reprezentanţi ai naţiunii, cu
misiunea de a judeca reclamaţiile privind orice încălcare a Constituţiei14, deci un organ
eminamente politic. Dar, o asemenea propunere nu a avut câştig de cauză, respingerea
fiind întemeiatăprin invocarea principiul suveranităţii naţionale şi al supremaţiei
Parlamentului.

Mai mult, prin aceastăConstituţie este organizat pentru prima datăîn Franţa un
Parlament bicameral, format din Consiliul celor 500 şi Consiliul vârstnicilor. Prin
reglementarea unei competenţe încrucişate între cele douăcamere parlamentare (iniţiativa
legislativăaparţine Consiliului celor 500, iar Consiliul vârstnicilor adoptăsau respinge
proiectele, dar fărăposibilitatea de a aduce amendamente; în privinţa modificărilor
constituţionale, rolurile erau inversate) se realizează, cel puţin teoretic, un control al
constituţionalităţii, sub forma autocontrolului.

Dar legea rămâne suverană, intangibilă, trăsături transferate şi asupra
Parlamentului, astfel cănu este de mirare căanii 1791-1795 sunt consideraţi ca o
perioadăde „dictaturăa adunării naţionale”15.

3. Primele reglementări privind controlul de constituţionalitate şi ineficienţa
acestuia

Abia în următoarea Constituţie franceză– Constituţia anului VIII - din 13
decembrie 1799, a fost reglementat un control de constituţionalitate al legilor, în varianta
politică. A fost înfiinţat „Senatul Conservator” (având ca model Juriul constituţional
propus de abatele de Siéyès, dar fărăgaranţiile acestuia care să-i asigure independenţa16)
şi era competent, ca înainte de promulgarea legii de către Primul-Consul, săanuleze, la

12 A se vedea Gérard Conac, art. cit., p. 2; Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-
Louis Mestre, Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 261; Bernard Chantebout, Droit
constitutionnel, 23e édition, Éditions Dalloz, Paris, 2006, p. 42.

13 A se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, op. cit., p. 413.
14 A se vedea Joseph Barthélemy, Paul Duez, Traité de droit constitutionnel, Editions Panthéons-

Assas, Paris, 2004, p. 201.
15 A se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, op. cit., p. 411.
16 Doar aparent, apărea organizat ca o structurăindependentă- a se vedea Joseph Barthélemy, Paul

Duez, op. cit., p. 204.



sesizarea Guvernului sau a Tribunatului (a doua Camerăa Parlamentului, prima fiind
Corpul Legislativ), actele legislative considerate neconstituţionale. De asemenea, Senatul
Conservator, la sesizarea Tribunatului putea anula ca neconstituţionale şi actele
Guvernului17. Sesizarea trebuie făcutăîn termen de 10 zile de la adoptarea actului. În
lipsa unei sesizări în acest termen, actul era supus promulgării. Senatul Conservator nu se
putea sesiza din oficiu.

Dar, un asemenea mijloc de asigurare a conformităţii constituţionale nu s-a
dovedit a fi eficient, datorită, în mare parte şi conjuncturii politice din timpul guvernării
napoleoniene (caracterizatăde confuziunea puterilor folosităîn mod avantajos de către
Prim-consulul Franţei), în special a posibilităţii de a modifica Constituţia prin intermediul
„sénatus-consulte”18.

Charta din 4 iunie 1814 a reglementat un Parlament bicameral (Camera pairilor şi
Camera deputaţilor), dar fărădrept de iniţiativălegislativă, care aparţinea Guvernului.
Legile adoptate de legislativ erau sancţionate de către rege, dar acesta avea un drept de
veto absolut. Fiind vorba de o chartă, modificabilăla fel ca orice altălege ordinară, în
această perioadă, problema reglementării unui control de constituţionalitate este
nerelevantă.

Chiar dacăCharta din 1814 nu a reglementat nici un procedeu de control de
constituţionalitate, instanţele judecătoreşti s-au confruntat totuşi, cu ocazia soluţionării
diverselor procese, cu punerea în discuţie a constituţionalităţii unor anumitor dispoziţii
legislative sau reglementare. Tendinţa de a accepta un asemenea control de
constituţionalitate, ridicat pe cale de excepţie, s-a manifestat în timpul Monarhiei din iulie
şi în timpul celei de-a doua Republici.

Dar aceastătendinţăa fost uşor limitatăde către Constituţia din 1852 care a
încredinţat Senatului o nouăfuncţie, aceea de a supraveghea respectarea ei, funcţie care
nu a fost exercitatăîntre 1852 şi 1870. Cu acest nou eşec, se revine la situaţia din 1814.

Singura modalitate de control de constituţionalitate care s-a menţinut (de fapt, un
control indirect), este aceea a Curţii de Casaţie privind hotărârile judecătoreşti atacate în
faţa ei19.

Următorul act constituţional, Charta din 4 august 1830 nu reprezintăaltceva decât
un alt moment al reafirmării principiului suveranităţii naţionale şi al supremaţiei
Parlamentului (care a redobândit dreptul de iniţiativălegislativă), la care se adaugăşi
limitarea dreptului de reglementare al regelui (putea emite ordonanţe dar, prin acestea nu
putea suspenda legile în vigoare).

4. Etapa a doua din istoria constituţionalăa Franţei
Începutul celei de-a doua etape a evoluţiei constituţionale franceze este marcată

de adoptarea Constituţiei din 4 noiembrie 1848, care instaureazăcea de-a doua Republică
franceză. În aceastăperioadăse remarcăo tentativăa instanţelor judecătoreşti de a-şi
aroga dreptul de a se pronunţa asupra conformităţii unor norme cu legea fundamentală.

17 Putea anula de asemenea şi pentru acelaşi motiv, toate celelalte acte cu care era sesizat de către
Tribunat sau Guvern - a se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre,
Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 263.

18 Ceea ce s-a şi făcut prin „Sénatus-consulte” din 2 august 1802 - a se vedea Jean Gicquel, Jean-
Éric Gicquel, op. cit., p. 413.

19 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 257.



Eşecul controlului senatorial, la care s-au adăugat „lacunele celor trei legi constituţionale
succesive, vor determina şi vor permite judecătorilor, în contextul politic întotdeauna
tensionat al epocii, săpună la îndoialăconstituţionalitatea textelor legislative sau
reglementare, cu ocazia proceselor aflate pe rol”20. Curtea de Casaţie nu a ezitat săse
pronunţe asupra constituţionalităţii legilor anterioare Constituţiei şi pe care le-a
considerat neconstituţionale21, dar nu a vrut săse pronunţe asupra neconstituţionalităţii
unor legi posterioare Constituţiei. Atunci când acest lucru a fost cerut în cadrul unui
proces aflat pe rol, Curtea a statuat călegea dezbătutăşi promulgatăconform procedurii
constituţionale stabilităde Constituţie nu poate fi supusăcontrolului jurisdicţional,
neputând fi atacată în faţa instanţei pentru motiv de neconstituţionalitate. Astfel,
tribunalele nu au putut aprecia conformitatea unui legi cu Constituţia, putând doar să
verifice dacălegea a fost adoptatăşi promulgatăconform procedurii stabilite chiar de
Constituţie22.

§. 3. Reglementarea controlului politic şi preventiv de constituţionalitate în
Franţa

Din perspectiva evoluţiei controlului de constituţionalitate, un moment important
îl constituie de fapt următoarea Constituţie franceză, cea din 1852.

Conform Constituţiei din 14 ianuarie 1852, puterea legislativăera exercitată
colectiv de către Preşedintele Republicii, Senat şi Corpul legislativ (art. 4). Dar, nici o
lege nu putea fi promulgatăfărăaprobarea Senatului. Astfel, Senatul putea bloca înainte
de promulgare legile adoptate de Corpul Legislativ şi pe care le considerăcontrare
Constituţiei. Şi nu numai, deoarece poate refuza aprobarea şi a legilor contrare religiei,
moralei, libertăţii cultelor, libertăţii individuale, egalităţii cetăţenilor în faţa legii,
inviolabilităţii domiciliului, inviolabilităţii magistraţilor, integrităţii teritoriale.

Senatul, conceput astfel, a devenit „paznicul pactului fundamental şi al
libertăţilor publice” (art. 26 alin. 6 din Constituţie)23. Toate legile trebuie supuse din
oficiu controlului conformităţii lor cu Constituţia.

Pe de altăparte, prin emiterea de senatus-consulte, Senatul putea reglementa toate
aspectele pe care le considera necesare şi care nu au fost prevăzute în Constituţie (cu
excepţia celor cinci principii fundamentale ale Constituţie24), putea revizui sau interpreta
textul Constituţiei25.

20 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., pp. 264-265.

21 Art. 132 din Codul penal din 1810 - A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard
Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 266.

22 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 267.

23 A se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, op. cit., p. 437; Joseph Barthélemy, Paul Duez, op.
cit., p. 206.

24 Dar acest lucru s-a întâmplat, Senatul modificând chiar unul dintre cele mai importante
principii, respectiv cel care statua forma republicanăde guvernământ – prin „Senatus-consulte” din 7
noiembrie 1852 a fost instaurat imperiul ereditar - a se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, op. cit., p.
437.

25 A se vedea Joseph Barthélemy, Paul Duez, op. cit., p. 206.



S-a reglementat astfel un control de constituţionalitate preventiv (exercitat înainte
de intrarea în vigoare a legii), dar şi politic, de fapt un autocontrol, datorităpoziţiei
Senatului şi a componenţei acestuia – format din 150 de senatori, din care o parte de
drept (cardinali, amirali, mareşali), iar restul numiţi pe viaţăde Preşedinte, recrutaţi dintre
personalităţile vremii26.

Dar, Senatul reglementat prin Constituţia francezădin 14 ianuarie 1852, se
dovedeşte a fi la fel de ineficient ca şi precedesorul lui, „Senatului Conservator”,
neputând săse constituie intr-o „garanţie serioasăîmpotriva uzurpărilor legislativului
sau ale executivului”27. Autocontrolul exercitat de către Senatul reglementat de
Constituţia din 1852 a fost caracterizat ca un „pseudo-control, chemat mai mult săaprobe
propunerile de reforme hotărâte de şeful statului”28, fiind considerat o „putere
constituantăpermanentăpusăla dispoziţia şefului de stat”29.

Constituţia celei de-a III Republici30 (din 1875), formată din trei legi
constituţionale31, menţine Senatul, cu rol de Camerăsuperioarăcăreia îi este încredinţată
apărarea Constituţiei, deşi acest lucru nu a fost prevăzut în mod expres. Astfel, se poate
vorbi cel mult de un autocontrol de constituţionalitate, preventiv exercitat în cadrul
derulării procedurii legislative. Controlul preventiv se exercită fie la iniţiativa
preşedintelui Camerei parlamentare, fie la iniţiativa oricărui parlamentar. Preşedintelui
Camerei parlamentare putea exercita acest drept, diferit, în funcţie de iniţiatorul
proiectului legislativ supus dezbaterii. În privinţa iniţiativelor parlamentare, controlul de
constituţionalitate se materializa în dreptul preşedintelui de a refuza supunerea spre
dezbatere a unui proiect pe care îl considera neconstituţional32. În privinţa proiectelor
legislative iniţiate de Guvern, exercitarea controlului de constituţionalitate a priori era
încredinţat Adunării legiuitoare, ca reprezentant al naţiunii.

În privinţa controlului jurisdicţional de constituţionalitate, în aceastăperioadă,
judecătorii francezi nici măcar nu au încercat să-şi aroge dreptul de a se pronunţa asupra
constituţionalităţii legilor care trebuiau aplicate în cauzele deduse spre judecare, aşa cum
s-a procedat în alte state, în condiţiile în care prin Constituţie nu li se interzicea acest
lucru. În schimb, instanţele judecătoreşti franceze (inclusiv Consiliul de Stat) au
considerat excepţiile de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibile33. Refuzul s-a
fundamentat pe respectul care trebuie datorat voinţei generale, exprimatăprin intermediul
Parlamentului, ales prin sufragiu universal. Singurul control efectuat era cel tradiţional,
efectuat de către Curtea de Casaţie asupra deciziilor instanţelor inferioare34.

26 A se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, op. cit., p. 437.
27 A se vedea Joseph Barthélemy, Paul Duez, op. cit., p. 206.
28 A se vedea Gérard Conac, art. cit., p. 3.
29 A se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, op. cit., p. 438.
30 A fost caracterizatăca „o religie fărădogme” – a se vedea Joseph Barthélemy, Paul Duez, op.

cit., p. 49.
31 Legea din 24 februarie 1875 privind organizarea Senatului, Legea din 25 februarie 1875 privind

organizarea puterilor publice şi Legea din 16 iulie 1875 privind raporturile dintre puterile publice.
32 Drept de care, în aceastăperioadă, preşedinţii celor douăCamere parlamentare franceze s-au

folosit destul de des - a se vedea Mircea Lepădătescu, Teoria generalăa controlului constituţionalităţii
legilor, Editura Didacticăşi Pedagogică, Bucureşti, 1974, p. 277.

33 A se vedea Gérard Conac, art. cit., p. 3.
34 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto

Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 269.



Deşi controlului jurisdicţional al constituţionalităţii nu s-a practicat şi nu avea nici
prea mulţi adepţi, problematica nu a fost abandonatădefinitiv, în condiţiile în care
intervenţia puterii legislative a început săirite, iar omnipotenţa majorităţii parlamentare a
dat naştere „dorinţei” de a reglementa un control jurisdicţional de constituţionalitate,
încredinţat judecătorului35.

Astfel, în anul 1903 s-au făcut douăpropuneri36 privind înfiinţarea unui organ
special independent, căruia săi se încredinţeze sarcina de a veghea la respectarea
Constituţiei. Prima propunere făcutăi-a aparţinut lui Charles Banoist şi viza înfiinţarea
unei Curţi jurisdicţionale speciale competentăsăsupravegheze ca legea fundamentalăsă
fie respectată. Componenţa şi modul de recrutare al membrilor acestei curţi trebuiau să
asigure caracterul independent al acesteia. Astfel iniţiatorul propunerii a considerat ca
aceastăCurte trebuie alcătuitădin nouămembrii (un preşedinte şi opt judecători) numiţi
prin decret al Consiliului de Miniştri, pe baza unei liste de propuneri făcute de către
Curtea de Casaţie, Consiliul de Stat, secţia de legislaţie a Academiei de ştiinţe morale şi
politice, facultăţile de drept, ordinul avocaţilor, astfel încât componenţa acestei curţi
constituie o reflecţie a teoriei şi practicii dreptului.

Cea de-a doua propunere a fost făcutăde către Jules Roche, care a propus
încredinţarea atribuţiei de control al constituţionalităţii Curţii de Casaţie în secţiile unite.

Nici una dintre cele douăpropuneri de instituire a unui control jurisdicţional de
constituţionalitate nu a trecut, teoria Parlamentului suveran şi a legii ca expresie a voinţei
naţionale şi deci, intangibilăşi neîngrădită, a devenit mult prea puternică, într-o perioadă
denumită„regim de adunare sau parlamentarism absolut”37.

Alte propuneri elaborate în perioada următoare sau făcute chiar cu ocazia
dezbaterilor privind noua Constituţie, au vizat încredinţarea controlului de
constituţionalitate fie instanţelor judiciare ordinare ori a celei supreme, fie unor
organisme special constituite în acest scop (André Philip38), cum ar fi tribunale speciale
(Tardieu, Michel Debré39), Curţi Constituţionale competente să verifice
constituţionalitatea legilor40.

Constituţia din 1875 s-a aplicat neîntrerupt pânăîn 1940 (cea mai lungăperioadă
de aplicare a unui text constituţional din istoria Franţei), când prin Actul constituţional
din 10 iulie 1940 şi următoarele, Franţa a fost guvernatăîn condiţii speciale de război şi
de ocupaţie nazistă, perioada 1940-1944 fiind caracterizatăca o perioadăde dictaturăa

35 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 269.

36 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., pp. 270-271; Gérard Conac, art. cit., p. 5; Mircea
Lepădătescu, op. cit., p. 278.

37 A se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, op. cit., p. 451.
38 Un susţinător convins al controlului constituţionalităţii legilor încredinţat unui organism special

constituit în acest scop şi nu judecătorului, susţinând că„suveranitatea aparţine poporului şi nu
judecătorilor, de aceea poporul trebuie săefectueze acest control” - a se vedea Jeannette Bougrab, Le
contrôle de constitutionnalité des lois dans l׳élaboration de la Constitution du 27 octobre 1946 , în Revue
française de Droit constitutionnel, nr. 38/1999, p. 309.

39 A propus înfiinţarea unei Curţi Supreme căreia săi se încredinţeze controlul constituţionalităţii
legilor – a se vedea Frédéric Rouvillois, Michel Debré et le contrôle de constitutionnalité, în Revue
Française de Droit constitutionnel, nr. 46/2001, p. 249.

40 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 271.



executivului şi mai mult încă, o perioadăde negare a statului de drept41, astfel că
abordarea problemei controlului de constituţionalitate devine anacronică.

Eliberarea şi restabilirea păcii au dus şi la elaborarea şi adoptarea unei noi legi
fundamentale.

Prin Constituţia din 27 octombrie 1946 (Constituţia celei de-a V-a Republici) a
fost înfiinţat Comitetul Constituţional. Acesta era compus din preşedinţii celor două
Camere parlamentare (Adunarea Naţionalăşi Consiliul Republicii) şi alţi 10 membri
(şapte desemnaţi de către Adunarea Naţionalăşi trei de către Consiliul Republicii) sub
conducerea Preşedintelui Republicii franceze. Datorităcomponenţei a fost considerat un
organ de control hibrid42.

Principala atribuţie a Comitetului Constituţional consta în a verifica dacălegile
adoptate de către Adunarea Naţionalăpresupun sau nu o modificare a Constituţie,
atribuţie pe care o exercita doar la sesizarea Preşedintelui Republicii şi a preşedintelui
Consiliului Republicii, dupăo procedurărigidăşi greoaie. Nu se poate spune căeste
vorba de un adevărat control a priori al constituţionalităţii legilor, neavând ca efect
abrogarea unei legi sau considerarea ei neconstituţională, fiind considerat ca o „soluţie
originală”. Era mai mult o atenţionare asupra faptului căo eventualălege adoptată
conţine prevederi care ar modifica Constituţia. Într-o asemenea situaţie, fie Parlamentul
proceda la modificarea legii, fie legea era promulgatădoar dupărevizuirea Constituţie43.

În literatura de specialitate franceză s-a susţinut că înfiinţarea Comitetul
Constituţional s-a constituit într-un nou motiv invocat de Consiliul de Stat pentru a refuza
exercitarea controlului de constituţionalitate al legilor, ceea ce s-a răsfrânt şi asupra
controlului de constituţionalitate exercitat cu privire la actele administrative. Consiliu de
Stat considerându-se necompetent săcenzureze acte legislative, a considerat nu putea
cenzura nici actele administrative emise în baza legii, deoarece acceptând săverifice
conformitatea actului administrativ ar fi însemnat săpunăîn discuţie chiar conformitatea
legii44.

În schimb, Curtea de Casaţie francezănu a ezitat săse pronunţe asupra
constituţionalităţii unor acte administrative, precum şi asupra actelor miniştrilor sau ale
prefecţilor45. În privinţa actelor legislative, s-a menţinut pe poziţia tradiţională.

Deşi era acceptatăposibilitatea unei verificări sub aspectul respectării procedurii
de adoptare şi promulgare (constituţionalitatea extrinsecă), Consiliul de Stat a continuat
sărefuze ideea judecătorului competent de a examina „valoarea unui text dezbătut în
mod obişnuit de Adunările Legislative şi promulgat de puterea executivă”46, respectiv a
constituţionalităţii intrinseci.

41 A se vedea Jean Gicquel, Jean-Éric Gicquel, op. cit., p. 454.
42 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto

Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 272.
43 A se vedea Georges Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, réédition présentée par

Guy Carcassonne et Olivier Duhamel, Edition Dalloz, Paris, 2002, p. 127.
44 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto

Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., pp. 271-272.
45 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto

Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 272.
46 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto

Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 272.



Trecând în revistăevoluţia controlului constituţionalităţii, în literatura francezăde
specialitate au fost evidenţiate o varietate a formelor de control de constituţionalitate
exercitate, sistematizate dupămai multe criterii47.

Având în vedere organul învestit cu atribuţii de control, se poate vorbi de un
control exercitat de un organ politic, controlul încredinţat unui organ hibrid, controlul
încredinţat instanţelor judecătoreşti, controlul exercitat de către Consiliul de Stat,
controlul exercitat de către autorităţile administrative superioare.

Dupăcriteriul obiectului controlului, pot fi avute în vedere diverse forme,
precum: controlul legilor, controlul actelor emise de titularii puterii executive, controlul
actelor emise de autorităţile administrative inferioare, controlul hotărârilor judecătoreşti.

Având în vedere procedura de control, au fost evidenţiate:
- controlul a priori asupra actelor legislative adoptate de către Corpul Legislativ,
- controlul exercitat de către autorităţile administrative ierarhic superioare asupra

actelor emise de către autorităţile ierarhic inferioare,
- controlul a posteriori exercitat asupra actelor administrative (pe cale de acţiune,

prin intermediul recursului pentru exces de putere) sau împotriva sentinţelor pronunţate
de către instanţele judecătoreşti inferioare (prin casaţie)

- controlul jurisdicţional a posteriori, pe cale de excepţie, împotriva ordonanţelor
regale.

Statul în care controlul politic şi-a găsit consacrarea deplinăeste Franţa, unde
totdeauna s-a manifestat o deosebităreticenţăfaţăde controlul jurisdicţional, atât de
puternică, încât atunci când controlul politic a eşuat, s-a trecut direct la controlul politico-
jurisdicţional.

Dar, un asemenea control asupra parlamentului s-a dovedit, de cele mai multe ori,
ineficient şi chiar impracticabil, deoarece, în primul rând, mai ales în sec XIX, atât
parlamentele, ca „autorităţi purtătoare a suveranităţii naţionale”, cât şi legile, ca
„manifestări ale voinţei generale”, erau încă„instituţii sacrosante”48. Parlamentul era
privit ca „exponentul voinţei generale”, iar legea, expresia acestei voinţe, „nu poate fi
decât în acord cu voinţa generală, ceea ce o face infailibilăşi deci incontrolabilă”49. În
al doilea rând, natura politicăa acestui organ a exclus din start independenţa acestuia,
aspect esenţial, fărăde care existenţa controlului nu se mai justifică.

Deşi de cele mai multe ori, controlul politic s-a dovedit ineficient şi nu a fost
niciodatăsuficient, astfel încât, necesitatea respectării unor valori şi reguli precum
libertate, egalitate, drept, reprezentativitate, separaţia puterilor, legalitate şi, în final,
supremaţia Constituţiei, au generat alte mecanisme de protecţie a lor.

O datăcu conturarea clarăa celei de-a treia componentăa puterii de stat, cea
judecătorească, şi asumarea de către judecător a rolului de „a împărţi dreptatea” şi de a
sancţiona orice încălcare a legii, puterea judecătoreascăşi-a asumat treptat şi rolul de a
sancţiona chiar încălcarea legii fundamentale. În condiţiile în care supremaţiei
Constituţiei devenise principiu fundamental, „ideea de legalitate era adânc jignităcând

47 A se vedea Louis Favoreu, Patrick Gaïa, Richard Ghevontian, Jean-Louis Mestre, Otto
Pfersmann, André Roux, Guy Scoffoni, op. cit., p. 273.

48 A se vedea Florin Bucur Vasilescu, op.cit., p. 193.
49 A se vedea Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria

generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 631.



Parlamentul, în omnipotenţa sa, trecea peste o normăconstituţională, care, deşi nu era o
normăsacrosantă, era totuşi stabilităcu anumite garanţii şi nu putea fi modificatădecât
tot în acelaşi chip”50. În final, controlul jurisdicţional al constituţionalităţii - precum şi,
ulterior, o variantăa acestuia, controlul politico-jurisdicţional -, a prevalat în faţa celui
politic. Profesorul George Alexianu declara că„controlul constituţionalităţii legilor
revine ... în mod firesc puterii judecătoreşti, ca una ce este chematăsăinterpreteze
legea. Căci acest control nu este altceva decât examinarea legii ordinare şi interpretarea
ei în raport cu altălege, superioarăacesteia, de naturăconstituţională”51.
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