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ABSTRACT: Among the variety of legal means of protection of fundamental rights and 
freedoms, constitutional justice deserves another position and recognition - because that 
was proved. The constitutionality control is a mean of protecting and promoting 

fundamental rights and freedoms. The supremacy of the Constitution is the result of 
several factors: the Constitution gives the power and authority to those who rule; it 
determines the responsibilities of public authorities; it governs the relations between the 
state and citizens determining their fundamental rights, freedoms and obligations; it 
shapes the political, ideological values which are the base of the organization and 
functioning of the political system; it underlies and guarantees the law and represents the 
crucial mark for assessing the validity of all legal actions and deeds

1
. Thus, ensuring the 

supremacy of the Constitution, by consequence, these rights and freedoms are also 

guaranteed and protected. The main means to guarantee the supremacy of the 
Constitution and, therefore, the human fundamental rights and freedoms, is the exercise of 
constitutional control. 
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Între varietatea mijloacelor juridice de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale care există, justiţia constituţională merită – pentru că a dovedit acest lucru – 
o altă recunoaştere. 

Considerăm că exercitarea controlului de constituţionalitate (actul de justiţie 

constituţională) poate deveni unul din cele mai eficiente mijloace juridice de protecţia a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale deoarece: 
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- în primul rând, prin intermediul controlului de constituţionalitate anterior 
exercitat asupra legilor înainte de promulgare, poate stopa - preventiv - intrarea în vigoare 

a unor norme juridice care ar presupune vreo atingere – orice fel de atingere – adusă 

vreunui drept sau libertate fundamentală a omului; 

- în al doilea rând - tot preventiv - prin exercitarea controlului de 
constituţionalitate asupra tratatelor şi a altor acorduri internaţionale, opreşte intrarea în 

dreptul intern a unor prevederi care ar putea aducere atingere drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. Regula priorităţii de aplicare a normele juridice internaţionale 
se aplică numai în domeniul drepturilor omului şi numai în cazul în care dreptul intern nu 

conţine dispoziţii mai favorabile; 

- în al treilea rând, prin exercitarea controlului de constituţionalitate posterior - 
sancționator -, prin intermediul excepţiei de neconstituţionalitate, asupra legilor şi a 

ordonanţelor guvernamentale, justiţia constituţională poate sancţiona orice atingere sau 

vătămare adusă pe cale normativă drepturilor şi libertăţilor, atunci când se constată că, 

prin modul de punere în aplicare, se produc vătămări drepturilor şi libertăţilor omului. 

Atingeri şi vătămări se pot produce şi prin acte şi fapte materiale de executare. Astfel, prin 

activitatea sa, Curtea Constituţională trebuie să se manifeste ca un adevărat protector al 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale, sancţionând orice prevedere normativă 

neconformă cu Constituţia sub acest aspect, cu referire, în special la: accesul liber la 

justiţie (art. 21 din Constituţie); egalitate (16 din Constituţie); interzicerea discriminării 

(art. 4 din Constituţie); dreptul copiilor la ocrotire specială (49 din Constituţie); dreptul de 
proprietate (art. 44 din Constituţie); dreptul la moştenire (art. 46 din Constituţie); dreptul 

la apărare (art. 24 din Constituţie); dreptul la liberă circulaţie (art. 25 din Constituţie); 

dreptul la muncă şi la protecţia socială a muncii (art. 41 din Constituţie); dreptul la propria 

imagine (art. 26 din Constituţie).  

Astăzi, poate mai mult ca oricând nevoia de a proteja prin mijloace eficiente nu numai 

viaţa şi libertatea indivizilor, ci întreaga pleiadă de drepturi şi libertăţi fundamentale ale 

omului este reală, acută şi imperios necesară. În condiţiile în care lista acestor drepturi şi 

libertăţi ale omului se completează constant – în concordanţă cu evoluţia societăţii civile – 

şi mijloacele, instrumentele şi mecanismele de protecţie şi garantare a acestora trebuie să 

se adapteze permanent şi eficient. 

În principiu, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului se realizează: 

A. prin intermediul documentele internaţionale (documente care garantează drepturile 
şi libertăţile omului2; 

                                                             
2
 A se vedea Victor Duculescu, Protecţia juridică a drepturilor omului, Editura Lumina Lex, 1998, p. 61-87; 

„Magna Charta Litertatum” (1215, Marea Britanie), „Petiţia drepturilor” (7 iunie 1628, Marea Britanie), „Habeas 

Corpus Act” (26 mai 1679, Marea Britanie), „Bill of Rights” (13 februarie 1689, Marea Britanie), „Declaraţia de 

independenţă a statului Virginia” (12 iunie 1776), „Declaraţia de independenţă” (SUA, 4 iulie 1776), „Declaraţia 

drepturilor omului şi cetăţeanului” (26 august 1789, Franţa), „Carta Naţiunilor Unite” şi „Declaraţia universală a 

drepturilor omului” (Adunarea generală a ONU, 10 decembrie 1948 - cuprinde două categorii de drepturi: a. 

drepturi civile şi politice şi b. drepturi economice, sociale şi culturale), „Pactul internaţional cu privire la 

drepturile economice, sociale şi culturale” (3 ianuarie 1976), „Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice” (23 martie 1976), „Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului” (20 noiembrie 1989), 

„Convenţia europeană a drepturilor omului” (4 noiembrie 1950, Consiliul Europei) şi protocoalele adiţionale ale 

CEDO, „Carta Uniunii Europene privind drepturilor fundamentale” (7-10 noiembrie 2000, Nisa, Parlamentul 

European); Carta Drepturilor Fundamentale (reuneşte într-un singur text toate drepturile personale, civice, 

politice, economice şi sociale de care se bucură persoanele din Uniunea Europeană și care a devenit obligatorie o 



 

 

 
 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                       23                                                               

 

B. prin intermediul actelor normative naţionale (constituţie, legi, alte acte normative) 

care reglementează şi garantează aceste drepturi şi libertăţi; 

C. prin instituirea unor principii cu valoare de ideal sau de idei călăuzitoare (sunt 

considerate principiile generale ale drepturilor şi libertăţilor  fundamentale3. 

D. prin reglementarea expresă şi limitativă restrângerii exerciţiului unor drepturi şi 
libertăţi fundamentale. De exemplu, Constituţia României permite restrângerea 

exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale4, doar ca măsură excepţională şi cu 

caracter temporar5. Conform art. 53 din legea fundamentală a României, restrângerea se 

poate face numai prin lege organică, condiţionat (numai dacă este necesară, aplicată 

nediscriminatoriu) şi numai în vederea: apărării securităţii naţionale; apărării ordinii, a 

sănătăţii sau a moralei publice; apărării drepturilor şi a libertăţilor omului; desfăşurarea 

instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unor calamităţi naturale, a unui dezastru sau 

sinistru deosebit de grav. 

E. infiinţarea şi organizarea unui cadru instituţional specific (Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului şi alte jurisdicţii internaţionale, jurisdicţiile naţionale de drept comun 

şi constituţionale). Astfel, pentru a transpune în practică protecţia efectivă este nevoie de 
mijloace concrete de acţiune. Între acestea accesul liber la justiţie este poate cel mai 

eficient. În contextul mai larg al justiţie6 – şi apoi într-un context şi mai larg, cel al unui 

sistem constituţional şi al unui regim domocratic - un loc aparte îl ocupă, nu de multă 

vreme, justiţia constituţională, respectiv instrumentului de realizare a acesteia – o 

jurisdicţie constituţională.  

Conturarea conceptului de drepturi ale omului a reprezentat, în fond, o operaţiune de 

sinteză, constând din generalizarea unor idei consacrate în diferite ţări în documente 

juridice cu un bogat conţinut moral şi politic, care au rezistat timpului7. Prin 

reglementarea acestor idei şi transpunerea lor în norme juridice sub conceptul de „drepturi 

şi de libertăţi fundamentale” s-au conturat practic mijloacele juridice de protecţie a 

cetăţeanului, ca individ, deoarece, s-a argumentat, chiar în această postură individuală 

                                                                                                                                                         
dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona (http://ec.europa.eu/justice/fundamental-

rights/index_ro.htm). O dată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisaboan, Uniunea Eropeană a aderat la 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pe cale de consecință, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de 

la Strasbourg a devenit competentă să controleze actele Uniunii Europene 

(http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_ro.htm). 
3
  Ioan Muraru, Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, ediţia a 12-a, Editura All 

Beck, Bucureşti, 2005, p. 159-164: 1. Principiul universalităţii. 2. Principiul neretroactivităţii. 3. Principiul 

egalităţii în drepturi. 4. Accesul liber la Justiţie. 5. Principiul conform căruia funcţiile şi demnităţile publice pot 

fi ocupate de persoane care au cetăţenia română şi domiciliul în România. 6. Protecţia cetăţenilor români în 

străinătate şi obligaţiile acestora. 7. Principiul priorităţii reglementărilor internaţionale în materia drepturilor şi 

a libertăţilor omului. 8. Caracterul de excepţie al restrângerii unor drepturi şi al unor libertăţi. 
4
 Pentru amănunte, a se vedea Dan Claudiu Dănişor, Consideraţii privind reglementarea constituţională a 

restrângerii exerciţiului unor drepturi sau a unor libertăţi, , în „Noua Revistă de Drepturile Omului”, nr. 2/2008, 

pp. 3-22. 
5
 De exemplu, reducerea veniturilor salariale ale angajaţilor bugetari cu 25%.  

6
 Despre conceptul de justiție independentă – pe larg în Lucian Chiriac, L’organisation d’une justice 

indépendante – partie du mécanisme de construction de l’État de droit , în Revista „Curentul Juridic”, nr. 

2/2013, pp. 21/35. 
7
 Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

2005, p. 148. 
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cetăţeanul este cel mai vulnerabil8 în raporturile sale cu statul9. Drepturile şi libertăţile 

fundamentale trebuie privite şi reglementate ca atribute ale personalităţii indivizilor 

consideraţi atât ca persoane fizice individuale, dar şi ca membrii ai colectivităţii în care 

sunt integraţi10. Deoarece, cele mai importante drepturi şi libertăţi ale omului, cele 

considerate esenţiale, tocmai pentru a fi mai bine protejate, sunt prevăzute şi garantate 
prin însuşi textul Constituţiei, prin exercitarea justiţiei constituţionale. Astfel, prin 

garantarea supremaţiei constituţiei se asigură, pe cale de consecinţă şi garantarea şi 

protejarea acestor drepturi şi libertăţi. 

Încă de la începutul conturării sistemului de control al constituţionalităţii, acest 

control a fost strâns legat de exprimarea şi garantarea intangibilităţii voinţei publice 

generale. Nu este de mirare că s-a pornit de la ideea că acest tip de control - de 

constituţionalitate - reprezintă o modalitate de „punere în aplicare a principiului 

separaţiei dintre puterea constituantă şi puterea constituită. Pentru ca acest principiu al 

separaţiei să nu rămână o simplă vorbă în vânt, trebuie ca  puterile constituite să nu 

poată ignora, modifica sau altera voinţele puterii constituante fără a suporta 

consecinţele. Cu alte cuvinte, trebuie să existe un control al puterii constituite şi acest 
control poate fi exercitat chiar de însăşi puterea constituantă, adică de popor. Este acel 

tip de control, al cărui drept de exercitare decurge din dreptul la rezistenţă la opresiune, 

drept natural şi imprescriptibil al omului (art. 2 din Declaraţia Omului şi Cetăţeanului 

din 26 august 1789)”11. 

 Supremaţia Constituţiei este consecinţa mai multor factori: Constituţia 

legitimează puterea şi conferă autoritatea guvernanţilor, determină competenţele 

autorităţilor publice, reglementează raporturile dintre stat şi cetăţeni consacrând 

drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale acestora, conturează valorile 

politice, ideologice care stau la baza organizării şi funcţionării sistemului politic, 

fundamentează şi garantează ordinea de drept şi reprezintă reperul decisiv pentru 

aprecierea validităţii tuturor actelor şi faptelor juridice12. Astăzi, supremaţia Constituţiei 

reprezintă un „adevăr universal valabil” acceptat de dreptul constituţional modern13, şi nu 
numai. Mai nou, în doctrină au fost menţionate şi alte fundamente ale justiţiei 

constituţionale: voinţa generală14; democraţia sau apărarea drepturilor şi a libertăţilor 

fundamentale ale omului15; declinul reprezentării politice, pe afirmarea protecţiei 

drepturilor omului şi pe limitarea puterii16. Atunci când a apărut conceptul de supremaţie 

a constituţiei, s-a pus şi problema protejării acesteia, astfel că s-au conturat diferite 

                                                             
8
 Drepturile şi libertăţile individuale – componentă esenţială a noii Constituţii a României, editorial în Revista 

„Dreptul ” nr. 2/1992, p. 3. 
9
 Rodoljub Etinski, O analiză retrospectivă şi prospectivă a drepturilor omului în Uniunea Europeană , în „Noua 

Revistă de drepturilor omului”, nr. 3/2008, pp. 3-18 
10

 Drepturile şi libertăţile individuale – componentă esenţială a noii Constituţii a României, editorial în Revista 

„Dreptul ” nr. 2/1992, p. 5. 
11

 Elisabeth Zoller, Droit constitutionnel, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, p. 97 (trad. n.). 
12

 Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul comparat şi în dreptul român - tratat, p. 221. 
13

 Sorin Popescu, Elena Simina Tănăsescu în Constituţia României – comentariu pe articole, coordonatori Ioan 

Muraru, Elena Simina Tănăsescu şi alţi autori, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 1475. 
14

 „Legea adoptată nu exprimă voinţa generală decât dacă respectă Constituţia” - a se vedea Philippe Blachér, 

Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, Presses Universitaire de France, Paris, 2001 (trad. n.). 
15

 Claudia Gilia, Teoria statului de drept, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 267, p. 268. 
16

 Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Teoria generală, Editura C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007, p. 646. 
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mijloace şi procedee de asigurare a respectării constituţiei: îndatorirea fundamentală de a 

respecta constituţia, rigiditatea constituţională, controlul general al respectării constituţiei, 

justiţia constituţională (şi, subsecvent acestui concept, controlul constituţionalităţii 

legilor), garantarea „supremaţiei Constituţiei” devenind şi obiectivul sistemului de control 

al constituţionalităţii. Astăzi, justiţia constituţională este definită ca fiind „un ansamblu de 
instituţii şi tehnici, graţie căruia este asigurată, fără restricţii, supremaţia Constituţiei”17. 

De exemplu, Curtea Constituţională a României18, în exercitarea controlului de 

constituţionalitate s-a raportat şi la prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor (şi a protocoalelor adiţionale ale acesteia)19, fundamentându-şi 

unele decizii pe texte din Convenţie20 sau invocând în vederea argumentării soluţiilor 

decizii de speţă ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Extinderea sferei de raportate a 

obligaţiei de conformnitate o regăsim şi în legătură cu jurisdicţia constituţională franceză. 

Consiliul Constituţional exercită un control de constituţionalitate a actelor normative prin 

raportare la ceea ce se numeşte „bloc de constituţionalitate”, respectiv un ansamblu de 

norme de valoare constituţională (inclusiv cele care prevăd şi garantează drepturile şi 

libertăţile fundamentale) care se impun respectului puterii legislative. Prin Decizia nr. 71-
44 din 16 iulie 1971, Consiliul Constituţional a declarat o dispoziţie neconstituţională nu 

pentru că era contrară unui text din Constituţie, ci pentru că încălca „un principiu 

fundamental recunoscut de legile Republicii” (libertatea de asociere reglementată de 

Legea din 1 iulie 1901), bazându-se astfel pe Preambulul care se referă la Declaraţia 

Drepturilor Omului din 1789 şi la Preambulul Constituţiei din 1946 (care reafirmă 

drepturile consfinţite de principiile fundamentale recunoscute de legile Republicii). Astfel, 

Consiliul Constituţional a încorporat în „blocul de constituţionalitate” numeroase 

principii, pe care le-a impus respectului legiuitorului. Această decizie a adus o modificare 

a condiţiilor de exercitare a controlului de constituţionalitate, care devine astfel un 

„control substanţial”, adică Consiliul Constituţional, din acel moment, a fost pus în 

situaţia de a statua mult mai frecvent asupra fondului (conţinutului) legilor. Prin 

jurisprudenţa sa, Consiliul Constituţional francez a contribuit la stabilirea sferei „blocului 
de constituţionalitate”: Constituţia din 1958; Declaraţia Franceză a Drepturilor Omului din 

1789 (mai ales cu privire la libertatea individuală, egalitatea şi dreptul de proprietate); 

Preambulul Constituţiei din 1946 (privind principiile politice, economice şi sociale, 

necesare în mod special epocii actuale, precum dreptul la grevă, dreptul la sănătate, 

dreptul la azil); principiile fundamentale recunoscute de către legile Republicii (de 

exemplu, cele privind libertatea de asociere, dreptul la învăţământ, dreptul la apărare, 

                                                             
17

 Olivier Duhamel, Yves Mény, Dictionnaire constitutionnel, Presses Universitaire de France, 1992, p. 556 

(trad. n.). Într-o manieră asemănătoare a fost definită şi ca fiind „ansamblul instituţiilor şi tehnicilor prin care 

este asigurată supremaţia Constituţiei”, cu menţiunea că noţiunea de „justiţie constituţională” nu trebuie 

confundată cu cea de „control de constituţionalitate”, acesta fiind doar o singură procedură – a se vedea Dan 

Claudiu Dănişor, op.cit., p. 623. 
18

 Despre natura juridică a Curții Constituționale din România – a se vedea pe larg în Lucian Chiriac, Some 

consideration regarding the legal nature of the Constitutional Court of Romania, in Revista „Curentul Juridic”, 

nr. 4/2012, pp. 14-20. 
19

 Adoptată de Consiliul Europei la data de 4 noiembrie 1950 şi semnată de România la data de 7 octombrie 

1993. 
20

 Din jurisprudenţa Curţii Constituţionale rezultă că instanţa constituţională a constatat încălcări ale prevederilor 

Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor prin diferite legi sau ordonanţe supuse 

controlului de constituţionalitate. 
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independenţa jurisdicţiei administrative); principiile cu valoare constituţională (impuse de 

Consiliul Constituţional, precum principiul continuităţii serviciilor publice). Astfel, 

Consiliul Constituţional a conferit importanţă juridică unui mare număr de norme de 

referinţă care îi permit exercitarea unui control foarte strâns al legilor adoptate de 

Parlament21. 
În concluzie, necesitatea respectării unor valori şi reguli precum libertate, egalitate, 

drept, reprezentativitate, separaţia puterilor, legalitate şi, în final, supremaţia 

Constituţiei, au generat mecanismele de protecţie a lor. Astfel, controlul 

constituţionalităţii trebuie considerat o consecinţă şi o garanţie a supremaţiei Constituţiei 

care, prin conţinutul şi poziţia sa, comandă întregului drept22. 

Considerăm că principala calitate a unei jurisdicţii constituţionale speciale o reprezintă 

faptul că este o instituţie juridică independentă, de sine stătătoare, situată complet în afara 

celor trei puteri „clasice” ale statului. Iar această neaparteneţă, alături de neutralitatea şi 

imparţialitatea (calităţi specifice actului de justiţie) asigura independenţa de care trebuie 

să se bucure autoritatea competentă a efectua control de constituţionalitate. 

 

 

                                                             
21

 Simon-Louis Formery, La Constitution commentée, 11
e
 édition, Edition Hachette Supérieur, Paris, 2007, pp. 

113-114 (trad. n.); Code constitutionnel, comentat şi adnotat de Michel de Villiers, Thierry S. Renoux, Éditions 

Litec, Paris, 2001, p. 500. 
22

 Constanţa Călinoiu, Victor Duculescu, Drept parlamentar, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006, p. 250. 


