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SUMMARY
In Romania, the study of constitutional law is an old tradition, the 
first theoretical researches in the domain and first university hand-
books being elaborated under the influence of the generous ideas 
of the French doctrine and European standards regarding freedoms 
and rights. Numerous handbooks and university courses dedicated to 
constitutional law were published, a new generation of experts being 
remarked. The set-up of a powerful trend of research in the field of 
constitutional law, facilitated by the new historical circumstances in 
our country, allowed a wide exchange of ideas, the successful develo-
pment of symposia, scientific meetings that contributed to clarifying 
some current issues and to rendering evident the guidelines for action 
in order to improve the constitutional frame of Romania’s state orga-
nization. The European constitutional law becomes, in this perspecti-
ve, an essential useful complement of the national constitutional law, 
recording its transforming act and conferring it a new legitimacy, ba-
sed on the concordance of the great values and principles sanctioned 
by a long tradition with the new imperatives of the European unity.

Criterii de identificare a sistemelor constituţionale. În literatura de spe-
cialitate din România se face distincţia între forma de guvernământ şi regimul 
politic, ambele tratate ca elemente componente ale formei de stat.1  O tratare 
învoitoare, diferită de cea de până în 1990, se constată şi în ceea ce priveş-
te însăşi forma de stat, în calitate de concept. Este concludent în acest sens 
faptul că, definită ca mod de constituire a organelor centrale ale statului, de 
exercitare a puterii prin intermediul acestor organe şi împărţire a competenţei 
între ele, forma de guvernământ şi nu regimul politic este prezentat drept cel 
mai pregnant aspect al statului. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm şi defi-
nirea regimului politic ca acea parte componentă a formei de stat care repre-

1  Nicolae Popa, Mihail Constantin Eremia, Simona Cristea. Teoria generală a dreptului. Edi-
tura „All Beck,” Bucureşti, 2005, p. 87–89. 
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zintă ansamblul metodelor şi mijloacelor de conducere a societăţii, cu referire 
imediată la raporturile dintre stat şi individ, la modul concret în care un stat 
asigură şi garantează, în volum şi intensitate drepturile subiective.2 

Astfel conceput, regimul politic este prezentat drept criteriu care permite 
calificarea statelor în state cu regimuri politice democratice şi state cu regi-
muri politice autocrate.În aceeaşi opinie, regimul politic reprezintă sistemul 
de organizare aautorităţilor publice, a raporturilor dintre ele şi a raporturilor 
între ansamblulstructurilor statale şi popor, raporturi înfăţişate prin modali-
tatea particulară ametodelor de guvernare.

În condiţiile separaţiei puterilor, şeful statului poate fi însuşi titularul 
puterii executive (cum este, de pildă, în S.U.A.), poate fi un arbitru între 
puterile statului, deţinând, totodată, şi unele prerogative ce aparţin puterii 
executive (cum ar fi, de pildă, în Franţa) sau poate să reprezinte un simbol al 
statului, o emanaţie a puterii legiuitoare, fiind responsabil faţă de aceasta (de 
pildă, în Germania şi Italia). În ţările care au păstrat forma de guvernământ 
monarhică, şeful statului – monarhul ereditar – nu deţine însă responsabili-
tăţi politice. În aceste state, Guvernul este, de fapt, titularul puterii executive, 
monarhul păstrând numai anumite prerogative legate de reprezentarea statu-
lui pe planul relaţiilor externe, păstrarea echilibrului între puterile statului şi 
continuitatea autorităţilor statale. Luându-se în considerare, în special, locul 
şi poziţia şefului de stat, regimurile constituţionale au fost, de fapt, clasificate 
în regimuri prezidenţiale, semiprezidenţiale, parlamentare şi directoriale.3 

Regimuri prezidenţiale. În regimurile prezidenţiale, cum este, de pildă, 
cel american, şeful de stat, care dispune de atribuţii considerabile, este ales 
direct de popor, dar puterea sa este contracarată de cea a forului legislativ – 
Congresul – pe care nu-l poate dizolva. În sistemul american Preşedintele 
nu are dreptul de iniţiativă legislativă, aceasta aparţinând în exclusivitate 
membrilor puterii executive, el fiind, totodată, obligat să obţină asentimentul 
Congresului pentru încheierea unor acorduri internaţionale şi avizul comisii-
lor de specialitate ale forului legislativ pentru confirmarea unor înalţi demni-
tari. Congresul dispune însă de posibilitatea de a-l demite pe Preşedinte şi a-l 

2  Sofia Popescu. Regimul politic şi constituţional din România. <http://www.rsdr.ro/Art-1-
2-2009.pdf>.
3  Victor Duculescu, Constanţa Calinoiu, Georgeta Duculescu. Drept constituţional comparat. 
Tratat, ediţia a III-a, vol. I. Editura „Lumina Lex,” Bucureşti, 2002, pag. 91.
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trage la răspundere penală în cadrul unei proceduri destul de complicate care 
se numeşte impeachment. Puterea judecătorească, absolut independentă, deşi 
membrii Curţii Supreme sunt numiţi de preşedintele S.U.A., are dreptul să ia 
în discuţie legalitatea şi constituţionalitatea chiar a actelor Guvernului.

Potrivit prevederilor Constituţiei S.U.A., Preşedintele american dispune 
de numeroase puteri, dar el este ales în baza unei proceduri democratice şi cât 
se poate de eficiente de consultare a poporului, iar, odată ales, nu este cu ni-
mic în afara sistemului de responsabilităţi. Faptul că un Preşedinte american 
a putut fi tras la răspundere în 1974, cum a fost cazul Watergate, demonstrea-
ză forţa şi vitalitatea democraţiei americane, bazată pe tradiţii, pe drepturile 
omului, dar şi pe un sistem eficient de guvernare, care permite şefului de stat 
să exercite un număr extrem de mare de responsabilităţi, dar numai cu con-
diţia de a le folosi corect şi în serviciul întregii naţiuni. Mai mult, în regimul 
prezidenţial al Statelor Unite ale Americii, sistemul de frâne şi contragreutăţi 
operează uneori chiar în cadrul aceleiaşi puteri. Alcătuirea Congresului pe 
baza bicamerală nu urmăreşte numai ca prin crearea Senatului să se asigure 
o reprezentare paritară a statelor ce formează federaţia nord-americană ci, şi 
că, fracţionându-se puterea legiuitoare, aceasta să nu fie concentrată în mâi-
nile unei singure adunări care, neîmpărţindu-şi atribuţiile cu nimeni, ar putea 
dobândi un rol politic excesiv.4 

Regimuri semiprezidenţiale. Spre deosebire de regimurile prezidenţiale, 
regimurile semiprezidenţiale păstrează alegerea directă a Preşedintelui de 
către popor, dar conferă Preşedintelui o serie de atribuţii politice importan-
te. Deşi în sistemul semiprezidenţial şeful statului nu este în acelaşi timp şi 
prim-ministru (funcţia de prim-ministru fiind separată de cea de preşedinte), 
el poate prezida lucrările Cabinetului, poate sesiza Curtea Constituţională 
şi dispune de o prerogativă importantă – dreptul de veto legislativ pe care 
îl are, desigur, şi Preşedintele american. Regimul semiprezidenţial caută să 
suplinească o serie de dezavantaje ale sistemului prezidenţial, dar şi de im-
perfecţiuni ale regimului parlamentar, la care ne vom referi în continuare. 
Între un sistem care acordă Preşedintelui prerogative foarte largi şi un sistem 
care nu-i acordă deloc, regimul prezidenţial prezintă o cale de mijloc în care 
Preşedintele, ales de întregul popor, devine un arbitru între puterile statului, 
însă puterea executivă aparţine, de fapt, Guvernului, în fruntea căruia se află 

4  Tudor Draganu, op. cit., pag. 8-9.
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primul-ministru. Aceasta reprezintă, de fapt, prima şi cea mai importantă 
deosebire între regimul semiprezidenţial şi cel prezidenţial, deoarece în regi-
murile prezidenţiale Preşedintele este, totodată, şi şeful puterii executive. Ca 
element comun între regimurile prezidenţiale şi cele semiprezidenţiale este 
posibilitatea de punere sub acuzare a Preşedintelui în anumite situaţii grave 
dar, în timp ce în regimurile semiprezidenţiale preşedintele poate dizolva 
Parlamentul, acest lucru nu-l poate face niciodată Preşedintele într-un sistem 
prezidenţial. Desigur, sunt şi unele puncte de asemănare, care nu respectă 
pe deplin această demarcaţie de puteri. Aşa, de exemplu, în regimurile se-
miprezidenţiale preşedintele republicii prezidează Consiliul de Miniştri, fie 
de regulă (cum este în Franţa), fie numai în anumite situaţii. Atât în regimul 
prezidenţial cât şi în regimul semiprezidenţial, Preşedintele nu are iniţiati-
vă legislativă, dar el poate opri adoptarea unor proiecte de legi, exercitând 
dreptul de veto, şi să dispună trimiterea lor pentru o nouă discutare Camerei 
(sau Camerelor), în scopul reexaminării proiectului pe care nu-l consideră 
acceptabil. Atribuţiile de politică externă sau cele privind funcţiile militare 
ale Preşedintelui în diverse sisteme sunt, în general, aceleaşi. La fel şi cunos-
cutele prerogative ce privesc amnistia şi graţierea, care în regimul anumitor 
constituţii, solicită însă şi un aviz din partea Ministerului Justiţiei. Exemplul 
clasic al regimului semiprezidenţial îl constituie regimul politic francez con-
sacrat de Constituţia Franţei din 4 octombrie 1958.

În legătură cu sistemul semiprezidenţial francez, mai trebuie subliniat că, 
potrivit art. 16 din Constituţia citată, Preşedintele dispune de dreptul de a lua 
măsuri excepţionale când instituţiile republicii, independenţa naţiunii, inte-
gritatea teritoriului sau executarea angajamentelor sale internaţionale sunt 
ameninţate într–un mod grav şi imediat. Spre deosebire de sistemul român, 
unde Preşedintele poate să prezideze şedinţele Consiliului de Miniştri, art. 
9 din Constituţia franceză din 1958 menţionează numai că Preşedintele con-
duce şedinţele Consiliului de Miniştri, de unde concluzia că aceasta regle-
mentare este obligatorie. În sistemul francez, Preşedintele Republicii poate 
să pronunţe dizolvarea Adunării Naţionale, dar nu şi a Senatului. Dizolvarea 
Adunării Naţionale este pronunţată însă numai după consultarea primului-
ministru şi a preşedinţilor celor două Camere, deşi părerea acestora nu este 
obligatorie.

În afara acestor atribuţii, în Franţa, Preşedintele, ales în prezent pe cinci 
ani, ca urmare a celei mai recente reforme constituţionale, este comandan-
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tul suprem al armatei, are dreptul de graţiere, adresează mesaje celor două 
Camere ale Parlamentului, desemnează pe primul-ministru, iar actele sale, 
cu excepţia unor măsuri, printre care Decretul de aplicare a art. 16, necesită 
semnătura primului-ministru sau a miniştrilor responsabili.

Regimuri parlamentare. Un al treilea regim constituţional este cel par-
lamentar. Acest regim acordă o însemnătate considerabilă Parlamentului, 
care devine, de fapt, adevăratul forum de guvernare. Guvernul condus de un 
prim-ministru eficient şi cu largi puteri este obligat să dea socoteală Parla-
mentului, care îi poate retrage oricând încrederea, fără prea mari dificultăţi, 
în condiţiile în care apreciază că nu-şi îndeplineşte mandatul. Preşedintele 
republicii poate acţiona însă cu succes în situaţii de criză, în care el este, de 
fapt, cel ce va conferi mandatul viitorului premier; o asemenea opţiune nu 
poate fi făcută însă nici ea discreţionar, deoarece Preşedintele va recurge la 
o anumită nominalizare numai după ce va avea girul forţelor politice şi se va 
confrunta cu acestea.

Aşa cum s-a arătat, exemplele clasice de regimuri parlamentare în Europa 
sunt Germania şi Italia, iar dintre fostele ţări socialiste – Cehia, Slovacia, 
Ungaria, Croaţia, Slovenia şi Albania. În Germania, potrivit Constituţiei din 
1949, Preşedintele reprezintă federaţia şi încheie tratate, acreditează şi pri-
meşte trimişii diplomatici. Printre atribuţiile Preşedintelui se pot menţiona: 
numirea şi revocarea judecătorilor, a funcţionarilor federali, precum şi a ofi-
ţerilor şi subofiţerilor, exercitarea dreptului de graţiere, Preşedintele putând 
delega unele din aceste prerogative altor autorităţi. Pentru abuzuri grave, 
Constituţia instituie procedura punerii sub acuzare a Preşedintelui. Bunde-
stag-ul sau Bundesrat-ul poate pune sub acuzare Preşedintele Republicii 
în faţa Tribunalului Constituţional Federal pentru violare voluntară a legii 
fundamentale sau a unei altei legi federale. Cererea de punere sub acuzare 
trebuie însă prezentată de, cel puţin, un sfert din membrii Bundestag-ului sau 
un sfert din membrii Bundesrat-ului. Decizia de punere sub acuzare trebuie 
luată cu o majoritate de două treimi din membrii Bundestag–ului sau două 
treimi din Bundesrat. Acuzaţia va fi susţinută în faţa Tribunalului Constituţi-
onal de un reprezentant al Adunării care a votat punerea sub acuzare.

În Italia, potrivit Constituţiei din 1947, Preşedintele republicii este ales de 
ambele Camere ale Parlamentului pe termen de 7 ani. Preşedintele republicii 
este şeful statului şi reprezintă unitatea naţională. El poate trimite mesaje 
celor două Camere. El fixează alegerile şi stabileşte prima întrunire a Par-
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lamentului. Preşedintele autorizează prezentarea proiectelor de lege aparţi-
nând iniţiativei Guvernului, promulgă legile şi emite decretele cu valoare de 
lege, ca şi regulamentele; fixează referendumul popular în cazurile prevăzute 
de Constituţie; el numeşte, în cazurile prevăzute de lege, funcţionarii de stat; 
acordă decoraţii; acreditează şi primeşte reprezentanţii diplomatici; ratifică 
tratatele internaţionale, după autorizarea prealabilă a Camerelor, dacă acest 
lucru este prevăzut de lege; este comandantul forţelor armate şi prezidează 
Consiliul Suprem al Apărării, constituit conform legii. În atribuţiile sale intră 
şi declararea stării de război, după deliberarea Camerelor. Preşedintele prezi-
dează Consiliul Superior al Magistraturii. El are dreptul de graţiere şi poate 
comuta pedepsele.

Preşedintele republicii poate, după înştiinţarea preşedinţilor celor două 
Camere, să dizolve una sau ambele Camere. El nu poate exercita însă acest 
drept în ultimele şase luni ale mandatului său. Niciun act al Preşedintelui re-
publicii nu este valabil dacă nu este contrasemnat de miniştrii care l-au pro-
pus şi care îşi asumă responsabilitatea.Actele care au valoare legislativă şi 
celelalte acte de competenţa Preşedintelui sunt, de asemenea, contrasemnate 
de preşedintele Consiliului de Miniştri. Preşedintele republicii nu răspunde 
de actele săvârşite în exerciţiul funcţiilor sale decât în cazurile de înaltă tră-
dare sau atentat contra Consiliului. În aceste cazuri el este pus sub acuzaţie 
de către Parlament în şedinţa comună, cu majoritatea absolută a membrilor 
săi.

În condiţiile profundelor transformări politice care au avut loc în anii ”90 
ai secolului trecut în Europa Centrală şi de Est, fostele ţări comuniste, care au 
abolit sistemul monopartid şi economia planificată, au transformat structural 
cadrul lor legislativ şi constituţional, preocupându-se de elaborarea unor noi 
legi fundamentale care să garanteze drepturile şi libertăţile cetăţenilor, plu-
ralismul politic, o funcţionare armonioasă a instituţiilor statului, controlul 
constituţionalităţii şi aplicarea efectivă şi imediată a angajamentelor inter-
naţionale în ordinea internă a statelor respective. Din acest punct de vedere 
este de remarcat că unele state foste socialiste s-au orientat spre modelul 
american (Rusia), altele – spre modelul francez (România), iar altele – spre 
modelul german (Slovenia, Croaţia, Cehia, Slovacia, Ungaria). Integrarea 
noilor democraţii în ordinea de drept europeană s-a făcut, fireşte, respec-
tându-se tradiţiile şi instituţiile naţionale, în unele cazuri folosindu-se chiar 
fostul cadru constituţional, vechile constituţii fiind numai parţial aprobate şi 
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păstrate mult timp în vigoare cu anumite modificări (Ungaria, Polonia). Indi-
ferent de opţiunile pe care aceste state le-au manifestat faţă de unul sau altul 
dintre sistemele constituţionale pe care le-am menţionat, instituţia şefului de 
stat a rămas una dintre instituţiile-cheie, de care depinde edificarea, în aceste 
ţări, a unui nou cadru democratic.5 

Regimul directorial. O varietate a regimurilor întemeiate pe principiul 
pluralismului politic o constituie regimul directorial. Acest regim se carac-
terizează prin aceea că puterea executivă este deţinută de un colegiu ales de 
către legislativ, pe un anumit termen, până la expirarea căruia nu poate fi 
revocat. Un asemenea sistem se deosebeşte în mod evident de regimul parla-
mentar, întrucât guvernul (executivul) nu poate fi revocat de Parlament până 
când nu-şi va fi terminat mandatul. După cum s-a remarcat în literatura noas-
tră de specialitate, regimul directorial nu cunoaşte instituţia responsabilităţii 
politice a miniştrilor. Dar acest fapt nu este menit să conducă la o consoli-
dare a poziţiei executivului pentru că, în locul unui executiv numit de şeful 
statului, ca în regimul parlamentar, regimul directorial cunoaşte un executiv 
ales de puterea legiuitoare pe un termen determinat. Un important element 
de specificitate în cadrul regimului directorial este însă acela că, deşi puterea 
legiuitoare nu poate revoca executivul înainte de expirarea mandatului său, 
îi poate anula sau modifica actele. Elementele menţionate deosebesc regimul 
directorial şi de regimul prezidenţial, căci pe când acesta creează un executiv 
puternic, care se bucură, în principiu, de aceeaşi autoritate ca şi puterea le-
giuitoare, fiind ales întocmai ca ea de corpul electoral, executivul regimului 
directorial este, prin chiar originea sa, dependent de legislativ.6 

Este de remarcat, în acelaşi timp, că executivul, nefiind concentrat în 
mâinile unei singure persoane, ci fiind un executiv colegial, va fi necesară 
întotdeauna realizarea unei unităţi de voinţă între cei care fac parte din exe-
cutivul colegial. Executivul, fiind colegial, presupune o dezbatere în cadrul 
sau a principalelor acte pe care le emite, ceea ce face că să existe totuşi o 
posibilitate de a diminua sau de a evita excesele unei puteri care pe tot tim-
pul mandatului său devine independentă faţă de legislativ. În Elveţia, unde 
funcţionează acest sistem, potrivit părerii autorilor de specialitate, se con-

5  Cristian Ionescu. Principii fundamentale ale democraţiei constituţionale. Editura „Lumina 
Lex,” Bucureşti, 1997.
6  Ioan Muraru, Simina Tănăsescu. Drept constituţional şi instituţii politice.  Editura „Actami,” 
Bucureşti, 1998.
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stată totuşi o puternică influenţă a executivului asupra legislativului. După 
cum observă Maurice Duverger, stabilitatea membrilor Consiliului Federal 
(unii ramânând în funcţie timp de peste 25 de ani) le conferă acestora o mare 
autoritate asupra adunărilor, dar şi o cunoaştere aprofundată a problemelor, 
determinată de bogata practică pe care au acumulat-o în decursul timpului 
fiecare dintre membri şi Consiliul Federal în totalitatea sa.7 

7  Maurice Duverger. Institutions politiques et droit constitutionnel, vol. I. Ediţia II-a, Paris, 
pag. 174, citat de Tudor Draganu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I, Editura 
„Lumina Lex,” Bucureşti, 2000, pag. 27.
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