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REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT 

 

Teza de doctorat intitulată „Prezumţia de 

constituţionalitate a normelor juridice penale” are drept 

obiectiv identificarea exigenţelor constituţionale care reglează 

procedura de adoptare şi conţinutul a actelor normative care 

cuprin norme juridice penale, precum şi a consecinţelor acestui 

caracter reglator pe care Constituţia îl are în privinţa acestora. 

Pentru identificarea acestor exigenţe constituţionale au fost 

folosite în special deciziile Curţii Constituţionale, acea 

Constituţie invizibilă care se ataşează Constituţiei formale. 

Cercetarea astfel realizată este una interdisciplinară (drept 

constituțional-drept penal) circumscrisă exigenţelor 

constituţionale, aşadar, implicit, valorilor şi principiilor 

cuprinse în Comstituție și care se impun în materie penală. 

Dacă iniţial dreptul penal era cel în funcţie de care se 

modulau principiile stabilite în Constituţie, după consolidarea 

instituţională a Curţii Constituţionale relaţia s-a inversat în 

sensul că aceasta a fost cea care a impulsionat dezvoltarea 

normativă a dreptului penal în cadrul unor canoane bine 

definite. Cu alte cuvinte, Curtea a orientat dezvoltarea 

dreptului penal, fără a-l încorseta, dar dându-i o anumită 
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direcţie în funcţie de exigenţele constituţionale pe care ea 

însăşi le-a stabilit. 

Pentru a răspunde obiectivului cercetării efectuate, din 

punct de vedere formal, lucrarea este împărţită în cinci 

capitole, care la rândul lor sunt structurate pe secţiuni, 

subsecţiuni şi puncte. Fiecare dintre cele cinci capitole are un 

obiect bine individualizat şi determinat având în vedere 

obiectul în sine al tezei. Structura internă a acestor capitole 

este la rândul ei alcătuit într-un mod ce dă unitate conceptuală 

obiectului capitolelor în care sunt cuprinse. 

În primul capitol al lucrării, am încercat să clarificăm 

noţiunile juridice utilizate din perspectiva dreptului penal şi să 

stabilim cerinţele de constituţionalitate extrinsecă pe care 

Constituţia le impune în domeniul legilor penale. De 

asemenea, am subliniat condiţionările la care este supus 

legiuitorul, în această privinţă, de Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi de 

actele obligatorii ale Uniunii Europene. 

Astfel, am indicat tipurile de acte normative naţionale 

prin care poate fi formalizată norma penală, respectiv legea 

organică sau ordonanţa de urgenţă, neomițând nici situaţia 

actelor normative preconstituţionale cu valoare de lege. Am 

arătat că, de principiu, elementele constitutive ale infracţiunii 
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nu pot fi reglementate prin alte tipologii de acte. Hotărârea 

judecătorească nu este izvor formal de drept constituţional, 

astfel încât prin intermediul acesteia nu se poate legifera. Nici 

decizia Curţii Constituţionale nu poate fi subsumată 

conceptului de lege penală, întrucât ea, atunci când constată 

neconstituţionalitatea unei dezincriminări, nu reincriminează 

ea însăşi, ci, refuzând aplicarea legii noi – neconstituţionale -, 

repune în fondul activ al legislaţiei legea cuprinzând 

incriminarea. 

Odată adoptată, legea organică sau ordonanţa de urgenţă, 

în mod inevitabil, sunt supuse unui fenomen de interpretare fie 

prin hotărâri judecătoreşti, interpretare cazuistică, fie printr-o 

lege de interpretare, interpretare oficială. În evaluarea 

constituţionalităţii unei norme juridice trebuie ţinut seama de 

teoria dreptului viu, această teorie aplicându-se atât normei de 

referinţă în cadrul controlului de constituţionalitate, cât şi în 

privinţa normei juridice deduse acestui control. O atare 

orientare jurisprundențială se impune, întrucât, este evident că 

norma juridică, în general, şi cea penală, în special, în în 

activitatea, în special, a instanțelor judecătorești cunoaște 

anumite valenţe/ interpretări, care, la răndul lor, îndrumă şi 

structurează întregul ansamblu de evaluare a conformităţii 

normei cu Constituţia. Altfel, controlul de constituţionalitate ar 
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fi rupt de realitate şi s-ar constitui într-un instrument abstract, 

fără eficienţă practică, pierzându-şi astfel raţiunea 

constituţională. 

De asemenea, au fost analizate noţiunile de lege penală 

sau materie penală prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene 

a Drepturilor Omului pentru a cunoaşte mai bine sfera în care 

intervin normele penale. Concluzia a fost aceea că aceste 

noţiuni sunt unele autonome şi că din puncte de vedere al 

acestei jurisprudenţe nu exisă condiţionări formale pentru 

adoptarea unei legi penale, ci condiţionări substanţiale. Odată 

calificată „legea” ca fiind penală trebuie respectate anumite 

garanţii care reflectă un standard de protecţie superior faţă de 

alte ramuri ale dreptului, întrucât în discuţie este, întotdeauna, 

libertatea individuală. 

Cu privire la rolul generator de norme juridice penale al 

Uniunii Europene, am arătat că aceasta a cunoscut o lungă 

evoluţie şi, încet, dar sigur, pare a se constitui într-o limitare a 

competenţei statelor de a incrimina sau dezincrimina anumite 

fapte. Acest paradox, văzut prin prisma faptului că Uniunea 

Europeană nu justifică o statalitate proprie, mai exact o 

suveranitate proprie, spre deosebire de statele membre, este 

concretizat normativ de faptul că Uniunea Europeană obligă 

statele să incrimineze anumite conduite, indicând chiar 
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minumul maximului special al pedepsei, sau prin prisma 

principiilor de drept european netralizează aplicabilitatea 

anumitor infracţiuni deja reglementate în dreptul naţional. 

Metoda folosită în cadrul acestui capitol este cea 

analitică, aspectele menţionate fiind minuţios analizate. 

Capitolul al doilea al lucrării este concentrat asupra 

clarificării noţiunii de prezumţie de constituţionalitate, noţiune 

încă nedezbătută în literatura juridică românească, ea având 

totuşi o consacrare în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. 

Pentru analiza acestei noţiuni, am utilizat literatură juridică 

având ca obiect de studiu prezumţiile, clasificarea acestora şi 

determinarea sensului lor. 

Am indicat faptul că prezumția de constituționalitate nu 

este prevăzută în nici un act normativ, nici măcar Constituția 

nu o consacră din punct de vedere normativ. Ea apare pe cale 

de interpretare, spre deosebire de prezumțiile legale care sunt 

prevăzute de lege. De fapt, ar fi un truism ca însăși Constituția 

să reglementeze expressis verbis o asemenea prezumție. Ea, în 

schimb, este impusă prin natura Constituției de act 

fundamental al statului și dedusăm astfel, din reglementările 

sale. 

Am apreciat că prezumţia de constituţionalitate este o 

prezumţie de drept simplă, care rezultă direct şi nemijlocit din 
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principiul supremaţiei Constituţiei, fiind o garanţie a acestuia, 

fără ca destinatarul normei juridice să fie nevoit ca pentru 

fiecare situaţie individuală să extragă dintr-un aspect cunoscut, 

respectiv supremația Constituției și obligația legiuitorului de a 

i se conforma, concluzia, respectiv aspectul necunoscut, acesta 

din urmă fiind din punct de vedere normativ prezumat – 

constituțuionalitatea normei. Prin urmare, am distins în cadrul 

categoriei prezumţiilor simple între cele de fapt şi cele de drept 

(normative), ceea ce înseamnă că prezumţiile simple de fapt 

vizează consecinţele care pot fi ataşate unor acţiuni, inacţiuni 

sau evenimente existente/ cunoscute din realitatea obiectivă şi 

reprezintă mijloace de probă, pe când prezumţiile simple de 

drept se referă la consecinţele care rezultă din organizarea în 

trepte a ordinii juridice, neavând nici o legătură cu sistemul 

probator. De aceea, prezumţiile de drept pot fi numai de 

constituţionalitate şi de legalitate, cea de constituţionalitate 

exprimând ideea de conformitate a legii cu Constituţia, pe când 

cea de legalitate ideea de conformitate a actelor infralegale cu 

legea. 

De asemenea, am determinat normele din care aceasta 

decurge, respectiv normele de referinţă în raport cu care se 

construieşte această prezumţie. Sarcina a fost dificilă pentru că 

şi aceste norme sunt într-o continuă mişcare şi redefinire în 
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acord cu evoluţia dreptului. Deşi Constituţia este unica normă 

de referinţă în realizarea controlului de constituţionalitate, 

există numeroase situaţii în care şi alte acte sau principii 

extrase din jurisprudenţa Curţii Constituţională capătă valoare 

sau valenţe constituţionale. Am avut în vedere interpretarea 

Constituţiei potrivit exigenţelor Convenţiei pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu alte 

cuvinte augmentarea conţinutului actului fundamental cu 

garanţiile drepturilor şi libertăţilor fundamentale rezultate din 

această Convenţie. De asemenea, am indicat faptul că ăn 

condițiile întrunirii acelei „dublei condiţionalităţi” la care se 

referă Decizia nr.668 din 17 mai 2011, actele obligatorii ale 

Uniunii Europene pot fi indicator al stării de 

constituţionalitate, fără, însă, a fi normă directă de referinţă. 

Nu în ultimul rând, jurispridenţa Curţii a îmbogăţit ea însăşi 

conţinutul Constituţiei apelând la noţiunea de „reglementare cu 

valenţă constituţională”. 

Ca orice veritabilă prezumţie, ea trebuie să cunoască o 

modalitate prin intermediul căreia cel interesat să o poată 

combate – pentru că prezumţiile zise absolute, de fapt, ies din 

registrul prezumţiilor şi intră în cel al regulilor de drept. Pentru 

a combate prezumţia de constituţionalitate, trebuie să existe un 

mijloc procedural în acest sens, şi anume controlul de 
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constituţionalitate, precum şi o autoritate jurisdicţională care să 

judece sesizările ce fac obiectului unui atare control, respectiv 

o instanţă constituţională unică sau o instanţă judecătorească. 

În privinţa instanţei competente să judece astfel de 

sesizări, am remarcat diferenţierea esenţială existentă între 

modelul european şi cel american de control al 

constituţionalităţii legilor, iar în funcţie de trăsăturile 

caracteristice acestora, am calificat sistemul românesc de 

control al constituţionalităţii legilor ca fiind unul care ţine de 

modelul european. Am observat că instanţa noastră 

constituţională are competenţa de a exercita atât controlul a 

priori , cât şi a posteriori de constituţionalitate, existând, 

aşadar, suficiente instrumente, din punctul de vedere al 

dreptului constituţional, prin intermediul cărora să se asigure 

accesul la justiţia constituţională şi să se garanteze, în mod 

real, celor interesaţi posibilitatea de a avea acces la justiţia 

constituţională. Atât din perspectiva minorităţii parlamentare, 

cât şi al cetăţeanului, accesul la justiţia constituţională nu 

trebuie doar proclamat, prin reglementarea formală a 

procedurilor, ci, din contră, accesul la aceste proceduri trebuie 

să fie unul efectiv. 

Metoda folosită a fost cea analitică, fiecare element 

particular şi specific găsindu-şi o analiză corespunzătoare 
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Capitolul al treilea, ţinând cont de faptul că a fost 

identificat mijlocul prin care poate fi răsturnată prezumţia de 

constituţionalitate, tratează atât din punct de vedere istoric, cât 

şi juridic, problema apariţiei, receptării şi consacrării 

controlului de constituţionalitate a legilor exercitat de către un 

organ cu caracter jurisdicţional. În acest sens, pe lângă 

instrumentarul teoretic necesar, aici incluzând atât doctrină 

franceză, americană sau românească, am utilizat şi un bogat 

material jurisprudenţial, concretizat prin hotărârile pe care 

curţile constituţionale sau supreme, europene sau americane. 

Am arătat că începuturile controlului de 

constituţionalitate se regăsesc în Anglia anilor 1610 într-o 

cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri împotriva 

unei detenţii nelegale. Astfel, se poate observa că începuturile 

controlului de constituţionalitate au o strânsă legătură cu 

libertatea individuală, drept care se află în centrul 

preocupărilor dreptului penal. 

În continuare s-a făcut distincţia între modelul american 

şi cel european de control al constituţionalităţii legilor, 

realizându-se în mod indirect o comparaţie între acestea. 

Astfel, am analizat dimensiunea istorică a controlului de 

constituţionalitate nu numai prin prisma celebrei hotărâri a 

Curţii Supreme a Statelor Unite ale Americii – Marbury v. 
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Madison (1803), dar şi prin hotărârile anterior pronunţate pe 

continentul european sau american, ca forme incipiente de 

control de constituţionalitate. În continuare, am prezentat atât 

raţionamentul şi strategia constituţională a hotărârii mai înainte 

menţionate, care reprezintă punctul de plecare a controlului de 

constituționalitate, cât și modul de receptare a noului tip de 

control la nivelul altor state. Modelul american presupune un 

control „difuz” sau descentralizat exercitat de instanţele 

judecătoreşti ordinare, sub autoritatea reglatoare a Curţii 

Supreme. Aşadar, soluţiile instanţelor inferioare pot fi 

controlate de Curtea Supremă federală, care, fiind în vârful 

ierarhiei judiciare, unifică practica judiciară. 

De asemenea, am arătăt că modelul european de control 

al constituţionalităţii legilor îşi are rădăcinile în scrierile lui 

Hans Kelsen, prima instanţă constituţională fiind înfiinţată în 

Cehoslovacia şi, ulterior, în Austria. Modelul european este 

caracterizat prin faptul că dreptul de a controla 

constituţionalitatea legilor este apanajul unui singur organ de 

jurisdicţie constituţională. Este un organ specializat în 

soluţionarea conflictelor constituţionale şi dispune de 

monopolul interpretării Constituţiei. 
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Desigur, am alocat un spaţiu amplu şi analizei 

controlului de constituţionalitate din România, control ale cărui 

semne timpurii au apărut încă din secolul al XIX-lea. 

Treptat, ne-am îndepărtat de perspectiva istorică şi, 

raportându-ne la modelul european de control al 

constituţionalităţii legilor, am analizat mijloacele prin 

intermediul cărora poate fi accesată instanţa constituţională 

română, respectiv obiecţia de neconstituţionalitate şi excepţia 

de neconstituţionalitate. Au fost analizate condiţiile de 

admisibilitate ale acestora, precum şi limitele în care poate fi 

angajată competenţa Curţii Constituţionale atunci când judecă 

astfel de sesizări; astfel, Curtea nu are competenţa de a 

completa, modifica sau interpreta şi aplica actului supus 

controlului său. 

Am ajuns la concluzia că sesizarea Curţii Constituţionale 

în cadrul controlului a posteriori de constituţionalitate prin 

intermediul instanţelor este foarte uşor şi facil de realizat de 

către cetăţean pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor sale. 

Metoda folosită a fost cea istorico-comparativă. 

Capitolul al patrulea demonstrează faptul că, datorită 

uşurinţei cu care Curtea Constituţională a putut fi sesizată a 

generat, în mod implicit, o jurisprudenţă în domeniul penal la 

fel de bogată, Curtea având, astfel, prilejul să interpreteze într-
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un mod activ şi evolutiv Constituţia, care la rândul ei a devenit 

un instrument viu, asemenea Convenției pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale. În acest 

context, lucrarea abordează regulile de fond pe care legiuitorul 

trebuie să le respecte, astfel cum acestea rezultă din 

jurisprudenţa instanţei constituţionale. Acest aspect a fost 

abordat prin prisma drepturilor şi libertăţilor constituţionale, 

aşadar, al exigenţelor constituţionale, şi nu în funcţie de 

criteriul instituţiei de drept penal, întrucât aceste exigenţe sunt 

unice şi unitare în privinţa modului de acţiune al legiuitorului. 

Astfel, autonomia dreptului penal nu echivalează cu autonomia 

acestuia faţă de Constituţie. 

Au fost analizate principiul respectării legilor, în 

componenta sa privitoare la calitatea legii, principiul 

neretroactivităţii/ retroactivităţii legii penale mai favorabile, 

principiul egalităţii în drepturi, libertatea individuală, 

demnitatea/ libertatea de exprimare, viaţa intimă familială şi 

privată, dreptul de proprietate privată şi libertatea economică 

prin prisma condiţionărilor pe care acestea le impun în sfera 

dreptului penal. Prin urmare, regulile constituţionale sunt cele 

care adaptează şi structurează instituţiile de drept penal, şi nu 

invers. 
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Pentru a exemplifica cele anterior arătate, am observat 

că, dacă în anii 1997-1998 Curtea considera că accesul la 

suspendarea executării pedepsei în funcţie de criteriul 

acoperirii prejudiciului consacră o discriminare bazată pe 

avere, după 2005, şi-a schimbat percepţia, nemaiaducând în 

discuţie o atare orientare, chiar acceptând-o din perspectiva 

art.16 din Constituţie [a se vedea art.10 din Legea nr.241/2005 

privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale]. De 

asemenea, am reținut modul activ de interpretare a exigenţelor 

constituţionale în privinţa conţinutului textelor de incriminare, 

Curtea trecând din registrul omnipotenţei legiuitorului în acest 

domeniu la cea a marjei limitate de apreciere a acestuia, sub 

controlul Curţii Constituţionale. Această tendinţă 

jurisprudenţială a Curţii este evidentă mai ales după anul 2007, 

odată cu pronunţarea Deciziei nr.62 din 18 ianuarie 2007, prin 

care Curtea a constatat neconstituţionalitatea dezincriminării 

insultei şi calomniei, şi a culminat cu Decizia nr.603 din 6 

octombrie 2015 şi Decizia nr.405 din 15 iunie 2016, prin care 

Curtea a constatat fie neconstituţionalitatea unei forme de 

incriminare a infracţiunii de conflict de interese, fie 

constituţionalitatea conţinutului normativ al unei infracţiuni 

[art.246 din Codul penal din 1969 și art.297 din Codul penal 
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privind abuzul în serviciu] numai în măsura în care respectă o 

exigenţă constituţională identificată şi impusă de Curte. 

O altă problematică abordată a fost aceea a principiului 

proporţionalităţii, parte importantă a politicii penale promovată 

de legiuitor. Astfel, legalitatea incriminării trebuie dublată de 

exigenţele referitoare la necesitatea și proporționalitatea 

pedepselor în sensul că legiuitorul trebuie să moduleze 

intensitatea pedepsei în funcţie de valoarea socială încălcată. 

S-a arătat că, în această privinţă, marja legiuitorului este una 

largă, dar că şi aceasta, în ultimă instanţă, se supune unor 

exigenţe constituţionale. Cum nu orice încălcare a unei valori 

sociale justifică represiunea penală, nici pedeapsa penală 

prevăzută de lege nu poate fi în mod discreţionar stabilită; în 

acest sens, C. Beccaria în lucrarea sa „Despre infracțiuni și 

pedepse” vorbeşte de „proporţia dintre infracţiuni şi pedepse” . 

Cu alte cuvinte, legiuitorul penal va fi permanent confruntat cu 

paradigma de stabilire a raportului corect dintre intensitatea 

încălcării unui drept/ libertăţi fundamentale, pe de o parte, şi 

cea a libertăţii individuale, pe de altă parte; el va trebui 

permanent să realizeze un examen de proporţionalitate, 

examen supus controlului Curţii Constituţionale. Totuşi, 

Curtea nu va putea interveni decât dacă constată o vădită 

eroare de apreciere realizată de legiuitor între aceste valori, 
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însă, chestiunile şi opţiunile punctuale sunt şi rămân în 

apanajul exclusiv, aproape necenzurabil, din punct de vedere 

constituţional, al legiuitorului. 

În tratarea acestei teme am exemplificat, pe larg, cu 

deciziile Curţii Constituţionale, am încercat să identificăm 

revirimentele şi evoluţiile jurisprudențiale, iar, pe alocuri, am 

realizat şi remarci critice la adresa acesteia. Practic, această 

parte a lucrării surprinde Constituţia invizibilă în materie 

penală compusă din deciziile Curţii Constituţionale, fiind şi un 

bun îndrumar jurisprudenţial pentru a desprinde soluţii de 

principiu rezultate din activitatea instanţei noastre 

constituţionale. Am utilizat şi exemple de drept comparat, 

tocmai pentru a surprinde direcţii de evoluţie sau chiar de a 

indica faptul că jurisprudenţa Curţii se încadrează în modul în 

care şi alte instanţe abordează relaţia drept constituţional – 

drept penal. În cadrul acestei părţi a lucrării am citat peste 300 

de decizii. 

Metoda folosită a fost cea analitică. 

Capitolul al cincilea abordează problematica efectelor pe 

care deciziile Curţii Constituţionale le produc în materie 

penală. Se porneşte de la caracterul axiomatic al art.147 

alin.(4) din Constituţie referitor la faptul că deciziile Curţii 

Constituţionale produc efecte numai pentru viitor, acest aspect 
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fiind în concordanţă cu principiul nullum crimen, nulla poena 

sine lege. În planul dreptului penal, decizia Curţii constituie un 

remediu judiciar care se aplică numai situaţiilor juridice în 

curs, precum şi celor care urmează a se constitui. Ea nu poate 

constitui o lege penală mai favorabilă, întrucât ea nu este 

rezultatul unei opere de legiferare. Însă, şi aici depinde de 

perspectivă, pentru că într-un sens limitat ea este până la urmă 

o lege penală mai favorabilă pentru situaţiile juridice în curs, 

deci cuprinde în sine o anumită idee de retroactivitate limitată, 

pe care Curtea a asimilat-o neretroactivităţii. Pentru că dacă se 

acceptă ideea că decizia Curţii vizează doar situaţiile pur 

normative viitoare, în planul dreptului penal substanţial, s-ar 

ajunge la situaţii inadmisibile, în sensul că pentru cauzele 

aflate pendinte decizia - dacă în sine ar stabili o situaţie mai 

favorabilă - nu s-ar aplica. Or, raţiunea excepţiei de 

neconstituţionalitate este acela al aplicării rezultatului 

demersului constituţional astfel realizat, în primul rând, în 

litigiul în care a fost invocată şi în litigiile pendinte, iar, în al 

doilea rând, în sistemul normativ, astfel încât norma 

neconstituţională, nefiind activă, nu poate naşte alte litigii 

viitoare. Autoritatea de lucru judecat de care se bucură 

hotărârea judecătorească pronunțată de instanța de drept 

comun, pe de o parte, şi aplicarea pentru viitor a deciziilor 



22 

 

Curţii, pe de altă parte, sunt principiile care se opun aplicării 

lor retroactive. 

Deciziile sub rezervă de interpretare nu pot fi calificate 

ca fiind atingeri aduse competenţei instanţelor judecătoreşti, 

întrucât prin acestea Curtea nu interpretează sau aplică legea, 

ci stabileşte exigenţele constituţionale în funcţie de care legea 

trebuie interpretată de către instanţele judecătorești. Dacă o 

normă juridică penală este susceptibilă de mai multe 

interpretări, date în practica judiciară, şi aplicate ca atare, 

Curtea, pentru a nu distruge norma în sine, îşi va orienta rolul 

său de legiuitor negativ asupra interpretării care rezultă din 

aceasta și pe care o va constata ca fiind neconstituţională, 

norma producând în continuare efecte juridice. Aşadar, deşi 

organic interpretarea este legată de normă, în realitate, nu 

putem să nu observăm că desfacerea acestei legături este 

posibilă atunci când norma, prin conţinutul său, are cel puţin 

un sens neconstituţional, care a fost îmbrăţişat, chiar şi parţial, 

în activitatea de interpretare și aplicare a legii realizată de 

instanțele judecătorești sau autoritățile administrației publice, 

după caz. 

Practic, în cazul deciziilor sub rezervă de interpretare, 

legiuitorul penal este sancţionat pentru că, prin modul în care a 

conceput norma, a lăsat loc unor ipoteze normative care 
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limitează sfera de aplicare a Constituţiei. Aceste ipoteze 

normative se constituie în acele „interpretări” pe care Curtea le 

constată ca fiind neconstituţionale. Dar care sunt oare motivele 

pentru care Curtea nu constată neconstituţionalitatea expressis 

verbis numai a „soluţiei legislative” sau a „ipotezei 

normative”; răspunsul rezidă în faptul că se pot închipui cazuri 

când deşi norma nu dă loc la interpretare, interpretarea dată ei 

în practică, excedând, desigur, în mod implicit, conţinutul său 

normativ, este neconstituţională. Practic, sub umbrela 

deciziilor sub rezervă de interpretare, Curtea verifică, în final, 

şi constituţionalitatea practicii judiciare. Acest lucru 

echivalează cu desprinderea interpretării, în mod intenţionat, 

de către practica judiciară din norma juridică, iar Curtea este 

pusă în faţa unui paradox, pe care îl poate soluţiona doar prin 

precizarea exigenţelor constituţionale după care se ghidează 

conţinutul normei, excluzând din sfera sa de aplicare orice alte 

interpretări, chiar fanteziste, acceptate, însă, de practica 

judiciară. Am folosit şi exemple de drept comparat tocmai 

pentru a indica faptul că, deşi Curtea a fost supusă unui tir de 

critici pentru că a folosit acest tip de decizie în materie penală, 

în realitate, se constată că foarte multe instanţe constituţionale 

au procedat în acelaşi fel prin aplicarea doctrinei dreptului viu. 
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Deşi deciziile Curţii Constituţionale se impun tuturor 

autorităţilor publice, ele sunt înţelese diferit de la autoritate 

publică la alta, ceea ce nu de multe ori a generat tensiuni. De 

aceea, elementele definitorii ale analizei noastre s-au axat pe 

obligaţiile care incumbă legiuitorului, executivului sau puterii 

judecătoreşti în urma pronunţării unei decizii de către instanţa 

constituţională. 

Una dintre propunerile de lege ferenda se axează pe 

necesitatea garantării îndeplinirii obligaţiei Parlamentului 

prevăzută la art.147 alin.(2) din Constituție, în sensul 

recunoașterii competenței Curții Constituționale ca, în cadrul 

unui control a priori de constituţionalitate, să se pronunțe din 

oficiu cu privire la constituționalitatea modului de punere de 

acord a legii cu decizia anterioară a Curții Constituționale. O 

asemenea finalitate ar putea fi atinsă fie printr-o propunere/ 

proiect de lege de revizuire a Constituţiei care trebuie să 

urmeze procedura dificilă prevăzută la art.150-152, fie prin 

completarea Legii nr.47/1992 cu o nouă atribuție a Curții, 

făcându-se aplicarea art.146 lit.l) din Constituţie, și care 

dobândește, astfel, valențe constituâionale. Acest aspect ar 

echivala cu un control al Curţii Constituţionale asupra modului 

în care legiuitorul înţelege să respecte caracterul general 
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obligatoriu al deciziilor sale, vizând strict ipoteza normativă 

rezultată din art.147 alin.(2) din Constituţie. 

De asemenea, tot ca o propunere de lege ferenda, am 

opinat în sensul că pentru a ne asigura că efectele deciziilor 

Curţii Constituţionale sunt înţelese şi aplicate în mod 

corespunzător în practica judiciară, trebuie să existe la 

dispoziţia cetăţeanului un instrument de drept constituţional 

care să garanteze aplicarea conformă a acestor decizii în 

cauzele aflate în faţa instanţelor judecătoreşti. Cu alte cuvinte, 

am ridicat problema creării în spaţiul constituţional românesc a 

unui nou mijloc de sesizare a Curţii Constituţionale care ar 

avea drept obiect analiza constituţionalităţii hotărârilor 

judecătoreşti definitive din perspectiva respectării 

jurisprudenţei Curţii Constituţionale. Iar autoritatea cea mai 

bine plasată pentru a realiza un astfel de control este chiar 

Curtea Constituţională. În consecinţă, propunem o grefare în 

cadrul sistemului nostru constituţional a plângerii de 

neconstituţionalitate, fără ca, în acest fel, să se realizeze o 

ingerinţă a Curţii Constituţionale în activitatea instanţelor 

judecătoreşti. S-ar crea, astfel, un mecanism de control al 

respectării deciziilor Curţii Constituţionale, aspect benefic prin 

prisma principiului supremaţiei Constituţiei. În acest mod, nici 
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un act care emană de la cele trei puteri în stat nu ar scăpa 

controlului de constituţionalitate. 

Metoda folosită a fost cea analitică, fiecare faţetă a 

obiectului acestui capitol fiind atent analizată. 

Pe lângă un material bibliografic care reuneşte lucrări 

specifice celor două domenii care s-au întrepătruns în analiza 

noastră, am folosit jurisprudenţa generată atât de Curtea 

Constituţională a României, cât şi de instanțele constituţionale 

din Germania, Italia sau Franţa (în subsidiar, Polonia, 

Republica Cehă, Republica Moldova, Serbia, Slovenia şi 

Ungaria), ceea ce, ca număr de decizii citate, totalizează peste 

1000 de astfel de citări. 

Per ansamblu, întreaga problematică analizată prin 

prezenta lucrare se află la limita dintre dreptul constituţional şi 

cel penal; am subliniat faptul că norma juridică penală este în 

sine o expresie a normativismului, care la rândul său impune 

anumite exigenţe codificate, explicit sau implicit, în textul 

Constituţiei. Norma penală se supune acesteia, însă Constituţia 

trebuie descifrată, operaţiune pe care o realizează instanţa 

constituţională, iar rezultatul astfel obţinut trebuie raportat la 

norma penală. Deciziile Curţii devin, astfel cum am arătat, o 

Constituţie invizibilă, iar textele constituţionale trebuie citite şi 

interpretate prin prisma acestora. Aşadar, noutatea acestei 
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lucrări are în vedere, în principal, realizarea acestui transplant 

de valori, dinspre dreptul constituţional spre dreptul penal cu 

valorificarea, în mod corespunzător, a jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale. 

În final, am menţionat că sarcina Curţi Constituţionale 

este una foarte dificilă, întrucât în permanenţă ea arbitrează 

conflictele normative şi se află la limita dintre așa-zisul 

legiuitor negativ şi cel pozitiv. O depăşire a competenţelor sale 

ar echivala cu o intruziune în sfera puterii legislative sau 

judecătoreşti cu grave repercusiuni asupra dezvoltării 

normative a statului. Raportat la puterea legislativă, Curtea 

trebuie să fie atentă să nu limiteze legiuitorul în alegerea 

soluţiilor de drept penal substanţial într-un mod care să 

încorseteze evoluţia societăţii, din contră, trebuie ca 

jurisprudenţa sa să fie flexibilă şi adaptabilă la noile realităţi, 

dar, în acelaşi timp fermă în privinţa constantelor care 

caracterizează penalul. Raportat la puterea judecătorească, 

Curtea trebuie să invalideze doar interpretările care încalcă 

exigenţele Constituţiei, şi nu să arbitreze diversele divergenţe 

jurisprudenţiale de la nivelul instanţelor. 

Tema cercetării noastre prezintă, în opinia noastră, 

interes din următoarele puncte de vedere: 
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În primul rând, aducem în prim plan necesitatea 

conformităţii dreptului penal cu Constituţia, desprinzând 

exigenţe constituţionale şi grefându-le pe instituţiile specifice 

dreptului penal. 

În al doilea rând, atragem atenţia asupra faptului că 

legiuitorul penal îşi pierde în timp marja sa aproape absolută 

de apreciere, pe de o parte, Constituţia îl limitează, iar, pe de 

altă parte, din punct de vedere funcţional, intervine competenţa 

din ce în ce mai puternică a Uniunii Europene în materia 

generării şi creării de norme penale. 

În al treilea rând, cunoaşterea problemei efectelor 

deciziilor Curţii Constituţionale a devenit stringentă după 

activismul judiciar manifestat de Curte în materie penală; cu 

alte cuvinte, consecinţele deciziilor în privinţa modului de 

aplicare a instituţiilor de drept penal în general. 
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instituţii politice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005; 

45. I. Muraru şi E.S. Tănăsescu (coord.) - Constituţia 

României – Comentariu pe articole, Ed. CH Beck, 

Bucureşti, 2008; 

46. I. Pascu și A.S. Uzlău - Drept penal. Partea generală, 

Ed. Hamangiu, București, 2013; 

47. N. Popa – Teoria generală a dreptului, ed. a 3-a, Ed. 

C.H. Beck, București, 2008; 

48. S. Popescu – Teoria generală a dreptului, Lumina Lex, 

București, 2000; 

49. J. Pradel, G. Corstens şi G. Vermeulen – Droit pénal 

européen, Ed. Dalloz, 3e édition, Paris, 2009; 

50. D. Rousseau – La justice constitutionnelle en Europe, 

Ed. Montchrestien, Paris, 1998; 

51. M.I. Rusu – Drept penal, Partea generală conform 

noului Cod penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014; 

52. M. Safta - Drept constituţional şi instituţii politice, 

Cursuri, seminarii, teste, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2014; 
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53. B. Selejan-Guţan – Drept constituţional şi instituţii 

politice, Ed. Hamangiu, ed. a 2-a, Bucureşti, 2008; 

54. E. S. Tănăsescu – Principiul egalităţii în dreptul 

românesc, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999; 

55. E.S. Tănăsescu – Comentariile la art.148 și 149 din 

Constituție în lucrarea coord. I. Muraru și E.S. 

Tănăsescu - Constituția României – Comentariu pe 

articole, Ed. C.H. Beck, București, 2008; 

56. T. Toader şi M. Safta – Dialogul judecătorilor 

constituţionali, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2015; 

57. T. Toader şi M. Safta – Ghid de admisibilitate la Curtea 

Constituţională a României, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2016; 

58. F.B. Vasilescu – Constituţionalitate şi 

constituţionalism, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997; 

59. A. Văleanu – Controlul constituţionalităţii legilor în 

dreptul român şi comparat – studiu juridic, Ed. 

Tipografia I.C. Văcărescu, Bucureşti, 1936; 

60. I. Vida – Legistică formală, Introducere în tehnica şi 

procedura legislativă, ed. a III-a, Ed. Lumina Lex, 

Bucureşti, 2006; 
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Articole:  

1. F. Arndt – The German Federal Constitutional Court at 

the Intersection of National and European Law: Two 

Recent Decisions în German Law Journal vol.2, 

nr.11/2001; 

2. M. Arshakyan - The Impact of Legal Systems on 

Constitutional Interpretation: A Comparative Analysis: 

The U.S. Supreme Court and the German Federal 

Constitutional Court în German Law Journal nr.8/2013; 

3. M. Bălan şi B. Iancu - Marbury vs. Madison (1803) în 

Noua Revistă de Drepturile Omului nr.2/2006; 

4. Benke K. - Provocări ale controlului de 

constituţionalitate: trecut şi viitor în culegerea 20 de ani 

de existenţă [a Curţii Constituţionale – sn.] şi 100 de 

ani de control de constituţionalitate (coord. A. Zegrean 

şi M.S. Costinescu), Ed. Universul juridic, Bucureşti, 

2013; 

5. Benke K., Zakariás K. - Demnitatea umană în 

jurisprudența instanțelor constituționale din Germania, 

Ungaria și România în Buletinul Curţii Constituţionale 

nr.2/2012; 

6. C. Bulai - Jurisprudenţa Curţii Constituţionale cu 

privire la pedepsirea unor infracţiuni contra 
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patrimoniului la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate în Buletinul Curţii Constituţionale nr.1/1999; 

7. F. Biondi dal Monte, F. Fontanelli – The Decisions 

no.348 and 349/2007 of the Italian Constitutional 

Court: The Efficacy of the European Convention in the 

Italian Legal System în German Law Journal vol.9, 

nr.7/2008; 

8. M. Cappelletti – Judicial Review in Comparative 

Perspective în California Law Review vol.58, 

nr.5/1970; 

9. G. Chetard – La proportionnalité de la répression dans 

la jurisprudence du Conseil constitutionnel în Revue de 

science criminelle et de droit pénal comparé, nr.1/2013; 

10. G. Cognac – O anterioritate română: controlul 

constituţionalităţii legilor în România de la începutul 

secolului XX până în 1938, lucrare prezentată la zilele 

constituţionale româno-franceze, ediţia a VI-a, 

Bucureşti; 

11. M.S. Costinescu și Benke K. - Efectele deciziilor Curții 

Constituționale pronunțate [în temeiul art.146 lit. d) din 

Constituția României] în dinamica aplicării lor în 

Dreptul nr.10/2012; 
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12. D.C. Dănişor, S. Răduleţu – Competenţa Curţii 

Constituţionale. Insulta. Calomnia. Controlul normelor 

de abrogare în Curierul judiciar, nr.3/2007; 

13. Ş. Deaconu – Apariţia controlului de constituţionalitate 

a legilor – experienţa americană, situaţia în România în 

Analele Universităţii Bucureşti, III/2005; 

14. I. Deleanu – Dialogul judecătorilor în Revista Română 

de Jurisprudenţă nr.1/2012; 

15. I. Deleanu - Revizuirea Constituţiei în Dreptul 

nr.12/2003; 

16. G. Dietze – Judicial Review in Europe în Michigan 

Law Review, vol.55, 1957; 

17. O. Dobleagă, M-M. Baciu şi K. Benke – Infracţiuni 

împotriva intereselor financiare ale Comunităţii 

Europene în Revista de Drept Penal, nr.4/2008; 

18. C. Doldur - Controlul de constituţionalitate în lumina 

noilor prevederi ale Constituţiei revizuite în Buletinul 

Curţii Constituţionale nr.7/2004; 

19. J.-C. Escaras – Les expériences étrangères – Italie în 

culegerea L’exception d’inconstitutionnalité 

expériences étrangères - Situation française coordonată 

de G. Conac şi D. Maus; 
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20. G. Giudicelli-Delage – Les eaux troubles du droit pénal 

de l’Union européene în culegerea Le droit pénal 

Dossier La bioéthique en débat, Ed. Dalloz, Paris, 

2010; 

21. M. Gorunescu – Aplicarea legii penale mai favorabile – 

subiect de dispută ideologică între Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi Curtea Constituţională în Dreptul 

nr.11/2014; 

22. M.A. Hotca – Aplicarea legii penale de dezincriminare 

în Dreptul nr.11/2014; 

23. H. Kelsen – La garantie juridictionnelle de la 

Constitution (La justice constitutionelle) în Revue du 

Droit Public et de la Science Politique en France et a 

L’Étranger, 1928; 

24. K. Kowalik-Banczyk – Should We Polish It Up? The 

Polish Constitutional Tribunal and the Ideea of 

Supremacy of EU Law în German Law Journal, vol.6, 

nr.10/2005; 

25. G.Kucsko-Stadlmayer – Controlul de constituţionalitate 

în Austria – Tradiţii şi noi evoluţii în culegerea 20 de 

ani de existenţă [a Curţii Constituţionale – sn.] şi 100 

de ani de control de constituţionalitate (coord. A. 
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Zegrean şi M.S. Costinescu), Ed. Universul juridic, 

Bucureşti, 2013; 

26. C. Lebeck – National Constitutionalism, Openness to 

International Law and the Pragmatic Limits of 

European Integration – European Law in the German 

Constitutional Court from EEC to the PJCC în German 

Law Journal vol.7, nr.11/2006; 

27. L. V. Lefterache - Confiscarea extinsă în jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului în Analele 

Universităţii din Bucureşti seria Drept, Supliment 

2014; 

28. S. Manacorda – Retour aux sources? La place du droit 

pénal économique dans l’action de l’Union européenne 

în Revue de science criminelle et de droit pénal 

comparé, nr.1/2015; 

29. I. A. Motoc - Curtea Constituţională a României şi 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului - evoluţia unui 

dialog, în culegerea 20 de ani de existenţă [a Curţii 

Constituţionale – sn.] şi 100 de ani de control de 

constituţionalitate (coord. A. Zegrean şi M.S. 

Costinescu), Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2013; 
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30. F. Müller, T. Richter – Report on the 

Bundesverfassungsgeright’s Jurisprudence in 2005-

2006 în German Law Journal vol.9, nr.2/2008; 

31. S. R. Olken – The Ironies of Marbury v. Madison and 

John Marshall’s Judicial Statesmanship în The John 

Marshall Law Review nr.37/2004; 

32. G. Panebianco – The Nulla poena sine cupla principle 

in European Courts case law în culegerea coord. de S. 

Rugger - Human rights in European Criminal Law, Ed. 

Springer, 2015; 

33. M. A. B. Pasamar - Pornografia infantilă pe Internet: 

fundamentul şi limitele intervenției dreptului penal în 

Caiete de drept penal nr.2/2008; 

34. M-M. Pivniceru şi K. Benke - Receptarea principiului 

proporţionalităţii în jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

a României - influenţe constituţionale germane în 

Revista de Drept Constituţional nr.1/2015; 

35. N. Popa – Curtea Constituţională şi statul de drept în 

Revista de Drept Public, nr.2/2001; 

36. Puskás V.Z. – Valorile creştine consacrate în 

Constituţia României în Buletinul Curţii 

Constituţionale an XIII nr.2/2011; 
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37. M. A. Raţiu – Reflecţii privind neconstituţionalitatea 

unor prevederi din Codul penal prin raportare la modul 

de îndeplinire a unor atribuţii de serviciu în aplicarea 

legislaţiei achiziţiilor publice în Revista Română de 

Parteneriat Public-Privat nr.14/2015; 

38. G. Rolla, T. Groppi – Between Politics and the Law: 

The Development of Constitutional Review in Italy în 

culegerea Constitutional Justice, East and West – 

Democratic Legitimacy and Constitutional Courts in 

Post-Communist Europe in a Comparative Perspective, 

coordonată de W. Sadurski, Ed. Kluwer Law 

International, Haga, 2002; 

39. F. Rousseau – Le principe de nécessité. Aux frontières 

du droit de punir în Revue de science criminelle et de 

droit pénal comparé nr.2/2015; 

40. I. E. Rusu – Problema legăturii dintre dreptul naţional 

şi dreptul comunitar în practica Curţii Constituţionale 

Federale din R.F. Germania privind drepturile 

fundamentale în Revista Română de Drept Comunitar, 

nr.1/2006; 

41. I. Rusu şi M-I. Bălan Rusu – Unele opinii critice 

referitoare la competenţa Curţii Constituţionale potrivit 
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dispoziţiilor art.146 lit.d) din Constituţia României în 

Dreptul nr.11/2014; 

42. M. Safta - Prezumţia dobândirii licite a averii şi 

confiscarea averilor ilicit dobândite în jurisprudenţa 

Curţii Constituţionale a României. Cadrul 

constituţional de referinţă pentru reglementarea 

confiscării extinse în Tribuna Juridică nr.1/2012; 

43. M. Safta, Benke K. – Obligativitatea considerentelor 

deciziilor Curţii Constituţionale în Dreptul nr.9/2010; 

44. J.-C. Saint Pau – L’interpretation des lois – Beccaria et 

la jurisprudence moderne în Revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé, nr.2/2015; 

45. B. Selejan-Guţan – Despre legea penală mai favorabilă 

şi <<războiul judecătorilor>>. Scurte comentarii pe 

marginea Deciziei Curţii Constituţionale nr.265/2014 în 

Pandectele române, nr.6/2014; 

46. J. Sovdat - The Constitution following 25 years of 

constitutional case law în culegerea Constitutional 

Court of the Republic of Slovenia – Selected Decisions, 

Ed. Curţii Constituţionale a Republicii Slovenia, 

Liubliana, 2016; 

47. E. Spiliotopoulos – Judicial Review of Legislative Acts 

in Greece în Temple Law Quarterly, vol.56, 1983; 
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48. T. Stein – Always steering a straight course? The 

German Federal Constitutional Court and European 

Integration în culegerea A European Law Practitioner 

Liber amicorum John Toulmin, Ed. Springer, 

Heidelberg, 2011; 

49. A. Stone Sweet – Why Europe Rejected American 

Judicial Review: And Why It May Not Matter în 

Michigan Law Review, vol.101, nr.8/2003; 

50. L. Stângu şi C. Doldur – Controlul concret, a posteriori, 

de constituţionalitate exercitat prin soluţionarea 

excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti 

privind legile şi ordonanţele; efectele deciziilor 

pronunţate de Curtea Constituţionale, în culegerea 

„Efectele deciziilor” editată cu ocazia Zilelor 

constituţionale româno-franceze, ediţia a VI-a, 

Bucureşti, 2000; 

51. E.S. Tănăsescu – Insulta şi calomnia. Dezincriminare. 

Demnitate umană. Protecţia valorilor constituţionale. 

Abrogare parţială. Vid legislativ. Competenţa Curţii 

Constituţionale. Efectele deciziilor Curţii 

Constituţionale în Curierul Judiciar, nr.4/2007; 

52. E.S. Tănăsescu – Constituţia Regatului Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord, Prezentare generală în 
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culegerea Codex constituţional – Constituţiile statelor 

membre ale Uniunii Europene (coord. Şt. Deaconu), 

Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti, 2015; 

53. T. Toader şi M. Safta – Constituţionalizarea dreptului 

penal în Analele Universităţii din Bucureşti seria Drept, 

Supliment 2014; 

54. T. Toader şi M. Safta – Cauzele de inadmisibilitate în 

jurisdicţia constituţională în Dreptul nr.11/2015; 

55. T. Toader şi L. Tutunaru – Controverse referitoare la 

aplicarea legii penale mai favorabile în Dreptul 

nr.11/2014; 

56. W. M. Treanor - Judicial Review before Marbury în 

Stanford Law Review, vol. 58, Nov 2005; 

57. C. Ungureanu, C. Doldur - Dispoziţiile art.329 alin.3 

fraza finală din Codul de procedură civilă, astfel cum 

au fost modificate prin Legea nr.59/1993, sunt 

constituţionale? în Dreptul nr.7/1994; 

58. Varga A. – Constituţionalitatea procesului legislativ, 

Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007; 

59. I. Vida – Bătălia pentru Curtea Constituţională în 

culegerea Despre Constituţie şi Constituţionalism - 

Liber Amicorum Ioan Muraru, Ed Hamangiu, 

Bucureşti, 2006; 
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Dicţionare juridice şi filosofice: 

1. G. Cornu – Vocabulaire juridique, Ed. Presses 

Universitaires de France, Paris, 2007; 

2. T. Debard – Dictionnaire de droit constitutionnel, Ed. 

Ellipses, 2e édition, Paris, 2007; 

3. R. Guillien şi J. Vincent – Lexique de termes 

juridiques, Ed. Dalloz, 16e édition, Paris, 2007; 

4. A. Lalande - Vocabulaire technique et critique de la 

philosophie, Ed. Presses Universitaires de France, 

Paris, 1993; 

5. I. Pitulescu, P. Abraham, E. Dersidan, T. Malea şi I. 

Ranete – Dicţionar de termeni juridici uzuali, Ed. Alex, 

Bucureşti, 1996. 

 

Constituţia/ Coduri:  

1. Constituţia României reflectată în jurisprudenţa 

constituţională (T. Toader), Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2011; 

2. Constituţia României (T. Toader şi M. Safta), Ed. 

Hamangiu, Bucureşti, 2015; 

3. Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală (T. 

Toader), ed.a 7-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2016. 
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Culegeri de decizii/ acte normative/ rapoarte naţionale: 

1. S. I. Kutler - The Supreme Court and the Constitution; 

Readings in American Constitutional History, W.W. 

Norton & Company Inc., 3rd edition, New York, 1984; 

2. L. Mezzetti – Diritto costituzionale – Casebook- La 

Costituzione italiana annotata con la giurisprudenza 

della Corte Costituzionale, Ed. Esselibri- Simone, 

Napoli, 2007; 

3. I. Muraru, Gh. Iancu - Constituţiile române. Texte. 

Note. Prezentare comparativă, Ed. Regia Autonomă 

Monitorul Oficial, Bucureşti; 

4. M. Niemesch – Reflectarea jurisprudenţei CJUE în 

hotărârile judecătoreşti interne pronunţate în materia 

dreptului penal, Ed. Universitară, Bucureşti, 2015; 

5. *** - Selecţie de decizii ale Curţii Constituţionale 

Federale a Germaniei, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013; 

6. *** Justi ţia constituţională – Funcţii şi raporturi cu 

celelalte autorităţi publice – Drept constituţional 

comparat, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2012; 

7. *** - Decizii de constatare a neconstituţionalităţii 

1992-2006, vol.I-III (elaborată de M. Constantinescu, 

H. Dumitru şi R. Săbăreanu), Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 

2007; 
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8. *** - Decizii relevante ale Curţii Constituţionale 2007-

2010, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2011; 

9. *** - Decizii relevante ale Curţii Constituţionale 2011-

2013, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2014; 

10. *** - Decizii relevante ale Curţii Constituţionale 2014-

2015, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2016. 

 

Rapoarte naţionale prezentate în cadrul congreselor 

Conferinţei Curţilor Constitu ţionale din Europa: 

 

1. Raportul Italiei intitulat Constitutional justice: 

functions and relationship with the other public 

authorities, raport prezentat la cel de-al XV-lea 

Congres al Conferinței Curților Constituționale din 

Europa, București, 2011, cu tema Constitutional 

justice: functions and relationship with the other public 

authorities, disponibil pe site-ul de Internet: 

www.ccr.ro/congres/ITALIA%20eng.pdf; 

2. Raportul naţional al Curţii Constituţionale a României 

intitulat Constitutional justice: functions and 

relationship with the other public authorities, raport 

prezentat la cel de-al XV-lea Congres al Conferinței 

Curților Constituționale din Europa, București, 2011, 
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cu tema Constitutional justice: functions and 

relationship with the other public authorities, disponibil 

pe site-ul de Internet: 

www.ccr.ro/congres/ROMANIA%20eng.pdf 

3. Raportul Consiliului Constituţional francez, prezentat la 

cel de-al XII-lea Congres al Conferinţei Curţilor 

Constituţionale din Europa, al cărui text este disponibil 

pe site-ul de internet:  

www.confcoconsteu.org/reports/Frankrijk-FR.pdf; 

4. Raportul Curţii Constituţionale a Italiei, prezentat la cel 

de-al XII-lea Congres al Conferinţei Curţilor 

Constituţionale din Europa, 2002, al cărui text este 

disponibil pe site-ul de internet: 

www.confcoconsteu.org/reports/Italie-FR.pdf; 

5. Raportul Curţii Constituţionale a României, prezentat la 

cel de-al XII-lea Congres al Conferinţei Curţilor 

Constituţionale din Europa, 2002, al cărui text este 

disponibil pe site-ul de internet: 

www.confcoconsteu.org/reports/Roemenie-FR.pdf. 

 


