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NOILE CULORI ALE CONSTITUȚIEI REPUBLICII ȘI CANTONULUI GENEVA 

CHIRINCIUC Galina, 
doctor în drept, USEM 

REZUMAT 
Noua Constituție geneveză – un text novator din punct de vedere al drepturilor omului. Noua Constitu-

ție a Republicii  și cantonului Geneva asigură, în special, o protecție mai lărgită a drepturilor omului decât la nivel 
federal. Constituția introduce noi drepturi și precizează facilitarea justițiabilă  a acestora. Noutățile principale ale 
textului  constituțional sunt următoarele:extinderea listei drepturilor fundamentale; modificarea drepturilor politice; 
prelungirea termenului legislaturii pentru Parlament (Le Grand Conseil), Executiv (le Conseil d'État) și autorități 
locale, aceasta va încuraja financiar fuzionarea comunelor. 

Cuvinte-cheie: Stat, referendum, drepturi și libertăți fundamentale, evaluare periodică universală, dreptul la 
mobilitate. 

LES NOUVELLES COULEURS DE LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ET DU CANTON DE 
GENÈVE 
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RESUMÉ 
Nouvelle constitution genevoise - un texte novateur du point de vue des droits humains. Il assure 

notamment une protection plus étendue des droits humains qu’au niveau fédéral. Il introduit de nouveaux droits et 
en précise d’autres, facilitant ainsi leur justiciabilité. Les nouveautés principales de ce texte sont les suivantes: 
l'extension de la liste des droits fondamentaux; des modifications des droits politiques; l'allongement de la 
législature pour le Grand Conseil, le Conseil d'État et les autorités communales; elle passera de quatre à cinqans un 
encouragement financier aux fusions de communes. 

Mots clés: l’Etat; referendum, droits et libertés fondamentaux; l’Examen périodique universel, droit à la 
mobilité. 

În februarie 2008 populaţia Genevei a acceptat, 
prin referendum, revizuirea totală a Constituției 
„fazyste”, cea mai veche constituţie din Federaţia 
Elveţiana (Carta fundamentală din1847, cu marca 
marelui om al epocii, radicalul James Fazy). În oc-
tombrie 2008 a fost aleasă Adunarea Constituantă, 
compusă din 80 de membri, care şi-a încheiat  sarcina 
odată cu adoptarea, cu 57 voturi pentru, 15 împotrivă 
şi 5 abţineri la 31 mai 2012, a proiectului Constituţiei 
din 237 de articole (Constituția federală are 197 de 
articole). 

La 14 octombrie 2012 a fost supus referendumului 
proiectul Constituției Republicii şi a cantonului Gene-
va, adoptat de Adunarea Constituantă la 31 mai 2012. 
Cu votul a 54,1% din votanți Constituția a fost adopta-
tă și intrată în vigoare din 1 iunie 2013. 

În rezultat, Geneva are o constituție lizibilă, clară 
și modernă. Textul Constituției ar putea fi amendat și 
îmbunătățit prin inițiative populare sau parlamentare. 
Noua Constituție contribuie la reînnoirea contractului 
social, reprezintă pentru comunitate răspunsuri con-
structive, într-o perspectivă de ansamblu, la provocări-
le care se impun. Textul dinamizează relațiile statului 
cu societatea și cu persoanele care o constituie. 

Statul în serviciul colectivității. Constituția îi pune 
în sarcină statului să se angajeze în favoarea prosperi-
tății comune, coeziunii și păcii sociale, securității și 
prezervării resurselor naturale, precum și să acționeze 
în deplină transparenţă. Responsabilitatea individuală 
și inițiativa privată sunt reafirmate, în mod clar, alături 
de acțiunile statului. Este accentuat rolul și statutul 

prestatorilor de servicii publice (spitalele, banca can-
tonală, ospiciul general, serviciile industriale și trans-
portul public). 

Se cuvine de subliniat că Geneva, fiind sediul 
mondial al instituțiilor care apără drepturile omului și 
dreptul umanitar, este judicios ca în Constituția Repu-
blicii și a Cantonului Geneva să figureze clar toate 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului,deși 
acestea sunt statuate și în Constituția Confederației 
Elvețiene Potrivit art. 8 din Constituție, Republica și 
cantonul Geneva  garantează drepturile fundamentale 
și se angajează în favoarea prosperității comune, coe-
ziunii și păcii sociale, securității și prezervării resurse-
lor naturale. 

Astfel, libertățile individuale, colective  și dreptu-
rile fundamentale sunt, pe larg, inspirate din Consti-
tuția federală şi citate explicit, iar statul  și instituțiile 
sale sunt garanțiile acestora. 

Catalogul modern al drepturilor fundamentale 
comportă inovații, cum ar fi dreptul la un mediu să-
nătos (art.19), dreptul la formare continuă susținută 
de stat (art. 24), dreptul la un nivel de viață decentă și 
îngrijire (art. 39), dreptul la informație, precum şi 
drepturile persoanelor cu dezabilități (art.16). O nou-
tate este interdicția fumatului în locurile publice atât 
închise, cât și în cele deschise (art.176), precum și 
interdicția cânilor agresivi pe teritoriul cantonului (art. 
177). 

Este de subliniat că este interzis vânatul mamife-
relor și păsărilor (art.162). 
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Drepturile fundamentale, unde statul asigură edu-
cația, trebuie să fie respectate, protejate și realizate în 
cadrul ordinii juridice. Astfel, punerea în aplicare a 
drepturilor fundamentale, potrivit constituției geneve-
ze, este prevăzută drept o responsabilitate atât colecti-
vă (alineatele 1 și 4 din art. 41), cât și individuală 
(alin.2 art. 41).Este prevăzută o evaluare periodic 
independent a respectării drepturilor omului care va 
permite verificarea aplicărilor (art.42). 

Chestiunea avertizării apare pentru prima dată într-
un catalog al drepturilor fundamentale în Elveția. 
Articolul 26 privind libertatea de exprimare protejează 
persoana care lansează alarma și recunoaște utilitatea 
ei socială, prescriind că orice persoană de bună-
credință și pentru interes general, care relatează orga-
nului competent despre comportamentele ilegale con-
statate, în mod licit, beneficiază de o protecție adecva-
tă.

Democraţia directă şi participaţia. Noua Constitu-
ţie ajustează instrumentele democraţiei directe. Numă-
rul de semnatari pentru iniţiative legislative şi referen-
dumuri cantonale este pe viitor fixat in procente faţă 
de electorat, la fel ca şi în comune, cifra semnăturilor 
pentru iniţiativele legislative este redusă. Referendu-
mul obligatoriu în materie de fiscalitate şi problemele 
de locuinţă este substituit cu referendumul  iniţiat doar 
cu 500 de semnături. 

Alegerea de majoritatea absolută a Consiliului de 
Stat şi mai lărgită pentru alte alegeri majoritare, con-
solidează procesele democratice. Electorii, şi nu par-
tidele, vor decide selectarea dintre doi candidaţi dife-
riţi, din primul tur al alegerilor. Corpul electoral alege: 
la nivel cantonal legislativul, executivul și magistrații 
puterii judiciare (pe un mandat de 6 ani). 

Textul consolidează şi lărgeşte folosirea instru-
mentelor de participaţie, de consultare şi de concentra-
ţie. Obiectivul este de a permite asocierea persoanelor 
şi organismelor interesate de proiecte chiar de la înce-
putul lucrărilor pregătitoare. 

O acţiune guvernamentală şi legislativă coerentă. 
Constituţia extinde la 5 ani mandatele guvernelor şi 
parlamentelor cantonale şi comunale, stabileşte alege-
rea simultană a Parlamentului şi a Guvernului. Aceas-
tă reformă are ca scop asigurarea, pe întreaga durată, a 
unei gestiuni optimale şi înţelepte a dosarelor, tratate 
de puterile publice, care devin din ce în ce mai com-
plicate. 

Pentru a da Consiliului de Stat (Guvernul) un câş-
tig în coerenţă şi vizibilitate se instituie o preşedinţie 
unică pentru toată legislatura, căreia i se atribuie coor-
donarea activităţii guvernamentale, cum ar fi politica 
externă şi regională a cantonului.  

Proiectul reconsolidează capacităţile de lucru, mij-
loacele de acţiune şi de control ale Marelui Consiliu 
(Parlamentului). Rolul hotărâtor în alegerea deputaţi-
lor supleanţi aparţine poporului şi nu partidelor. Mai 
mult, Guvernul furnizează Parlamentului toate infor-
maţiile utile pentru exercitarea funcţiilor sale. 

O gestiune sănătoasă a finanţelor publice. În text 
este consacrat principiul echilibrului bugetar, precum 
şi o frână raţională pentru îndatorare, în scopul de a nu 
prejudicia generaţiile viitoare. Rezervele anti-ciclice 

au bază constituţională şi permit Statului să pareze 
provocările conjuncturii economice. 

Sunt precizate principiile care stau la baza regimu-
rilor fiscale, atât ale persoanei fizice, cât şi ale persoa-
nelor juridice. Impozitarea persoanelor fizice trebuie 
să menajeze persoanele economic vulnerabile şi să 
sprijine voinţa de exercitare a unei activităţi lucrative. 

Comunele şi colectivităţile locale. Constituţia ga-
rantează autonomia locală. Repartizarea competenţelor 
între canton şi comunităţi este aşezată pe principiile de 
subsidiaritate şi de eficacitate. Colaborările interco-
munale sunt reconsolidate şi controlul lor democratic 
este asigurat. Fuzionarea comunelor este încurajată. 

Dezvoltarea echilibrată pentru Geneva şi pentru 
regiune. Regiunea este fixată ferm în Constituţie cu 
obiectivul său de dezvoltare „durabilă, echilibrată şi 
solidară”. Organizarea teritoriului şi aglomeraţiei se 
articulează pe două principii: densificarea zonelor 
urbanistice organizate în mai multe centre şi prezerva-
rea suprafeţelor agricole utile şi zonelor protejate. 
Cantonul se angajează să promoveze o colaborare 
transfrontalieră permanentă, coerentă şi democratică. 

Prezervarea resurselor naturale şi a biodiversită-
ţii, respectarea principiilor ecologiei industriale şi a 
principiului de prudenţă, precum şi lupta împotriva 
gazului cu efect de seră, constituie pilonii dezvoltării 
viitoare a Genevei. De asemenea, un loc aparte are şi 
protecţia patrimoniului şi a peisajului, inclusiv încura-
jarea realizării cartierelor durabile. 

Constituţia reafirmă, între altele, interdicţia ener-
giei nucleare (art.169). Sunt egal confirmate axele 
politicii energetice actuale în materie de aproviziona-
re, economie de energie, dezvoltare prioritară a energi-
ilor renovabile şi cercetare în aceste domenii. 

Sarcinile Statului clar definite. Garant al coeziu-
nii sociale, Statul recunoaşte rolul social, educativ şi 
economic al familiei. El răspunde nevoilor vârstnici-
lor, tinerilor şi persoanelor cu dezabilități; facilitează 
integrarea populației străine, susţine persoanele vulne-
rabile şi ţine cont de solidaritatea intre generaţii. Un 
rol aparte este atribuit voluntariatului şi asociaţiilor, 
autonomia cărora este recunoscută şi respectată 
(art.211). Pentru tineri Constituţia prevede dreptul la 
formare şcolară sau profesională. Învățământul devi-
ne public, gratuit și obligatoriu până la vârsta de 18 
ani, faţă de vârsta care a fost de 15 ani. 

Noul text conţine dispoziţii dinamice pentru a so-
luţiona problema penuriei de locuinţe, construcţia de 
locuinţe pentru nevoile de ansamblu ale populaţiei; 
prevede crearea unui soclu peren pentru locuinţe soci-
ale şi cooperative; susţine accesul la proprietate şi 
ajutorul financiar comunelor pentru noi locuinţe. 

În materie de mobilitate Constituţia prevede o po-
litică globală, care facilitează, în special, deplasările 
vizând complementaritatea, securitatea şi fluiditatea 
transportului public şi privat. Statul garantează liberta-
tea individuală de alegere a modului de transport pu-
blic, punând accentul pe mobilitatea uşoară şi dezvol-
tarea transportului public (art.art.190 - 192). 

Autorităţile publice creează un climat favorabil 
pentru o economie liberă, responsabilă, diversificată 
şi solidară. Încurajează crearea şi menţinerea între-
prinderilor generatoare de locuri de muncă şi de bogă-
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ţii. Statul favorizează reintegrarea profesională, încu-
rajează dialogul social şi încheierea convenţiilor co-
lective. Între altele, Statul susţine o agricultură diver-
sificată, de calitate şi de proximitate. 

Statul promovează creaţia artistică şi activitatea 
culturală(art.29), prevede și punerea la dispoziţie a 
mijloacelor, spaţiilor şi instrumentelor de lucru adec-
vate pentru practicarea sportului, activităților culturale 
și pentru odihnă (art. 164). 
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