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APARIŢIAăŞI DEZVOLTAREAăCONSTITUŢIEI 

EduardăR DUCAN 

ÎnătoatОăsoМiОt ilОăpolitiМО,ăМâtăНОăpu inăorganizatОăsauăНОmoМratОănuăarăПi,ă
Оxist ă ună МaНruă НОă rОguli,ă МarОă rОglОmОntОaz ă moНalit țile de exercitare a 
putОriiă şiă raporturilОă aМОstОiaă Мuă МОt Оnii.ă AМОstă ansambluă de norme 
ПunНamОntalОăpoart ăНОnumirОaăНОăConstituţie. 

ExpОriОn aăistoriМ ănОăНoЯОНОştОăПaptulăМ ăПiОМarОăstatăîşiăstabilОştОămoНulă
НОăorganizarОăşiăОxОrМitarОăaăputОriiăînăМonstitu iО,ăatâtăМОiăguЯОrnan iăМâtăşiăМОiă
guЯОrna iăЯ zânНăînăaМОstăaМtăpolitiМo-juriНiМăНrОptălОgОaăПunНamОntal ăaă rii.ă
Îns ă„МapriМiilОăistoriОi”,ăprОМumăşiătОmpОramОntОlОăpopoarОlor,ăПaМăМaăaМОast ă
lОgОă ПunНamОntal ă s ă ЯariОzОă НОă laă ună stată laă altulă Нup ă proМОНuraă НОă
ОlaborarО,ă prОМumă şiă Нup ă autoritatОaă sauă Пor ă saă juriНiМ .ă AНoptarea 
constitu iОiăaăНОЯОnităunăОЯОnimОntăНОăimportan ămajor ăpОntruăsoМiОtatО,ăОaă
marМânНăЯiМtoriiăşiăîmpliniriăНОăaspira iiăşiăsОntimОntОăsoМialОăşiămoralО.ă 

Dină punМtă НОă ЯОНОrОă ОtimologiМ,ă МuЯântulă „Мonstitu iО”ă proЯinОă Нină
substantivul latin constitutio,ăМarОăînsОamn ăНispozi iО,ăorНină[2,ăp.64]. 

ÎnăaПar ăНОăImpОriulăRoman,ătrОbuiОăs ăamintimăМ ăМuЯântulăМonstitu iОăîlă
întâlnimă laăAristotОlă înă luМrarОaă saă Statul atenian,ă luМrarОăНОНiМat ăОЯolu iОiă
Мonstitu ionalОăînăAtОna,ăprОМumăşiăМon inutuluiămatОrialăalăaМОstorăprОЯОНОri.ă
AiМiă trОbuiОăs ăsubliniОmăМaăSolonăaăНatăstatuluiăoăМonstitu iОăşiă lОgiănoi.ă Înă
gОnОrală înăaМОast ăpОrioaН ă lОgilОăМarОăpriЯОauăorganizarОaă statului erau de-
numitОălОgiăПunНamОntalО,ăprОМumăamămОn ionatămaiăsus.ăÎns ăМhiarăНaМ ăs-a 
mОn ionată Constitu iaă luiă Solonă sauă LiМurg,ă МarОă rОglОmОntauă НomОniilОă НОă
organizarОă şiă aМtiЯitatОă alОă statuluiă spartană şiă atОnian,ă ОlОă n-auă Пostă îns ă
Мonstitu iiăînăaНОЯ ratulăsОnsăalăМuЯântului. 

Constitu iaă ОstОă instrumОntulă prină МarОă sОă institu ionalizОaz ă putОrОa.ă Eaă
МonstituiОăНОМiăМОrtiПiМatulăНОălОgalitatОăşiăНОălОgitimitatОăalăputОrii.ăConstitu iaă
ОstО,ă totoНat ,ă şiă instrumОntulă НОă „înМhiНОrО”ă ală putОriiă într-un cadru juridic 
НОtОrminatăşiăОstОămijloМulăНОălimitarОăaăputОrii,ăНОă„st pânirО”ăaăОi.ă 

Constituțiaă aă Пostă şiă ОstОă МonМОput ă într-oă ЯiziunОă maiă larg ă МОă ОxМОНОă
juriНiМului,ă nuă numaiă oă lОgОă ПunНamОntal ,ă Мiă НОă Пaptă oă rОalitatОă politiМ ă şiă
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statal ă МОă sОă iНОntiПiМ ă Мuă Мhiară soМiОtatОaă МrОat ă în urmaă rОЯolu iiloră
ЯiМtorioasО.ăAstПОl,ăînăistoriaălumii,ăînМОpânНăМuăsОМ.XVIII,ăs-aăimpusăal turiăНОă
alte mari instituții,ăМrОatОăînăsМopulăНОăaăОxprimaăprОПaМОrilОăstruМturalОăpolitiМО,ă
ОМonomiМОăşiăjuriНiМОă– Мonstitu iaă– МaălОgОăПunНamОntal ăaăstatului [4, p.43]. 

Sub aspect conceptual, putem vorbi de constituţiiă scrise şiă constituţiiă
cutumiare: 

– Constitu iaă Мutumiar ă rОprОzint ă rОzultatul,ă ОxpОriОn aă praМtiМiiă şiă
traНi iОiă înă НomОniulă rОla iiloră soМialОă ПunНamОntalОă statalОă alОă unuiă popor,ă
cristalizate de-aă lungulă timpului.ă PrinМipiilОă astПОlă НОsprinsОă auă М p tată înă
timpăoăputОrniМ ă rОzonan ă înă Мonştiin aă МolОМtiЯ ,ă ПiinНă rОspОМtatОă întoМmaiă
ca legile scrise. 

– Constitu iaă sМris ă aă ap rută Мaă rОaМțiОă împotriЯaă МutumОi,ă МonsiНОrat ă
inМОrt ,ă inМomplОt ,ă într-oă Мontinu ă mișcare. Aceasta se impune a fi 
rОglОmОntat ăîntr-oăПorm ăМonМis ășiăsistОmatiМ ă[3,ăp.64]. 

Laă Оtapaă aМtual ,ă aНoptarОaă Мonstitu iОiă rОprОzint ă ună marОă ОЯОnimОntă
politiМ,ă soМială şiă juriНiМă înă Яia aă unuiă stat,ă НОoarОМОă înă Мonstitu iОă suntă
consaМratОă prinМipiilОă ПunНamОntalОă alОă întrОgiiă ЯiО iă ОМonomiМО,ă politiМО,ă
soМialОăşiă juriНiМОă înăМonПormitatОăМuăЯalorilОă ПunНamОntalОăpОăМarОăstatulă lОă
apar ăşiălОăpromoЯОaz . AstПОl,ăpОntruăaăînțОlОgОăМarОăОstОărolulăşiăimportan aă
Мonstitu iОiăpОntruăЯia aăsoМial-politiМ ăaăstatului,ătrОbuiОăОЯiНОn iat ăno iunОaă
aМОstОiaăprinăprismaăНОzЯolt riiăistoriМОăaăsПОrОiăşiăМon inutuluiăОi [6, p.2]. 

No iunОaăНОăМonstitu iОăОstОăîntrОbuin at ăНinătimpuriăstr ЯОМhiăşiăpân ăînă
ziuaăНОă ast ziă înăНiЯОrsОă ramuriă alОă ştiin Оi,ă inМlusiЯăНОă ştiin ОlОă juriНiМО.ă Înă
limbajulă МurОnt,ă sОă ЯorbОştОă НОsprОă Мonstitu iaă Пiin Оiă umanОă sauă НОă МОaă aă
matОriОi,ă înă litОraturaă НОă spОМialitatОă s-aă mОn ionată М ă „НaМ ă transport mă
aМОast ă no iunОă înă НomОniulă ştiin Оloră soМialО,ă Яomă Мonstataă М ă fiecare 
ПОnomОn,ă plОМânНă Нină momОntulă înă МarОă Оlă sОă НiПОrОn iaz ,ă posОН ă oă
organizarОăНОtОrminat ,ăaНiМ ăoăanumit ăМonstitu iО”ă[1,ăp.179]. 

Caă şiă înă altОă НomОnii,ă şiă înă НomОniulă НrОptului,ă aМОast ă no iunОă aă Пostă
Пolosit ă înă maiă multОă sОnsuri.ă Înă plană juriНic, aceasta se traduce printr-o 
pluralitatОăimprОsionant ăНОăНimОnsiuniăşiăsОnsuri,ăpОăМânНănumitorulăМomună
parОă s ă rОziНОă înă supОrioritatОaă şiă stabilitatОaă aМОstuiă tОxt.ă AМОstОă Нou ă
atribute – supОrioritatОaă şiă stabilitatОaă – s-auă Мontopită înă МОlОă maiă НiЯerse 
МonМОp iiăşiătОorii.ăAstПОl,ăМonstitu iaăОstОăanalizat ălaăПОlăМaăunăaМtăОxaМtăsauă
prОМis,ă prОМumă şiă Мaă ună continuum (o situațiО;ă ună proМОs):ă oă Пorm ă şiă ună
Мon inut,ăoănorm ăşiăunăprogram,ăoăabilitatОăşiăoălimitarО,ăoăimaginОăaăМООaăМОă
ОstОă şiă oă prОsМrip iОă aă МООaă МОă trОbuiОă s ă ПiОă [5,ă p.199]. Fenomenul 
„Мonstitu iО”ăМunoaştОănuănumaiăoăНinamiМ ăpozitiЯ ăși o dezvoltare proprie, 
МiăşiăoăinПluОnțarОăputОrniМ ăaăintОrОsОlorăОМonomiМОăşiăsoМialОăalОăМОlorăМarОă
instituiОă rОguliă Мonstitu ionalО.ă Ast ziă aМОast ă МonМОp iОă ОstОă înМОt Оnit ă înă
toatОă statОlО.ăMaiămultă Мaă atât,ă unОlОă aМtОănormatiЯОăНОăorganizarОă (statutО)ă
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alОăunorăorganismОăintОrna ionalОăsОănumОsМătotăМonstitu iiă(UNESCO;ăOIM),ă
ОlОămarМânНăimportan aăНОosОbit ăМarОăЯrОaăs ăsОăaМorНОăaМОstora. 

Dină МОlОă rОlatatО,ă sОă poatОă НОă mОn ionată М ă no iunОaă НОă Мonstitu iОă aă
ОЯoluat,ă Мon inutulă Оiă l rginНu-sОă sau,ă Нină Мontra,ă НiminuânНu-sО,ă înă ПunМ iОă
НОă anumitОă intОrОsО,ă НОă punМtОlОă НОă ЯОНОrОă ОxprimatОă şiă НОă graНulă atinsă înă
МunoaştОrОaă ПОnomОnuluiă Мonstitu ional. EfectuânНă oă analiz ă aă rОlat riloră
П МutОă antОrior,ă înă МontinuarОă Яomă ОЯiНОnțiaă aМОlОă partiМularit iă МarОă suntă
МaraМtОristiМОăМonstitu iОiălaăОtapaăaМtual .ăCaăНОПini iОăМonstitu iaăОstОăНОПinit ă
МaălОgОaăПunНamОntal ăaăstatuluiăМarОăОxprim ăЯoin aăşi intОrОsОlОăpoporuluiăînă
ansambluă sauă aă unoră grupuriă soМialОă înă partiМulară şiă МarОă înt rОştО,ă înă
intОrОsОlО,ă aМОstoraă prinМipiilОă МОlОă mată importantОă alОă orânНuiriiă soМialОă şiă
statale a respectivului stat [7, p.313]. 

StabilitatОaă Мonstitu iОiă aПirm ă НurabilitatОaă aМОstОia,ă ЯalabilitatОaă Оiă înă
ПunМ iОă НОă sМhimb rilОă intОrЯОnitОă înă soМiОtatО.ă Eaă trОbuiОă s ă asigurОă
stabilitatОaăorНiniiăОxistОntОăpОntruăoăpОrioaН ăНОă timpăşiănuăpoatОă Пiă supus ă
unoră moНiПiМ riă imОНiatО.ă Constitu iaă nuă trОbuiОă pОrМОput ă Мaă ună НoМument 
aНoptată oНat ă şiă pОntruă totНОaunaă şiă МarОă nuă poatОă Пiă moНiПiМată НОloМ.ă Înă
praМtiМ ă aМОastaă nuă ОstОă posibil,ă НОoarОМОă Яia aă şiă soМiОtatОaă suntă într-o 
Мontinu ăНОzЯoltarОăşiăНaМ ănuăЯorăПiăintroНusОămoНiПiМ rilОăМorОspunz toarО,ă
Мonstitu iaă Яaă r mânОă înă urm ă НОă НОzЯoltarОaă soМial ă şiă îşiă Яaă piОrНОă
aМtualitatОa.ă Într-oă m sur ă maiă marО,ă stabilitatОaă Мonstitu iОiă НОpinНОă НОă
Мalit ilОă aМОstОia,ă НОă Пaptulă Мâtă НОă obiОМtiЯă Оaă rОПlОМt ă struМturaă soМial-
ОМonomiМ ă aă soМiОt iiă şiă pОă Мâtă МorОspunНОă Мon inutulă normelor sale 
intОrОsОlorăsoМiОt ii.ă 

Oă alt ă tr s tur ă important ă aă Мonstitu iОiă ОstОă НОmoМra iaă aМОstОia.ă
DОmoМratiМ ăpoatОăПiăНОПinit ăaМОaăМonstitu iОăМarОăînt rОştОăputОrОaăpoporuluiă
şiămoНalit țile de participare a acestuia la rezolvarea problemelor de interes 
na ional,ăproМlam ăşiăgarantОaz ăНrОpturilОăşiălibОrt ilОăМОt Оnilor,ăНОtОrmin ă
ПormОlОăМonМrОtОăНОărОalizarОăaăprinМipiuluiăsuЯОranit iiăna ionalО. 

ÎnălitОraturaăНОăspОМialitatО,ăsuntăОЯiНОn iatОăНou ătr s turiăimportantОăalОă
Мonstitu iОi,ăМarО înăaМОlaşiătimpăМonstituiОăniştОăМonНi iiăНОăПonН,ăşiăanumОă– 
МaraМtОrulăpolitiМăşiănormatiЯ.ă 

Caracterul politic – ОstОă mОn ionată М ă Нispozi iilОă Мonstituționale 
rОglОmОntОaz ,ă înă primulă rânН,ă raporturilОă politiМО,ă inНiПОrОntă МarОă ară Пiă
obiectul acestora şiăНomОniulăЯiО iiăpolitiМО.ăEsОn aătuturorăaМОstorăaМtОăМonst ă
înă Пaptulă М ă prină intОrmОНiulă loră sОă transpună înă praМtiМ ă obiОМtiЯОă НОă
МonНuМОrОăpolitiМ .ăCuăaltОăМuЯintО,ăНispozi iilОăМonstitu ionalОă rОПОritoarОă laă
organizarОaă şiă ОxОrМitarОaă putОriiă auă un caracter preponderent politic. 
CaraМtОrulă politiМă ОstОă îns ă obiОМtiЯată înă normОlОă juriНiМОă МarОă lОă МonПОr ă
astПОlăobligatiЯitatОăgОnОral ,ăînМ lМarОaălorăПiinНăsanМ ionat .ă  Altfel spus, au 
М p tatăcaracter normativ.ăCaraМtОrulănormatiЯăalăНispozi iilorăМonstitu ionalОă
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НОМurgОă Нină nОМОsitatОaă НОă aă МonПОriă МonsistОn ă şiă МaraМtОră gОnОral-
obligatoriuănormОlorăpolitiМО,ăprОМumăşiăНОăaăasiguraărОspОМtarОa acestora sub 
sanМ iunОaălОgii.ăAnalizânНăНoМtrinaăМonstitu ional ăНinăpОrioaН ăintОrbОliМ ăşiă
postbОliМ ,ă sОă obsОrЯ ă oă ОЯolu iОă ЯОrtiginoas ă aă Мonstitu iОi.ă AМОastaă aă Пostă
inПluОn at ăНОăНiПОri iăПaМtoriăpolitiМi,ăОМonomiМi,ăsoМiali,ăistoriМi.ă inânНăМontă
НОă aМОlОă ОlОmОntОă НОПinitorii,ă МarОă suntă inНispОnsabilОă oriМ rОiă Мonstitu ii, 
prОМumă şiă НОă НОПini iilОă ПormulatОă înă litОraturaă НОă spОМialitatО,ă putОmă
МonМluzionaă asupraă Мonstitu iОiă Мaă ПiinНă lОgОaă ПunНamОntal ă aă statului,ă
alМ tuit ă Нintr-ună ansambluă НОă normОă juriНiМОă inЯОstitОă Мuă Пor ă juriНiМ ă
suprОm ,ă МarОă rОglОmОntОaz ă raporturilОă soМialОă ПunНamОntalОă priЯinНă
instituirОaăşiăorganizarОaăputОriiăНОăstat,ăМonsПin ОştОăşiăgarantОaz ăНrОpturilОă
şiălibОrt ilОăПunНamОntalОăalОăomului.ă 
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CONSTRÂNGEREAăADMINISTRATIV ăCAăVARIETATEă 
AăCONSTRÂNGERIIăSTATALE 

Veronica BUJOR, Lilia COJUHARI 

TОoriaă НrОptuluiă aНministratiЯă ОЯiНОn iaz ă patruă ПormОă НОă baz ă alОă
МonstrângОriiă НОă stat:ă pОnal ,ă aНministratiЯ ,ă НisМiplinar ă şiă МiЯil .  Dup ă
ОsОn aă sa,ă МonstrângОrОaă aНministratiЯ ă ОstОă oă ЯariОtatОă aă МonstrângОriiă
statalО.ă Eaă ОstОă apliМat ă НОă organОlОă МompОtОntОă НОă stată şiă НОă pОrsoanОlОă
competente din aceste organe pe baza normelor dreptului administrativ.  

Constrângereaă administrativ  – rОprОzint ă mijloМul psihologic sau 
ПiziМă НОă inПluОn ă asupraă МonştiОntuluiă şiă МomportamОntuluiă oamОnilor,ă
apliМat ă înă sПОraă aНministra iОiă publiМО,ă aЯânНă Мaă sМopă prОîntâmpinarОa,ă
МurmarОaă înМ lМ riloră aНministratiЯОă şiă atragОrОaă pОrsoanОloră ЯinoЯatОă laă
r spunНОrОă aНministratiЯ .ă ConstrângОriiă aНministratiЯОă îiă suntă МaraМtОris-
tiМОăurm toarОlО: 

– МonstrângОrОaă aНministratiЯ ă sОă apliМ ă numaiă înă bazaă lОgii.ă NormОlОă
juriНiМОă rОglОmОntОaz ăМarОămijloaМО,ă înăМarОăМonНi ii,ă înăМarОăorНinОă şiăНОă
М trОăМinОăpotăПiăapliМatО.ăRОglОmОntarОaăМlar ăaămijloaМОlorăНОăМonstrângОrОă
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