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ABSTRACT: Constituţia reprezintă legea fundamentală a statului român care instituie 

principiile fundamentale de organizare a statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetăţenilor şi autorităţilor publice fundamentale precum şi raporturile 

născute între principalele organe de stat sau între acestea şi cetăţeni. 

Articolul 142, alin. 1 din Constituţia României revizuită în anul 2003 proclamă: „Curtea 

Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.” Nici o altă autoritate publică nu se 

poate pronunţa, cu valoare de decizie obligatorie sau executorie, în ceea ce priveşte 

constituţionalitatea legilor (se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de 

promulgarea acestora; asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri 

internaţionale; asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului; asupra excepţiilor 

de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor 

judecătoreşti sau de arbitraj comercial). Curtea Constituţională este independentă faţă de 

orice altă autoritate publică. 

Odată cu aderarea României la Uniune Europeană, aspectele de ordin jurisdicţional s-au 

schimbat în contextul necesităţii respectării de către statele membre ale tratatelor 

internaţionale precum şi a actelor juridice emise de autorităţile competente care îşi găsesc 

echivalent în legislaţia naţională, precum ţi jurisdicţiile europene (Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului şi Curtea Europeană de Justiţie).  

În acest sens, Curtea de Justiţie raportată la legislaţia instanţelor naţionale, îndeplineşte 

patru roluri esenţiale : un rol de organ administrativ atunci când controlează legalitatea 

actelor comunitare şi judeca recursurile funcţionarilor comunitari; autoritate 

jurisdicţională constituţională, atunci când interpretează tratatele comunitare sau judecă 

recursurile împotriva unui stat membru care nu-şi respectă obligaţiile din tratate; ca o 

instanţă civilă, când judecă litigiile ce au ca obiect acordarea de daune - interese şi ca 

instanţă de Apel, având în vedere că recursurile introduse împotriva hotărârilor pronunţate 

de Tribunalul de Primă Instanţă sunt soluţionate de Curtea de Justiţie europeană. 
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Având în vedere aspectele enunţate mai sus, se impune primarea dreptului comunitar în faţa 

dreptului naţional astfel încât Curţile Constituţionale ale statelor trebuie să interpreteze şi 

să soluţioneze problemele de constituţionalitate  ţinând seama şi de cel mai înalt grad de 

jurisdicţie, cel impus de Curtea de Justiţie Europenă, în scopul creării unei ordini de drept 

pornind de la aria largă de aplicabilitate a dreptului comunitar şi echivalată în concret în 

dreptul naţional. 

 

CUVINTE CHEIE: Constituţie, CuKeywords : Constitution, Constitutional Court, 

European Court of Justice, rule of law, Lisbon Treaty       

JEL CLASSIFICATION: K 10 

 

 

Conceptul de „Constituţie” este înţeles în două sensuri, în sens material, în 

accepţiunea căruia Constituţia cuprinde ansamblul regulilor de drept indiferent de natura 

şi forma lor având ca obiect constituirea, competenţa, funcţionarea şi raporturile 

principalelor organe de stat sau între ele şi cetăţeni; iar în sens formal, Constituţia 

reprezintă ansamblul regulilor de drept indiferent de obiectul lor, elaborată în scris şi 

sistematic de către un organ de stat anume constituit în acest scop şi urmând o procedură 

specifică(Gionea  &  Pavel,1998,  p. 16-17).  

Noţiunea de Constituţie nu este analizată doar din perspectivă juridică ci şi 

sociologică, astfel că aceasta reprezintă un pact social intervenit între guvernant şi 

guvernaţi prin care acestora din urmă li se garantează un sumum de drepturi, în schimbul 

acceptării de către ea puterii de comandă şi a dominaţiei la care sunt supuşi de guvernant, 

fără însă ca acesta să devină tiranic(Ionescu, 2004,  p. 111). 

Înlăturarea puterii de stat comuniste prin Revoluţia din decembrie 1989 a creat 

premisele elaborării unei noi constituţii care să pună bazele ordinii democratice a statului 

de drept, reprezentând cel mai important act politic şi juridic care stabileşte drepturile şi 

îndatoririle cetăţenilor în relaţiile cu statul, precum şi funcţiile, atribuţiile şi 

responsabilităţile şi relaţiile pentru şi între puterile publice. Cu alte cuvinte, Constituţia 

reprezintă temelia unui stat de drept, a unui stat democratic. 

 

1. O „CONSTITUŢIE EUROPEANĂ” 

 

Odată cu aderarea României la Uniune Europeană, aspectele de ordin jurisdicţional 

s-au schimbat în contextul necesităţii respectării de către statele membre ale tratatelor 

internaţionale. 

La 29 octombrie 2004, a fost semnat „Tratatul instituind o Constituţie pentru 

Europa” de către 25 de state membre, 2 state având statutul de candidat la aderare la 

Uniunea Europeană Bulgaria şi România. 

Tratatul care instituie Constituţia Europeană (TCE), în mod obişnuit denumit 

Constituţia Europeană, este un tratat internaţional care are ca scop creearea unei 

Constituţii pentru Uniunea Europeană. În prezent, o importanţă aparte o constituie intrarea 

în vigoare a Tratatului de la Lisabona, considerat de mulţi autori un text cu valoare 

juridică echivalentă unei Constituţii comunitare. Constituţia europeană reprezintă un pas 

important în construcţia europeană. Constituţia europeană trebuie să creeze cadrul prielnic 

pentru democraţie, libertate şi transparenţă, pentru o Europă eficientă. Constituţia 

Europeană coexistă cu constituţiile naţionale şi instituţiile ţărilor europene, în nici un caz 
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nu le înlocuieşte. Constituţia asigură continuitatea legală a Comunităţilor, simplificând 

instrumentele legale şi adaptând procesul decizional la provocările actuale. 

Tratatul constituţional se caracterizează prin natură juridică multiplă. Astfel, acesta 

reprezintă un tratat internaţional- supus regulilor dreptului internaţional public; un izvor al 

dreptului comunitar european; un  text constituţional-document ce constituie fundamentul 

unei ordini juridice autonome, o ordine juridică comunitară(Gâlea & Dumitraşcu & 

Morariu, 2005, p. 8-10). 

În acest context, ideea statului de drept este strâns legată de rolul justiţiei, de 

promovarea legalităţii în activitatea organelor de stat de apărarea fermă a drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti (Călinoiu & Duculescu, 2008, p. 197). Şi astfel, se impune 

necesitatea creării unui model european de justiţie constituţională. 

 

2. ASPECTE PRIVIND CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DIN ROMÂNIA ŞI 

CURTEA  EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE 

 

Cu privire la asigurarea supremaţiei legii fundamentale, jurisdicţia constituţională, 

înfăptuită de un organ special şi specializat constituie dimensiunea intrinsecă şi esenţială a 

statului de drept. 

 Articolul 142, alin. 1 din Constituţia României revizuită în anul 2003 proclamă: 

„Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.”  

Curtea Constituţională este unica autoritate de jurisdicţie constituţională în 

România, ceea ce semnifică caracterul exclusiv al competenţei acesteia. Nici o altă 

autoritate publică nu se poate pronunţa, cu valoare de decizie obligatorie sau executorie, 

în ceea ce priveşte constituţionalitatea legilor. Curtea Constituţională este independentă 

faţă de orice altă autoritate publică şi are, conform Constituţiei României, rolul de garant 

al supremaţiei Constituţiei.  

La nivelul Legii fundamentale, Curtea Constituţională este reglementată în cuprinsul 

celor 6 articole ale Titlului V din Constituţie (art. 142-147). Aceste articole se referă la: 

denumire, competenţă, mandat, modalităţi de desemnare a judecătorilor şi a preşedintelui, 

condiţii pentru ocuparea funcţiei de judecător, incompatibilităţile, independenţa şi 

inamovibilitatea, competenţa, deciziile. 

Atribuţiile Curţii sunt următoarele: 

a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora;  

b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale;  

c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului;  

d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, 

ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial;  

e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile 

publice;  

f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi 

confirmă rezultatele sufragiului;  

g) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei 

de Preşedinte al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului;  

h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui 

României;  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Constitu%C5%A3ia_Rom%C3%A2niei
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i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea 

referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;  

j) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către 

cetăţeni;  

k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid 

politic;  

l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii.  

 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene reprezintă organul jurisdicţional care cuprinde 

Curtea de Justiţie, Tribunalul şi tribunale specializate. Aceasta asigură respectarea 

dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor. Uniunea europeană stabileşte căile de atac 

necesare pentru a asigura o protecţie jurisdicţională efectivă în domeniile reglementate de 

dreptul Uniunii. 

Curtea de Justiţie este compusă din 27 de judecători, câte un judecător pentru fiecare 

stat membru şi 8 avocaţi generali(Scăunaș, 2008, p. 172), în componenţa Curţii intrând şi 

grefierul, raportorii adjuncţi şi alţi funcţionari şi agenţi ai Curţii.   

Judecătorii şi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie, precum şi judecătorii 

Tribunalului sunt aleşi dintre personalităţile care prezintă toate garanţiile de independenţă 

şi care întrunesc condiţiile prevăzute la articolele 223 şi 224 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene. Aceştia sunt numiţi de comun acord de către guvernele 

statelor membre pentru şase ani. Judecătorii şi avocaţii generali care îşi încheie mandatul 

pot fi numiţi din nou. 

Pentru a facilita activitatea Curţii, din 1989 a fost creat Tribunalul de Primă instantă, 

care judecă anumite litigii aflate în competenţa Curţii şi recursurile introduse de 

persoanele fizice şi procesele de concurenţă neloială între intreprinderi. Sentinţele pot fi 

atacate la Curtea de Justiţie europeană. 

Conform articolului I-29 pct. 3 din Tratatul de la Lisabona, Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene hotărăşte: 

    (a) cu privire la acţiunile introduse de un stat membru, de o instituţie ori de 

persoane fizice sau juridice; 

    (b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanţelor judecătoreşti naţionale, cu privire 

la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituţii; 

    (c) în celelalte cazuri prevăzute în tratate. 

 Totodată, Tratatul enumeră competenţele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

printre care amintim: 

 Competenţe privind încălcarea Constituţiei sau oricăror norme de drept privind 

aplicarea acesteia sau privind deturnarea de putere; 

 Competenţe privind încălcarea obligaţiilor prevăzute de Constituţie; 

 Competenţe privind controlul legalităţii legilor, a legilor-cadru europene şi a altor 

acte europene, cu excepţia Recomandărilor, Avizelor şi a actelor Parlametului, destinate 

să producă efecte faţă de terţi; 

 Competenţe privind litigiile referitoare la incompetenţe şi încălcarea formelor 

procedurale; 

 Competenţe privind acţiunile formulate de persoanele fizice şi juridice împotriva 

actelor care li se adresează sau care le privesc direct şi personal; 
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 Competenţe privind interpretarea Constituţiei, interpretarea şi valabilitatea 

actelor adoptate de instituţiile, organele şi organismele europene.  

 

 

3. CONTROLUL DE CONSTITUŢIONALITATE ÎN LEGISLAŢIA 

NAŢIONALĂ ŞI PROCEDURA ÎN FAŢA CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII 

EUROPENE 

 

Noţiunea de control de constituţionalitate 

Prin esenţa sa, Constituţia are o valoare juridică superioară celorlalte norme de drept 

specifice unei societăţi. Prin urmare actele normative adoptate de Parlament şi Guvern 

precum şi alte acte normative ale celorlalte autorităţi publice trebuie să se conformeze 

normelor şi principiilor de drept constituţional. 

În vederea asigurării supremaţiei Constituţiei, s-a creat două instituţii juridice 

eficiente : controlul constituţionalităţii legilor şi contenciosul administrativ. 

O posibilă şi unică relaţie între suveranitate naţională şi lege ar putea conduce la 

ideea că orice formă de control al constituţionalităţii legilor este inadmisibilă, doar legea 

este expresia voinţei generale, este ea însăşi obiectivarea suveranităţii. Aşadar, prin 

definiţie, legea s-ar dovedi incontrolabilă, necenzurabilă, întrucât legea este un act de 

aplicare a Constituţiei(Deleanu, 2003,  p. 377). 

Legea fundamentală a României a instituit un  control al constituţionalităţii legilor, 

iniţiativelor de revizuire a Constituţiei, al Tratatelor sau altor acorduri internaţionale, al 

regulamentelor Parlamentuluişi ordonanţelor Guvernului, printr-un organ special şi 

specializat, Curtea Constituţională.  

Controlul constituţionalităţii legilor este activitatea organizată de verificare a 

conformităţii legilor şi a altor acte normative cu dispoziţiile Legii fundamentale (Ionescu, 

2001,  p. 221), mai exact cu constituţia, iar ca instituţie a dreptului constituţional cuprinde 

regulile privitoare la autorităţile competente a face această verificare, procedura de urmat 

şi măsurile ce pot fi luate după realizarea acestei proceduri.  

Controlul constituţionslităţii legilor este deci rezultanta unor realităţi statale şi 

juridice, este garanţia unor structuri şi principii constituţionale. Funcţiile acestui control 

sunt azi incontestabile, prin ele se urmăreşte garantarea supremaţiei Constituţiei, mai mult 

apare ca o garanţie pentru exprimarea eficientă a opoziţiei parlamentare, astfel că opoziţia 

poate să se exprime şi prin dreptul ce îl are de a cere unor autorităţi constituţionale să se 

pronunţe asupra concordanţei dintre Constituţie şi actele juridice respective (Muraru & 

Tănăsescu, 2001, p. 91). 

   

Formele controlului de constituţionalitate. Procedura 

De regulă, controlul de constituţionalitate la nivelul jurisdicţional constituţional 

naţional,  se realizează la sesizare- care funcţionează după caz, a priori sau posteriori, iar 

din oficiu, numai asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei- care funcţionează numai 

sub forma controlului prealabil şi preventiv.  Controlul realizat la sesizare poate fi, după 

caz, 1) un control anterior si preventiv si 2) un control posterior şi sancţionator. În ceea ce 

priveşte controlul a priori, este considerat de mulţi autori că nu este un veritabil control al 

constituţionalităţii, întrucât atâta timp cât legea nu este adoptată, pot avea loc modificări 

asupra proiectului de lege. Pe de altă parte, controlul a posteriori se exercită asupra legilor 
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deja adoptate, legiuitorul stabilind în concret şi organele de stat care pot sesiza 

neconstituţionalitatea, procedura de urmat, sancţiunile, acesta fiind considerat veritabilul 

control de constituţionalitate. 

Controlul constituţionalităţii legilor  înainte de promulgare 

Controlul la sesizare şi a priori priveşte aşadar constituţionalitatea legilor, înainte de 

promulgare. În acest sens, art. 146 lit. a, prima teză din Constituţie prevede că una din 

atribuţiile importante ale Curţii Constituţionale este de „a se pronunţa asupra 

constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui 

României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de 

cel puţin 25 de senatori.” 

În vederea caracterizării acestui tip de control se au în vedere următoarele 

caracteristici :  

a) Este un control abstract şi numai a priori. În alte state, precum Italia, Germania 

există un control abstract şi a priori, dreptul de sesizare fiind încredinţat nu numai unor 

organe de stat ci şi cetatenilor. 

b) Este un control „facultativ” la origine prin condiţionarea exercitării lui de 

existenţa unei sesizări. Prin urmare se consideră necesar introducerea şi a unui control 

a posteriori, la sesizarea aceloraşi subiecte prevăzute de Constituţie, realizându-se 

astfel asigurarea îndeplinirii întocmai a obligaţiilor Curţii Constituţionale în activitatea 

de garantare a supremaţiei legii fundamentale, a respectării condiţiilor impune de 

statul de drept şi implicit a democraţiei. De asemenea, exercitarea controlului de 

neconstituţionalitate, nu poate suplini inexistenţa unui control abstract a posteriori. În 

alte state, dreptul de a sesiza organul de jurisdicţie constituţională este atribuit şi 

cetăţenilor, mai ales în situaţii de încălcare a drepturilor fundamentale prevăzute de 

Constituţie. Alteori este atribuit şi altor organe decât cele ce au la noi acest drept. 

Astfel, de exemplu în Germania, cetăţenii au dreptul la un astfel de recurs, potrivit art. 

93, alin. 4 din Legea fundamentală, precum şi comunele sau asociaţiile comunale. În al 

doilea rând, controlul se efectuează asupra regulamentelor Parlamentului. În acest caz, 

Curtea acţionează la sesizarea unuia din preşedinţii celor două Camere, a unui grup 

parlamentar sau a unui numar de cel puţin 50 de deputaţi sau 25 de senatori. 

c) Este un control de conformitate a legii cu Constituţia, nu unul de oportunitate 

întrucât principiul oportunităţii este unul esenţialmente politic, reprezentând o opţiune 

a autorităţii legislative. Este important de menţionat că vorbim atât de o conformitate 

referitoare la formă, conţinut şi procedură constituţională. 

În vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale se impune 

realizarea ei în termen de 5 zile înainte ca legea să fie trimisă spre promulgare, se depune 

secretarului general al Camerei Deputaţilor şi la cel al Senatului, respectiv în două zile în 

cazul în care a fost adoptată prin procedura de urgenţă (Deleanu, 1995, p. 235). Aceştia o 

pot consulta, în vederea exercitării dreptului lor constituţional de a sesiza Curtea 

Constituţională (Varga, 2009, p. 243-244). 

Dezbaterea are loc în plenul Curţii. În privinţa obiectului dezbaterilor, art. 20 din 

Legea 47/1992 prevede că acestea se vor purta "asupra prevederilor menţionate în 

sesizare, cât şi asupra celor de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate".  

În urma dezbaterilor Curţii, decizia se ia cu votul majorităţii judecătorilor şi se 

comunică Preşedintelui României. Dacă s-a declarat neconstituţionalitatea legii, decizia se 
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comunică şi preşedinţilor celor două Camere, legea urmând a fi reexaminată potrivit art. 

147  Constituţie de către Parlament în mod obligatoriu pentru a o pune de acord cu textul 

Deciziei Curţii Constituţionale. 

Dacă legea este adoptată în aceeaşi formă, cu o majoritate de cel puţin două treimi 

din numărul membrilor fiecărei Camere, obiecţia de neconstitutionalitate este inlaturată, 

iar promulgarea devine obligatorie. În cazul in care, insa, in una din Camere nu se obtine 

majoritatea de doua treimi, prevederile declarate neconstituţionale prin decizia Curţii 

Constituţionale se înlătură din lege, operându-se cu aprobarea Camerei, corelarile tehnico-

legislative necesare. Dacă legea în ansamblul ei este declarată neconstituţională, ea nu se 

mai trimite Preşedintelui României spre promulgare. 

 

Controlul constituţionalităţii tratatelor sau a altor acorduri internaţionale 

Constituţia României stabileşte în art. 146 lit. b o atribuţie nouă  Curţii 

Constituţionale şi anume controlul constituţionalităţii tratatelor sau a altor acorduri 

internaţionale. Acest tip de control are un caracter preventiv, realizându-se eventual sub 

aspectul oportunităţii politice, dar şi sancţionator, sub aspectul evitării încheierii abuzive a 

unui tratat, dincolo de limitele impuse de legea fundamentală. Cu alte cuvinte, Curtea 

Constituţională trebuie să exercite un control de constituţionalitate asupra tratatelor sau a 

altor acorduri internaţionale pentru a evita o eventuală revizuire a Constituţiei pe o altă 

cale decât îndeplinind procedura constituţională specială de revizuire. 

Printre trăsăturile acestui control menţionăm :  

a) este un control exercitat a priori, înainte de ratificarea tratatului sau 

acordului 

b) este un control înfăptuit numai la sesizarea Curţii Constituţionale, de către 

unul din Preşedinţii celor două Camere, de către cel puţin 50 de deputaţi sau 

cel puţin 25 de senatori. 

c) Este un control de strictă conformitate cu dispoziţiile constituţionale şi de 

conformare a Parlamentului. 

În cazul în care constituţionalitatea tratatului sau acordului internaţional a fost 

constatată, aceasta nu poate face obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. 

Dacă sesizarea provine de la unul din Preşedinţii Camerelor Parlamentului, Curtea 

Constituţională o va comunica Preşedintelui României, Preşedintelui celeilalte Camere, 

precum şi Guvernului. Sesizarea făcută de parlamentari se înregistrează la Senat sau la 

Camera Deputaţilor şi se trimite Curţii Constituţionale în ziua primirii ei de către 

secretarul general al Camerei respective. Cei cărora li se trimite sesizarea pot prezenta în 

scris punctele lor de vedere până la data dezbaterilor în plenul Curţii Constituţionale 

(Muraru & Tănăsescu, 2008,  p. 1399). 

Dezbaterea are loc în plenul Curţii pe baza sesizării, a documentelor şi punctelor de 

vedere primite. Decizia se ia cu votul majorităţii judecătorilor şi se comunică 

Preşedintelui României şi preşedinţilor celor două Camere. 

 

Controlul constituţionalităţii Regulamentelor Parlamentului 

Este o formă de control care se realizează la sesizare, dar a posteriori, după 

adoptarea regulamentelor. Dacă prin decizia plenului Curţii Constituţionale se constată 

neconstituţionalitatea unor dispoziţii ale Regulamentelor, Camera sesizată va reexamina 
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aceste dispoziţii, pentru punerea lor de acord cu prevederile Constituţiei, potrivit Legii nr. 

47/ 1992.  

În ceea ce priveşte subiectele care pot sesiza Curtea Constituţională cu privire la 

controlul constituţionalităţii regulamentelor Parlamentelor menţionăm Preşedintele uneia 

din Camere, iar colectiv, dreptul de sesizare aparţine unui grup parlamentar sau a unui 

număr de cel puţin 50 de deputaţi sau 25 de senatori. Se are în vedere activitatea de punere 

de acord a dispoziţiilor cuprinse în regulament cu cele din Constituţie. Se impune 

necesitatea menţionării faptului că sesizarea se poate face numai dacă autorul acesteia 

invocă şi motivează existenţa unui conflict de constituţionalitate. Dacă sesizarea aparţine 

unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau 25 de senatori, ea 

se comunică în termen de 24 de ore de la înregistrare Preşedintelui Camerei din care 

parlamentarii fac parte cu precizarea datei când va avea loc dezbaterea, până atunci acesta 

va putea comunica punctul de vedere al biroului permanent. Decizia se aduce la 

cunoştiinţă Camerei al cărei regulament a fost dezbătut. 

 

Controlul constituţionalităţii legilor şi ordonanţelor. Excepţia de 

neconstituţionalitate 

În privinţa controlului posterior asupra legilor şi ordonanţelor, în art. 146, lit. d se 

prevede , făcându-se referire la Curtea Constituţională, că instanţa constituţională 

"hotărăşte asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj 

comercial privind constituţionalitatea legilor şi ordonanţelor, excepţie care poate fi 

ridicată şi direct de către Avocatul Poporului". Acest tip de control de către instanţele 

judecătoreşti este o expresie a aplicării principiului separaţiei puterilor în stat.  

Controlul este considerat în literatura de specialitate mai eficient decât controlul 

politic. 

Excepţia poate fi ridicată de una din părţi, de Ministerul Public sau din oficiu, de 

instanţa judecătorească (precizare adusă textului constituţional prin Legea nr. 47 /1992). 

În tăcerea legii excepţia poate fi ridicată în orice faza a procesului, dar nu în faţa Curţii 

Constituţionale. Cel ce ridică excepţia de necostituţionalitate trebuie să specifice care 

anume texte, articole, paragrafe etc, sau principii din Constituţie sunt încălcate şi să fie 

parte într-un proces în curs. 

Procedura de sesizare cuprinde două faze: invocarea excepţiei în faţa instanţei 

judecătoreşti sau de arbitraj commercial şi sesizarea de către instanţa Curţii 

Constituţionale printr-o încheiere care trebuie să cuprindă punctele de vedere ale părţilor 

şi dovezile. Controlul exercitat pe calea unei acţiuni  directe, intentate împotriva unei 

autorităţi sau a unui act, invocându-se încălcarea de către aceasta a unui drept recunoscut 

prin constituţie sau printr-o lege, precum şi printr-un act de reglemenetare a puterii 

executive (hotărâre, ordonanţă, regulament) constituie dreptul unei persoane de a contesta 

constituţionalitatea legii. Plângerea se adresează fie unei instanţe speciale, investite prin 

Constituţie pentru exercitarea controlului, fie tribunalelor obişnuite. Legea declarată 

constituţională ca urmare a acţiunii directe este anulată cu efecte erga omnes.  

Controlul exercitat pe cale de excepţie. Această procedură se foloseşte în cadrul 

oricărui proces, când oricare parte poate pretinde ca un text dintr-o lege sau o lege în 

ansamblul ei, este neconstit şi îi afectează drepturile legale în dosarul care urmează a fi 

judecat. Numai părţile în proces pot ridica această excepţie.  
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Legea nr. 47/ 1992 în forma în care a fost modificată prin Legea 138/1997, stabileşte 

câteva, condiţii de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate, printre care 

enumerăm : Excepţia să se refere la o lege sau o ordonanţă în vigoare; să fie ridicată în 

faţa instanţelor judecatoreşti, adică instanţele jurisdicţionale sau de arbitraj comercial; 

Excepţia să nu aibă ca obiect o prevedere legală a cărei neconstituţionalitate să fi fost 

stabilită conform Constituţiei. 

Sesizarea Curţii Constituţionale se poate face de judecătorul a quo, de instanţa în 

faţă căreia s-a invocat excepţia. Instanţa trebuie să verifice legătura cu litigiului pe care 

trebuie să-l resolve. Curtea Constituţională a aratat în situaţia în care nu este indicată nici 

o prevedere din Constituţie care este încalcată prin legea invocată, nu avem de a face cu o 

excepţie de neconstituţionalitate asa cum este înteleasă această sintagmă din interpretarea 

Constituţiei. Astfel, în Decizia nr. 44/1998 s-a precizat ca "instanţa de contencios 

constituţional nu este în măsură să se substituie părţii cu privire la invocarea unor motive 

de neconstituţionalitate. Deoarece ar exista, astfel, un control de constituţionalitate din 

oficiu, ceea ce este inadmisibil în raport cu prevederile art. 144 lit c), actualul art. 146 lit. 

d (după revizuire) din Constituţie şi cu cele cuprinse în Legea nr 47/1992”. Pe perioada 

soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspendă, iar dacă 

excepţia este inadmisibilă, instanţa o respinge, printr-o încheiere motivată.  

Judecata are lor în şedinţă publică pe baza raportului prezentat de judecătorul 

raportor, a încheierii prin care a fost sesizată Curtea, a punctelor de vedere prezentate, a 

probelor administrate, a susţinerilor părţilor cu citarea acestora şi a Ministrului Public 

(Muraru & Tănăsescu, 2008,  p. 1403).  

Dacă o admite, Curtea se va pronunţa şi asupra constituţionalităţii altor prevederi din 

actul atacat. Dispoziţiile considerate neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 

de zile de la publicarea deiziei Curţii Constituţionale. Deciziile produc efecte erga omnes. 

    

Procedura în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene 

Creată în 1952 prin tratatul de la Paris, Curtea Europeană de Justiţie reprezintă 

instituţia jurisdicţională comunitară. 

Prin deciziile sale Curtea Europeană de Justiţie, a fundamentat însă ideea unei 

jurisdicţii comunitare, distinctă de ordinea juridcă a statelor membre, superioară faţă de 

ordinile naţionale şi a subliniat totodată principiul aplicării directe a dreptului comunitar 

(Călinoiu & Duculescu, 2008, p. 238). Curţile constituţionale ale statelor trebuie să 

interpreteze şi să soluţioneze problemele de constituţionalitate  ţinând seama şi de cel mai 

înalt grad de jurisdicţie impus de Curte. 

În 2004 printr-o decizie a Consiliului a fost creat Tribunalul funcţiei publice care a 

preluat unele din atribuţiile Tribunalului de primă instanţă şi ale cărui hotărâri pot fi 

atacate pentru problemele de drept în faţa Tribunalului de primă instanţă (Călinoiu & 

Duculescu, 2008, p. 293). 

Procedura reia principiile procedurale naţionale dar prezintă şi unele caracteristici. În 

esenţă este o procedură cu caracter mixt, inchizitorie, contradictorie, publică şi gratuită. 

Limba este aleasă de reclamant dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. 

Procedura scrisă. Prima etapă a procedurii debutează cu depunerea unei plângeri la 

Grefa Curţii, de regulă prin scrisoare recomandată. La fel ca şi în dreptul intern, aceasta 

trebuie să conţină numele părţilor, starea de fapt şi de drept, obiectul litigiului şi 

concluziile, plus probele pe care părţile înţeleg să le prezinte în susţinerea cererilor lor. Cu 
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alte cuvinte, procedura scrisă cuprinde comunicarea adresată părţilor şi instituţiilor 

Uniunii ale căror decizii sunt în cauză, cereri, memorii, apărări şi observaţii şi eventual 

replici, precum şi toate actele şi documentele cele susţin sau copiile acestora certificate 

conform. Comunicările se fac prin grija grefierului, în ordinea şi la termenele prevăzute de 

regulamentul de procedură. 

Statele membre şi instituţiile Uniunii Europene sunt reprezentate de un agent  care 

face parte din serviciul juridic al Ministerul Afacerilor Externe al statului respectiv, fie din 

serviciul juridic al al instituţiei. În acelaşi timp agentul poate fi asistat de un avocat sau 

consilier. 

După caz, cererea trebuie să fie însoţită de actul a cărui anulare este cerută sau, în 

situaţia menţionată la articolul 265 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, de 

o probă scrisă a datei invitaţiei de a acţiona adresate unei instituţii, în conformitate cu 

articolul menţionat. În cazul în care aceste acte nu sunt anexate la cerere, grefierul cere 

părţii în cauză să le prezinte într-un termen rezonabil, fără ca decăderea din drepturi să 

poată fi opusă părţii în cazul în care actele sunt prezentate după expirarea termenului de 

înaintare a acţiunii. 

Procedura orală cuprinde lectura raportului prezentat de un judecător raportor, 

audierea de către Curte a agenţilor, consilierilor şi avocaţilor, concluziile avocatului 

general precum şi audierea martorilor şi experţilor, dacă este cazul. În cazul în care 

consideră că respectiva cauză nu pune o problemă nouă de drept, Curtea poate decide, 

după ascultarea avocatului general, ca aceasta să fie judecată fără concluziile avocatului 

general. 

Deliberarea. Reprezintă ultima etapă a judecăţii la care participă doar jud care au 

fost prezenţi la procedura orală, aceştia se pronunţă cu majoritate, în secret în camera de 

consiliu. Pronunţarea are loc în şedinţă publică. Dispozitivul este redactat în limba 

procedurii după care tradus în limbile oficiale ale părţilor. 

  Pot fi exercitate în faţa Curţii de Justiţie următoarele tipuri de acţiuni : 

a) Acţiunea (recursul) în anulare - prin care reclamantul contestă legalitatea unui act 

comunitar care provine de la o institutie comunitară. Recursul în anulare poate fi definit ca 

o acţiune îndreptată împotriva unui act legislativ european îndeplinit de o instituţie 

comunitară în vederea obţinerii anulării acestuia pentru motive de ilegalitate, prin 

intermediul Curţii de Justiţie sau a Tribunalului de Primă Instanţă.  Sediul materiei îl 

constituie art. 173 (230)-174 (231) din Tratatul C.E., art. 146-147 C.E.E.A şi 37-38 

C.E.C.O. 

b) Recursul în carenţă - este acţiunea aflată la dispoziţia instituţiilor comunitare (cu 

excepţia Curţii Europene de Justiţie), a statelor membre şi a persoanelor fizice şi juridice 

prin care acestea solicită Curţii să constate abţinerea instituţiilor comunitare (Parlament, 

Consiliul U.E. si Comisia Europeana) într-o problemă în care acestea aveau obligaţia să 

acţioneze. În acest caz se poate vorbi de faptul că atitudinea ilegală a acestor instituţii de 

“a nu face” conferă dreptul altor instituţii de a sesiza Curtea.  

c) Excepţia de ilegalitate - este procedura prin care se are în vedere posibilitatea unui 

control de legalitate, accesoriu unui litigiu principal, unde mai exact, persoana poate 

obţine anularea unui act normativ ilegal în momentul în care acesta este executat printr-un 

act individual; excepţia de ilegalitate devine viabilă ori de câte ori anularea nu s-a putut 

obţine pe calea unui recurs în anulare datorită termenului scurt în care trebuie introdus 

acesta sau din pricina lipsei calităţii procesuale active, actele normative putând fi 



 

 

 

 

 

38                                                       Alexandrina Camelia TOMUȘ 
 

contestate doar de către statele membre sau instituţiile comunitare. În acest caz, potrivit  

Tratatului CEE, persoanele fizice sau juridice pot să ridice, în cadrul procesului de anulare 

a deciziei individuale, excepţia de ilegalitate a actului normativ. Dacă prin hotărârea Curţii 

este constatată ilegalitatea actului normativ în discutie, el devine inaplicabil în cazul 

respectiv însă nu este anulat, continuând să producă efecte juridice. Doar decizia emisă în 

baza actului normativ va fi anulată. 

d) Recursul în constatarea neîndeplinirii de către un stat membru a obligaţiilor 

decurgând din tratatele constitutive - este acţiunea intentată de către Comisia Europeană, 

răspunzătoare de vegherea respectării normelor comunitare de către statele membre prin 

care i se cere Curţii să se pronunţe cu privire la conformitatea cu dreptul comunitar a 

acţiunilor statului membru. Acest drept le este recunoscut şi statelor şi persoanelor fizice.   

e) Recursul in interpretare - este acţiunea prin care, la cererea organelor de 

jurisdicţie naţionale, Curtea intervine pentru interpretarea regulilor comunitare sau pentru 

a aprecia validitatea actelor adoptate de către instituţiile comunitare.  

f) Recursul în responsabilitate - este o acţiune în răspundere necontractuală  care 

prevede că, Comunitatea trebuie să repare daunele cauzate de instituţiile şi de agenţii săi 

în exercitarea funcţiilor lor.  

 

4. CONCLUZII 

 

Controlul de constituţionalitate îşi găseşte un anumit echivalent în acţiunea în 

anulare, promovată în faţa Curţii Europene de Justiţie cu privire la motivele care atrag 

declararea neconstituţionalităţii sau anularea actului, şi anume incompetenţa, care este 

considerată o faptă gravă, vizând ordinea publică şi încălcarea formelor substanţiale, 

aspect pe care Curtea îl va examina din oficiu, instituind condiţia motivării actelor emise.  

În acest sens, Curtea de Justiţie raportată la legislaţia instanţelor naţionale, 

îndeplineşte patru roluri esenţiale : un rol de organ de jurisdicţie administrativ atunci 

când controlează legalitatea actelor comunitare şi judeca recursurile funcţionarilor 

comunitari; autoritate jurisdicţională constituţională, atunci când interpretează tratatele 

comunitare sau judecă recursurile împotriva unui stat membru care nu-şi respectă 

obligaţiile din tratate; ca o instanţă civilă, când judecă litigiile ce au ca obiect acordarea 

de daune - interese şi ca instanţă de Apel, având în vedere că recursurile introduse 

împotriva hotărârilor pronunţate de Tribunalul de Primă Instanţă sunt soluţionate de 

Curtea de Justiţie europeană. 

Curtea Constituţională a contribuit substanţial la rezolvarea unor importante 

probleme de drept într-o perioada de tranziţie, în care, în câmpul normativ juridic exista 

înca multe legi anterioare Constituţiei, care trebuiau înlocuite sau, după caz, "actualizate" 

astfel încât să satisfacă noile relaţii sociale care impuneau necesitatea de a fi reglementate 

din punct de vedere al corelării acteor juridice emise cu legea fundamentală a statului de 

drept. 

Pe de altă parte, la nivel comunitar, Curtea de Justiţie are rolul de a menţine 

echilibrul între prerogativele instituţiilor comunitare pe de o parte şi între prerogativele 

conferite Comunităţii şi cele păstrate de statele membre pe de altă parte. 

Faptul că deciziile autorităţii jurisdicţionale comunitare au o importanţă majoră în 

sistemul de drept european, opinăm că, Curţile constituţionale ale statelor trebuie să 

interpreteze şi să soluţioneze problemele de constituţionalitate  ţinând seama şi de cel mai 
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înalt grad de jurisdicţie, cel impus de Curtea de Justiţie Europenă, în scopul creării unei 

ordini de drept comunitare pornind de la aria largă de aplicabilitate a dreptului comunitar 

şi echivalată în concret în dreptul naţional. 
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