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Determinări conceptuale. Studiind dicţionarele juri-
dice, observăm că noţiunea de „legalitate constitu-

ţională” este explicată doar în unele din ele. Astfel, Dicţio-
narul juridic enciclopedic (rus) şi Marele dicţionar juridic 
(rus) explică „legalitatea constituţională” ca fiind „un regim 
de respectare riguroasă a Constituţiei şi a altor acte constitu-
ţionale de către toţi subiecţii raporturilor juridice”24, 12. Toto-
dată, în cel din urmă este explicată şi noţiunea de „constituţi-
onalitate” în sensul de „un regim de respectare a Constituţiei 
ca lege supremă a statului şi a societăţii; corespunderea cu 
normele şi principiile Constituţiei”12. O explicaţie asemănă-
toare este cuprinsă şi în Mica enciclopedie de drept consti-
tuţional: „corespunderea relaţiilor sociale, a actelor şi acţiu-
nilor organelor de stat cu Legea Fundamentală – Constituţia, 
care dispune de forţă juridică supremă”10. 

Într-un alt dicţionar enciclopedic de drept constituţional, 
legalitatea constituţională este explicată într-un sens restrâns 
ca fiind: corespunderea tuturor legilor şi altor acte normative 
Constituţiei8. 

La o primă vedere, putem constata lipsa unei diferenţe 
majore între aceste două categorii (constituţionalitate şi lega-
litate constituţională), fapt confirmat şi în doctrina juridică.

În schimb, consultând dicţionarele explicative ale limbii 
române, observăm că acestea explică doar „constituţionali-
tatea” ca: „conformitate a unei legi sau a unui act juridic cu 
Constituţia”2 (sens asemănător noţiunii de „constituţional” 
(care este conform cu Constituţia sau este bazat pe existenţa 
acesteia), potrivit aceleiaşi surse); „însuşirea unei legi, a unui 
act juridic, a unei politici etc. de a fi în conformitate cu Con-
stituţia ori cu principiile generale ale acesteia”3. 

Un sens similar este atestat şi în doctrină: „constituţiona-
litatea, simplu definită, nu este altceva decât conformitatea 
legii cu Constituţia”5. 

Așadar, observăm că în cazul limbii române, sensul noţi-
unii de „constituţionalitate” este semnificativ redus (la cel de 
constituţional). Mai mult, este un „atribut” recunoscut doar 
actului juridic, legii. 

În pofida acestui fapt, totuşi este de necontestat că ac-
ţiunea reală a Constituţiei ca act cu forţă juridică supremă 
şi asigurarea, protecţia acesteia au determinat apariţia unui 
asemenea fenomen juridic (respectiv şi a noţiunii) cum este 
constituţionalitatea. Analogic noţiunii de legalitate, mulţi 
cercetători au început să folosească termenul de „legalitate 
constituţională” sau „supralegalitate constituţională”. 

Înainte de a dezvolta acest aspect, este important a preciza 
că chiar dacă unele dicţionare explică categoria de „legalita-
te constituţională”, totuşi, în studiile de specialitate, atestăm 
ideea potrivit căreia această sintagmă este tautologică. Mai 
mult, N.V. Vitruk (cu toate că, în trecut, a utilizat şi studiat 
noţiunea în cauză) susţine că „legalitatea constituţională” ca 
sintagmă nu reflectă esenţa şi specificul „constituţionalită-
ţii”17 ca regim juridic de organizare şi funcţionare a statului 
de drept, graţie căruia statul în cauză capătă caracterul de stat 
de drept15. Cu toate acestea, însă majoritatea cercetătorilor 
recunoscând o asemenea sintagmă, o definesc şi o consideră 
sinonimă cu noţiunea de „constituţionalitate”.

Respectiv, sub aspect conceptual, prin legalitate con-
stituţională L.A. Morozova înţelege un sistem de mijloace 
juridice ce asigură ca toţi subiecţii de drept să acţioneze în 
baza Constituţiei şi în corespundere cu cerinţele acesteia21. 
N.M. Kolosova defineşte legalitatea constituţională ca tota-
litate de cerinţe adresate structurilor puterii în procesul de 
creare a dispoziţiilor constituţionale, de realizare a acestora, 
precum şi un sistem de măsuri, orientate spre protecţia lega-
lităţii constituţionale şi restabilirea acesteia19. În sensul cel 
mai restrâns, totuşi legalitatea constituţională este văzută ca 
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fiind conformitatea tuturor legilor şi a altor acte normative 
Constituţiei8.

În doctrina juridică românească, în lipsa unei definiţii 
clare a conceptului, se precizează că „supralegalitatea consti-
tuţională” constituie o caracteristică a statului de drept, una 
dintre cele mai semnificative deosebiri între statul de drept 
faţă de statul legal, care se subordonează exclusiv principiu-
lui legalităţii. Fiind o consecinţă a dezvoltării constituţiona-
lismului modern, supralegalitatea constituţională cuprinde în 
sfera constrângătoare a ordinii de drept nu numai actele de 
aplicare şi executare a legii, dar şi însăşi legea, ca expresie a 
politicii ce a învins în desfăşurarea procesului său de elabo-
rare şi adoptare5. 

În pofida justeţei acestor raţionamente, cercetătorii ro-
mâni, cu regret, nu fac nici o legătură între „supralegalitatea 
constituţională” şi „constituţionalitate”. Aceasta deoarece ei 
privesc „constituţionalitatea” într-un sens foarte îngust, de-
finind-o simplu ca fiind conformitatea legii cu Constituţia. 
Totodată, precizează doar că aceasta rezultă din ierarhia ju-
ridică, fiind consecinţa supremaţiei Constituţiei în sistemul 
juridic, noţiune complexă în conţinutul căreia se cuprind tră-
sături şi elemente (valori) politice şi juridice, care exprimă 
poziţia supraordonată a Constituţiei în sistemul de drept şi în 
întregul sistem social politic al unei ţări5. 

Important este că domniile lor recunosc că constituţiona-
litatea, fiind unul din pilonii ordinii juridico-statale, nu este 
un simplu concept, ci o realitate care se exprimă şi trebuie 
realizată. De aici controlul de constituţionalitate, categorie-
cheie în funcţionarea ordinii constituţionale, care nu este alt-
ceva decât verificarea conformităţii cu Constituţia5. 

În continuare, susţinând opinia celor care consideră cate-
goriile de legalitate constituţională şi constituţionalitate ca 
fiind sinonime13, presupunând unul şi acelaşi fenomen, con-
siderăm necesar a atrage atenţia anume la distincţia şi cora-
portul dintre legalitate şi constituţionalitate. 

Pentru început, precizăm că sub aspect istoric, odată cu 
instituirea în cea de-a doua jumătate a sec.XX, în majori-
tatea statelor democratice a concepţiei statului constituţio-
nal, principiul tradiţional al legalităţii a fost suplimentat cu 
principiul constituţionalităţii, care, la rândul său, a obţinut 
garanţii suplimentare prin instituţia jurisdicţiei constituţiona-
le7. Acest principiu este înţeles ca presupunând supremaţia 
Constituţiei, acţiunea directă a acesteia, ordonarea întregii 
ierarhii a actelor normative şi a practicii de aplicare a acesto-
ra în corespundere cu Constituţia13.

Potrivit lui I.A. Kraveţ, noţiunile de constituţionalitate 
şi legalitate sunt interdependente, reprezentând diferite ni-
vele de asigurare a unuia şi aceluiaşi fenomen – supremaţia 
dreptului în diferite sfere ale vieţii omului, ale funcţionării 
statului şi a societăţii. Constituţionalitatea – este o manifesta-
re a unei ordini de drept mai superioare decât legalitatea. Ea 
constituie nucleul doctrinei şi practicii constituţionalismului, 
orientat spre asigurarea supremaţiei Constituţiei în cadrul 
sistemului de drept al statului20.

Din punctul nostru de vedere, distincţia dintre legalitate 
şi constituţionalitate rezidă în faptul că legalitatea presupune 
supremaţia legii, în timp ce constituţionalitatea (legalitatea 
constituţională) este orientată spre asigurarea supremaţiei 
Constituţiei, mai ales în sfera legislativă şi normativă.

Cu mult mai complex vede distincţia dintre legalitate şi 
constituţionalitate cercetătorul N.V. Vitruk. Astfel, în viziu-
nea sa, „constituţionalitatea” presupune sistemul de drept ce 
acţionează real, caracterizat prin existenţa unei constituţii de 
drept ca lege fundamentală, cu o forţă juridică supremă şi 
acţiune directă, realizată de către organele puterii publice şi 
de funcţionarii acestora pe întreg teritoriul statului, precum 
şi prin asigurarea, protecţia şi apărarea acesteia16. În mod co-
respunzător, cercetătorul defineşte şi legalitatea: „un sistem 
de drept ce acţionează real, caracterizat prin existenţa unor 

legi de drept ce corespund constituţiei, ierarhic superioare 
faţă de actele subordonate legilor şi prin respectarea şi reali-
zarea acestora de către organele puterii publice şi funcţiona-
rii acestora pe întreg teritoriul statului”17.

Drept trăsături principale ale constituţionalităţii cercetă-
torul identifică, dezvoltându-le pe cele enunţate în lucrări-
le de dată mai veche14, cât şi de alţi cercetători21 existenţa 
unei Constituţii cu caracter de drept ca act normativ special, 
constitutiv al statului; forţa juridică supremă a Constituţiei în 
sistemul izvoarelor de drept; caracterul general obligatoriu al 
Constituţiei pentru toţi subiecţii de drept; acţiunea directă a 
Constituţiei pe întreg teritoriul statului; realizarea Constitu-
ţiei în activitatea organelor puterii de stat, a organelor admi-
nistraţiei publice locale şi a funcţionarilor acestora; protecţia 
şi apărarea Constituţiei; asigurarea acţiunii şi realizării, pro-
tecţiei şi apărării Constituţiei17.

La rândul său, V.P. Volkov specifică faptul că legalitatea 
constituţională cuprinde în sine acele elemente de bază care 
formează însăşi esenţa legalităţii în ansamblu, şi anume: su-
premaţia Constituţiei, acţiunea directă a acesteia şi aplicarea 
sa pe întreg teritoriul statului; respectarea şi aplicarea norme-
lor constituţionale de către toţi subiecţii de drept – stat, orga-
nele acestuia, funcţionarii publici, cetăţeni şi asociaţiile aces-
tora; exercitarea puterii de stat în baza principiului separaţiei 
puterii în legislativă, executivă şi judecătorească; respectarea 
şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului 
care prestabilesc sensul, scopul şi conţinutul activităţii de 
aplicare a legilor; egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a jus-
tiţiei; independenţa justiţiei; exercitarea controlului judiciar 
şi de stat şi a supravegherii asupra modului de respectare şi 
executare a Constituţiei18.

Incontestabil, o importantă sferă a legalităţii constituţio-
nale este asigurarea realizării drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale, care cu greu au fost recunoscute individului şi se 
află şi în continuare în pericol de a fi încălcate de către putere 
şi birocraţia acesteia. Garanţiile constituţionale, judiciare, 
administrative şi sociale ale acestor drepturi sunt importante, 
însă, după cum demonstrează realitatea, ele sunt insuficiente. 
Legile şi actele subordonate legii sunt adoptate adeseori fără 
a fi luate în consideraţie drepturile şi libertăţile omului, iar 
uneori şi în detrimentul acestora18.

În încercarea de a pătrunde în esenţa conceptului de le-
galitate constituţională, menţionăm că ea, de asemenea (ca şi 
legalitatea în general), poate fi privită ca fiind un principiu, 
o metodă şi un regim de viaţă. În calitatea sa de principiu, 
legalitatea constituţională presupune recunoaşterea supre-
maţiei Constituţiei în sistemul normativ-juridic al statului, 
a forţei sale juridice supreme şi a obligativităţii respectării 
ei de către toţi subiecţii de drept. Ca metodă de conducere 
statală, legalitatea constituţională sugerează ideea că statul 
îşi exercită funcţiile sale potrivit principiilor constituţionale, 
procedurilor şi competenţelor stabilite în textul Constituţiei. 
Privită ca regim, legalitatea constituţională presupune asigu-
rarea supremaţiei reale a Constituţiei şi respectarea consec-
ventă a acesteia în activitatea autorităţilor publice, în relaţiile 
dintre ramurile puterii de stat, dintre stat şi cetăţean6.

Este important de precizat în context că regimul legalită-
ţii constituţionale marchează însăşi existenţa constituţiona-
lismului în ansamblu, întrucât în lipsa acestuia orice discuţie 
despre rolul Constituţiei în viaţa statului şi a societăţii îşi 
pierde sensul11. Totodată, vom anticipa precizând că regimul 
legalităţii constituţionale nu funcţionează de la sine, în mod 
automat, pentru aceasta existând o instituţie specială – juris-
dicţia constituţională21.

În contextul dat, evident, legalitatea constituţională este 
absolut indispensabilă pentru conduita subiecţilor învestiţi 
cu atribuţii de elaborare a normelor juridice. Este vorba, în 
primul rând, de Parlament ca organ legislativ suprem al sta-
tului. 
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Prin esenţă, parlamentul în cadrul activităţii sale legis-
lative trebuie cu o deosebită diligenţă să facă abstracţie de 
orice interes politic (particular sau de partid) şi să transpună 
în conţinutul normelor juridice (din legile constituţionale, 
organice şi ordinare) principiile şi valorile fundamentale ale 
dreptului, să promoveze şi să asigure astfel realizarea intere-
sului general al societăţii, cu respectarea strictă a drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului consa-
crate în Constituţie6.

Privind în ansamblu, oricât de perfect nu ar fi parlamen-
tul, periodic este inevitabilă adoptarea de legi care nu cores-
pund sau contravin Constituţiei. În primul rând, pentru că 
legile şi alte acte normativ-juridice sunt adoptate/emise în 
număr mare şi sunt elaborate de parlamentari şi specialişti 
ce nu dispun de acelaşi nivel de calificare profesională. În 
al doilea rând, asupra adoptării legilor influenţează diferite 
forţe politice, care adeseori preferă atingerea unor scopuri de 
partid, chiar şi în detrimentul interesului general. În sfârşit, 
în elaborarea şi adoptarea legilor, ca activitate umană, ine-
vitabil pot fi admise anumite erori umane. Cu toate acestea, 
efectele negative ale actelor neconstituţionale şi, cu atât mai 
mult ale celor anticonstituţionale, sunt destul de mari, întru-
cât aceste legi erodează regimul constituţionalităţii şi lezează 
grav drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi ce-
tăţeanului9.

Astfel, dat fiind faptul că adesea legile (chiar dacă emană 
de la organul reprezentativ suprem al statului, fiind expresia 
voinţei generale) nu corespund cerinţelor dreptului, în prac-
tica statală s-a creat un mecanism de control al conţinutului 
legilor, al corespunderii acestora cu valorile general-umane. 
Menirea principală a controlului rezidă în abrogarea legilor 
ce contravin cerinţelor dreptului. În acest sens, etalonul de 
bază cu care se compară conţinutul legii este Constituţia sta-
tului, care a priori este considerată de drept. Aceasta presu-
pune că Constituţia integrează în sine reprezentările unanim 
acceptate ale societăţii referitoare la drepturile omului, la 
dreptate, echitate, egalitate, libertate, la mecanismul condu-
cerii şi exercitării puterii în stat1.

Aspectul în cauză a determinat accentuarea în cadrul stu-
diilor de specialitate a ideii că nucleul legalităţii dintr-un stat 
de drept este „legalitatea constituţională”, deoarece princi-
palii parametri ai orânduirii sociale şi de stat, ai statutului 
omului şi cetăţeanului sunt determinaţi de Legea Supremă – 
Constituţia. Respectiv, legalitatea constituţională este văzută 
a fi baza realizării şi dezvoltării regimului legalităţii în cadrul 
statului22, 23.

Desigur, respectarea principiului constituţionalităţii este 
absolut necesară şi în activitatea normativă a autorităţilor exe-
cutive. În mod concret, aceasta presupune că atât procedura 
de adoptare a actelor normative (sub aspectul transparenţei 
şi al implicării active a cetăţenilor), cât şi însuşi conţinutul 
acestora trebuie să corespundă literei şi spiritului Constituţiei 
şi, mai recent, normelor juridice de drept internaţional referi-
toare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. 

În acest sens, se consideră că conţinutul legalităţii în sfera 
activităţii normative presupune nu numai plenitudine, lipsa 
albiturilor, erorilor şi a discordanţelor etc., dar şi aprecierea 
ei din punctul de vedere al realizării succesive şi întruchipa-
rea în cuprinsul ei a dreptului, adecvat reflectat în normele 
Constituţiei şi a altor legi, orientate spre asigurarea drepturi-
lor şi libertăţilor inalienabile ale omului, spre atingerea drep-
tăţii sociale, corelării intereselor personale cu cele generale. 
Astfel, drept încălcare a legalităţii constituţionale se conside-
ră emiterea de acte normative (hotărâri, ordine, instrucţiuni, 
dispoziţii) care contravin dispoziţiilor Legii Supreme14.

Trebuie subliniat în context că respectarea normelor 
constituţionale (ca esenţă a legalităţii constituţionale) este 
obligatorie şi necesară atât în procesul elaborării normelor 
juridice, cât şi în procesul executării, aplicării nemijlocite a 

acestora de către toate autorităţile statului6. Este exemplifi-
cativ, în acest sens, faptul că judecătorii au dreptul şi sunt 
obligaţi să aplice în activitatea lor normele Constituţiei4.

Concluzii. Generalizând, accentuăm faptul că legalita-
tea constituţională reprezintă o parte importantă a legalită-
ţii în cadrul statului (un segment situat în special la nivelul 
activităţii legislative şi normative), ea având menirea de a 
asigura calitatea legii ca fundament al legalităţii, caracterul 
constituţional al conţinutului acesteia, precumt şi a practicii 
de aplicare a ei în realitatea vieţii sociale. Asigurarea lega-
lităţii constituţionale constituie astfel o premisă, o condiţie 
obligatorie pentru afirmarea regimului legalităţii într-un stat 
de drept democratic, fiind garanţia principală a realizării şi 
protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundametale ale omului.

Actualmente, necesitatea identificării legalităţii constitu-
ţionale este pe deplin justificată, dat fiind rolul major care i 
se recunoaşte Constituţiei, tendinţa de consolidare a acţiunii 
directe a normelor constituţionale, precum şi existenţa unui 
mecanism concret menit să o garanteze, asigure şi să o resta-
bilească în caz de încălcare – justiţia constituţională.
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