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SUMMARy
The article is devoted to the notions „constitution” and „constitutionality”. Special attention has 

been paid to the supremacy of the Constitution, evolution of the law system, inclusion our country in the 
law space that will give us the opportunity to use our experience in the law sphere. 

C onstituţia poate fi definită în diferite forme şi 
din variate perspective: ea este „un sistem de 

rigori” şi, prin aceasta, reluând cuvintele lui Ihering, 
ea este „sora geamănă a libertăţii”; Constituţia este 
un „pact social” între guvernaţi şi guvernanţi; ea este 
actul prin care s-a „naţionalizat puterea”; Constituţia 
este „statutul” persoanei morale-stat; forma prin care 
se tinde la „raţionalizarea puterii şi a statului” etc. 
Încercarea de a defini Constituţia trebuie să pornească 
de la fenomenul puterii, obiectivat prin instituţia 
politică a statului. Constituţia este instrumentul prin 
care se instituţionalizează puterea. Ea constituie deci 
certificatul de legalitate şi de legitimitate a puterii. 
Dar ea este, totodată, şi instrumentul de „închidere” a 
puterii într-un cadru juridic, determinat, este mijlocul 
de limitare a puterii, de „stăpânire” a ei. Pe scurt, 
Constituţia instituţionalizează puterea şi „totodată, 
o limitează în exerciţiul ei. Constituţia ar fi deci 
ansamblul regulilor juridice, adoptate după o procedură 
specifică şi fiind superioare tuturor celorlalte norme 
juridice, prin care se instituie puterea şi se limitează 
exercitarea ei.1

 Constituţia este „legea fundamentală a unui 
stat, constituită din norme juridice, învestite cu forţă 
juridică supremă şi care reglementează acele relaţii 
sociale fundamentale care sunt esenţiale pentru 
instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii politice 
a poporului”.2 „Constituţia fixează bazele sociale 
ale statului, starea de drept a omului şi cetăţeanului, 
bazele de înfăptuire a puterii publice de către popor, 
structura şi interacţiunea organelor principale ale 
statului, principiile de organizare a autoadministrării 
locale, principiile de colaborare cu comunitatea 
mondială. Iată de ce constituţia este numită deseori 
Lege Fundamentală”.3 Constituţionaliştii ruşi scot în 
relief noţiunea „constituţie contemporană” nu doar în 
sens temporal, ci în sensul că Legea Fundamentală, fie 

a unei ţări sau a mai multor state, trebuie să corespundă 
valorilor general umane, cerinţelor progresului 
social şi ale ordinii democratice în întreaga leme. 
În acest sens, constituţiile reacţionare, totalitare, 
antidemocratice nu pot face parte din categoria 
„constituţiilor contemporane”.4

Aşadar, Constituţia reglementează relaţiile 
sociale fundamentale care sunt esenţiale pentru 
instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii. În 
stabilirea conţinutului normativ al Constituţiei se 
ţine cont de cele mai înalte cerinţe politice, statale, 
economice, sociale şi juridice în statutul lor actual 
şi în perspectivele lor viitoare. O expresie directă a 
poziţiei privilegiate a Constituţiei în sistemul de drept 
al ţării este procedura de adoptare şi modificare a 
Constituţiei, procedură care deosebeşte Constituţia 
de modul de adoptare şi modificare a celorlalte legi 
ale statului: „Adoptarea Constituţiei trebuie văzută 
ca un proces complex, de profunde semnificaţii 
politico-juridice, proces în care se detaşează clar cel 
puţin trei elemente: iniţiativa adoptării Constituţiei, 
organul competent (constituantul sau puterea 
constituantă), modurile de adoptare”. În legătură cu 
modificarea Constituţiei, considerăm că prevederile 
constituţionale trebuie să se caracterizeze printr-o 
stabilitate sporită, dar această stabilitate trebuie să fie, 
în primul rând, rodul realismului Constituţiei şi nu al 
unor proceduri de modificare exagerate. Nu se poate 
pierde din vedere că viaţa socială şi economică, căreia 
prevederile constituţionale se adresează, cunoaşte 
o permanentă evoluţie. În mod firesc şi Constituţia 
trebuie să ţină pasul cu dinamica socială şi economică. 
Altfel, prevederile constituţionale pot deveni o frână 
în dezvoltarea societăţii la al cărei progres trebuie să 
se concure”.5

Prin esenţa sa şi prin funcţia sa socială, Constituţia 
are o valoare juridică superioară faţă de orice altă 
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normă de drept. În consecinţă, toate actele normative 
adoptate de Parlament şi Guvern, precum şi actele 
emise de celelalte autorităţi publice, trebuie să se 
conformeze normelor şi principiilor constituţionale. 
În cazul în care un act normativ, inclusiv o lege 
adoptată de Parlament sau regulamentul de organizare 
şi funcţionare al acestuia contravin Constituţiei, nu 
pot produce efecte. Justificarea teoretică a supremaţiei 
Constituţiei rezidă chiar în caracterul politic şi juridic 
al acesteia. Astfel, în Constituţie îşi găseşte expresie 
voinţa supremă a poporului în ceea ce priveşte 
obiectivele şi instrumentele de exercitare a puterii 
politice. Normele constituţionale fixează principalele 
instrumente de guvernare, stabilesc autorităţile care 
vor înfăptui guvernarea şi raporturile între acestea. 
Totodată, Constituţia este sediul drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti. În plus, Constituţia este factorul 
structurant al ordinii juridice, căreia îi furnizează 
principiile directoare: egalitatea tuturor cetăţenilor, 
legalitatea, neretroactivitatea legilor ş.a.”.6 

Controlul constituţionalităţii legilor este o 
altă garanţie a supremaţiei Constituţiei. Controlul 
constituţionalităţii legilor este activitatea organizată 
de verificare a conformităţii legii cu Constituţia, iar ca 
instituţie a dreptului constituţional cuprinde regulile 
privitoare la organele competente a face această 
verificare, procedura de urmat, precum şi măsurile ce 
pot fi luate după realizarea acestei proceduri.7 

În accepţiunea unor autori din Rusia‚ controlul 
constituţionalităţii legilor este o verificare a activităţii 
organelor puterii de stat şi publice‚ care poate avea 
drept rezultat anularea consecinţelor acesteia în cazul 
în care nu corespunde Constituţiei.8 Acelaşi sens se 
conţine şi în definiţia controlului constituţionalităţii 
legilor ca o totalitate de mijloace şi metode 
prin intermediul cărora trebuie să se realizeze o 
corespondenţă strictă dintre principiile constituţionale 
şi alte acte normative adoptate de organele statului‚ ca 
asigurare a principiului respingerii sau anulării actelor 
normative sau ale unor prevederi ale lor în condiţiile 
de depistare a încălcărilor.9

 În doctrina rusească se întâlnesc noţiunile 
„supraveghere a constituţionalităţii” şi „control al 
constituţionalităţii”. Primei noţiuni i se conferă sensul 
de un sistem de control‚ în care organului supravegheat 
i se atrage atenţia asupra neconstituţionalităţii unei 
legi sau a altui document cu caracter de lege‚ ori a 
unei prevederi legale‚ dar, în cele mai frecvente 
cazuri, această acţiune are caracter doar de indicaţie 
(în unele cazuri‚ de suspendare a legii)‚ abrogarea sau 
modificarea ţinând de competenţa organului controlat. 
Cea de a doua se referă la puterea de decizie asupra 

abrogării unei legi neconstituţionale de către organul 
abilitat cu controlul constituţionalităţii. Totodată‚ 
controlul constituţionalităţii se realizează la sesizare 
sau din oficiu‚ iar supravegherea presupune o activitate 
permanentă în acest sens.10 

În acest context, controlul constituţionalităţii 
legilor are funcţii diverse şi joacă rolul de promotor 
al principiului legalităţii‚ principiu fundamental de 
organizare şi funcţionare a sistemului organizării 
politice‚ a statului de drept în general.

Supremaţia Constituţiei se explică prin funcţiile 
sale‚ iar exprimarea voinţei guvernanţilor este chiar 
funcţia puterii de stat. Apare clară legătura dintre 
Constituţie şi putere‚ care este tocmai puterea 
organizată a guvernanţilor de a exprima şi a realiza 
voinţa lor cu voinţa general obligatorie pentru 
întreaga societate. Funcţiile Constituţiei sunt‚ deci‚ 
determinate de funcţiile puterii (raţiunea de a fi a 
puterii). Iar puterea este determinată în conţinutul său 
de anumiţi factori exteriori statului‚ şi anume: factori 
economici şi sociali. De aceea‚ în şirul cauzelor care 
determină şi explică supremaţia Constituţiei nu pot 
lipsi tocmai aceşti factori.11

În doctrină se specifică trei garanţii ale supremaţiei 
Constituţiei. Prima‚ controlul general al aplicării 
Constituţiei‚ rezultă din organizarea constituţională a 
întregii activităţi statale‚ a organelor care o realizează‚ 
fapt care implică un sistem complex şi eficient de 
control al aplicării Constituţiei, realizat prin forme şi 
căi bine definite. 

A doua‚ controlul constituţionalităţii legilor ca 
instituţie a dreptului constituţional, prevede relaţii cu 
privire la organele competente‚ procedura şi măsurile 
rezultate din aceasta‚ ajungându-se la moduri de 
stabilire a unor instituţii speciale şi învestite cu 
prerogativa de a face inaplicabile legile contrare unui 
principiu constituţional. 

A treia‚ îndatorirea fundamentală de a respecta 
Constituţia‚ rezultă din locul şi rolul pe care îl are 
Legea Supremă‚ dar şi din calitatea conştiinţei juridice 
a populaţiei.12

Majoritatea constituţiilor din lume stipulează 
că preşedintele ţării este garantul Constituţiei 
(Constituţia Republicii Franceze: „Preşedintele 
Republicii veghează la respectarea Constituţiei” 
(art. 5);13 Constituţia Federaţiei Ruse: „Preşedintele 
Federaţiei Ruse este garant al Constituţiei Federaţiei 
Ruse” (art. 80) 14 etc. 

Supremaţia Constituţiei este asigurată prin 
obligaţia fiecărui organ de stat sau formaţiune 
neguvernamentală‚ persoană împuternicită cu anumite 
funcţii sau cetăţeni de rând şi organizaţii ale lor de 
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a respecta principiile constituţionale‚ de a asigura 
condiţiile care confirmă această respectare‚ de a 
împiedica încălcările sau de a le curma prin metode şi 
mijloace oferite de lege. Constituţiile unor ţări prevăd 
acţiuni de nesupunere ale cetăţenilor unor încercări 
de încălcare a Legii Fundamentale. Aşa‚ art. 20 (4) 
din Legea Fundamentală pentru Republica Federală 
Germania se specifică: „Împotriva oricui se angajează 
să înlăture această ordine‚ toţi germanii au dreptul să 
se împotrivească‚ dacă altă posibilitate nu există”.15 

Prin constituţionalitate se înţelege asigurarea 
conformităţii regulilor dreptului cu Constituţia. Altfel 
spus, constituţionalitatea este regimul de respectare a 
Constituţiei în calitate de Lege Supremă în societate 
şi stat. Constituţionalitatea este o corespundere cu 
normele şi principiile Constituţiei. 

Constituţionalitatea unei legi se depistează fie 
prin instituirea unui organ special şi specializat‚ numit 
în doctrina de drept şi „model european”, răspândit în 
majoritatea ţărilor din Europa de Vest‚ Centrală şi de 
Est‚ inclusiv în cele formate în spaţiul post-sovietic‚ 
sau prin intermediul organelor judecătoreşti‚ stabilind 
asemenea prerogative doar pentru cea mai înaltă 
instanţă sau oferind-o tuturor tipurilor de tribunale‚ 
definită şi cu noţiunea de „model american”‚ răspândit 
în SUA‚ Japonia‚ Norvegia‚ Suedia‚ Australia‚ India‚ 
Şri Lanca‚ Filipine‚ Estonia‚ Turkmenistan etc. 
Totodată‚ trebuie să distingem şi anumite particularităţi 
ale modelului european. Organul abilitat cu controlul 
constituţionalităţii legilor este mai frecvent un organ 
special al jurisdicţiei‚ numit Curte sau Tribunal 
Constituţional‚ dar poate fi şi extrajudiciar, numit 
Consiliu Constituţional‚ precum în Franţa‚ Maroc‚ 
Tunis‚ Senegal‚ Kazahstan etc.

Principiul legalităţii şi principiul constituţio-
nalităţii constituie „armatura” statului de drept. Spre 
deosebire însă de „armatura” altor „construcţii”, cea a 
statului de drept – realizată prin aceste două principii 
– nu poate fi flexibilă, adaptabilă. Legea se respectă 
sau nu; circumstanţele trebuie să fie tot legale.

Constituţia – prin conţinutul şi forma ei – este 
o „lege cu puterea la pătrat”. Ea trebuie deci să se 
impună tuturor celorlalte legi. Altminteri, ea ar deveni 
un simplu substantiv comun. Ierarhia normelor 
juridice ar fi şi ea inutilă, iar echilibrul instituţional, 
precum şi efectivitatea drepturilor şi a libertăţilor ar 
ajunge să fie simple deziderate.16 
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