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CAPITOLUL)

Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
ale omului şi cetăţeanului. Concept şi clasificare

1. Generalităţi. Sfîrşitul mileniului doi pare a fi un sfîrşit eliberator pentru fiinţele umane, eliberator de teamă şi mizerie, eliberator spiritual şi ideologic, prin afirmarea demnităţii şi personalităţii omului, a statului de drept, precum şi a pluralismului, ca
valori supreme în societate. Dacă afirmarea acestor valori s-a
făcut în mai multe rînduri, ea este astăzi însoţită de garanţii şi
certitudini, de realităţi evidente şi măcar promiţătoare.
Se pare că, în sfîrşit, omenirea a receptat deplin mesajul
Declaraţiei Universale a Drepturile Omului 1 în sensul căruia, "ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii" şi că "recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor
lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptă
ţii şi păcii în lume".
Această schimbare de atitudine exprimă o reconsidera re Înteleaptă a rolului şi locului omului în ansamblul structurilor politice, economice, sociale şi culturale, o recunoaştere a dreptului
său la viaţă, libertate şi la căutarea fericirii 2, ca drept natural, inalienabil şi imprescriptibil.
3

Constant, de mai bine de jumătate de secol, organisme interguvernamentale sau neguvernamentale, precum şi sisteme juridica-statale se străduiesc să asigure nu numai proclamarea drepturilor şi libert[lţilor umane - ca drepturi un iversale şi
egale pentru toţi - ci să le şi asigure o protecŢie eficientă. Aceste
sensuri şi sem n ificaţii ale eforturilor depuse rezultă cu pri sosi r1ţ z\
el in co nţinutul ins trum en telor juridice intern a ţionale, ra tifica te
ele fuarte multe stat e. Carta de la Paris pentru o nouă Europ ă
(199J) , evidenţiind oblig<1 ţiile statelor şi guvernelor pentru drepturile om ului a stabilit c?l "Pfo teq ia şi promovarea lor constituie
priI1lJÎ/J dn torire a guvernului. R espectar ea lor re p rezintă G garanţie esenţi a l ;1 î r. faţa unui stat cu puteri excesive. Înfăp tu irea ş i
exercitarea lor dep l ină constituie baza libertăţ ii , drept1 ţi i ş i pă 
cii" (s.n .).
Aceste efortu ri expri mă ant importanţ 2 libe rt~lţjior p ubl ice
cît şi indisolubila lor kgă tnră cu prubJernc:le m,1jore ale lum ii
cont empo rane. Ele aprim{l rcal itate" în ~e n sul că r cia dr cj:'tllrik
omului n u sînt o nouă mo r:llă; de s'in t mai mult d~ci1. o lim bă co3
mun ă a tuturor oamenilor •
În toate aceste eforturi ştiinţifice, legisla tive, statale şi pr~tc
l ice este îndeob~te recunoscut şi admis di, pentru a fi prolnovate
şi protej'lt .? , d repturile omulu i trebuie mai în tîi cunoscute, explicate. Num:.u Clllloscut e tie pot fi ekeiv receptate 3tît de către
oamen i (it şi de către 3utori t ăţile pllblice. Pentru că r(!alizarea
efectiv ă a drep turilor şi l ; bertăţilor umane impl ica eforturile conjugate ş i conştiente ale oamenilo r (cetă ţe ni l or ) şi autor i t ăţilor
publice , implică co recta cunoaşt e re a rolului fiecăruia dintr e
aceşti doi parteneri obligaţi a da sensurile şi efectele practice celei ma i nobil e misiuni - protecţia fiinţei um::me. Decl ar aţia Universală a Drepturilor Omului stabileşte că este esenţial ca drepturile omului S3 fie protejate printr-un regi m de drept pentru ca
omul să nu fie constrîns, ca o soluţie extremă, la revoltă contra tiraniei şi (lsupririi (Preambul , alin. 3).
Înţelegerea co nţinutului şi sensuri lor drepturilor, libertăţilor
şi îndatoririlor fundam e ntale implică stăpînirea conceptelor şi
terminologiei - o terminologie nuanţată -- mai ales a exprimărilor
juridice. În fond e x p rimările juridice sîn t cele mai importante,
ştiut fiind că limba 'in care drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sînt
exprimate şi devin viabile este limba dreptului.
2. Precizări terminologice. Precizarea terminologiei utilizate
în domeniul drepturilor omului şi cetăţeanului este un lucru de
naţionale,
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certă importanţă, mai ales cînd problemele sînt abordate într-o
viziune ştiinţifică.
Dacă în mare măsură această terminologie se aseamănă cu
terminologia obişnuită, ele totuşi nu se confundă. Deşi limbajul se ştie - este convenţional, în momentul în care s-a convenit asupra lui, convenţia obligă. Numai un limbaj comun acceptat permite comunicarea clară şi receptarea exactă. Precizările terminologice se impun, mai ales pentru că domeniul drepturilor omului
este exprimat, în cele din urmă, în limbajul juridic, care este un
limbaj tehnic şi desigur obligatoriu, din moment ce devine chiar
limbajul legii. Asemenea exigenţe sînt fireşti în domeniul juridicului, deoarece dispoziţiile legale trebuie să se aplice la cazuri
concrete. Legea trebuie nu numai cunoscut~ dar şi receptat~ corect, exact. Prin exprimarea legislativă (constituţională), drepturile, libertăţile şi îndatoririle cetăţeneşti prind viaţă, există.
Vom observa astfel că se folosesc frecvent termenii drept sau
libertate. Astfel Constituţia utilizează termenul drept, atunci cînd
consacră dreptul la viaţă (art. 22), dreptul la apărare (art. 24),
dreptul la informaţie (art. 31), dreptul la vot (art. 34), etc. în
schimb Constituţia foloseşte termenul libertate, atunci cînd reglementează libertatea conştiinţei (art. 29), libertatea de exprimare (art. 30), libertatea întrunirilor (art. 36), etc. Cum se explică această terminologie? Există din punct de vedere juridic deosebiri între drept şi libertate? Vom observa că terminologia constituţională, deşi astfel nuanţată, desemnează o singură categorie
juridică şi anume dreptul fundamental. Astfel văzute lucrurile,
vom observa că, juridiceşte, dreptul este o libertate, iar libertatea
este un drept. Nu există deosebiri de natură juridică, sîntem deci
în prezenţa unei singure noţiuni juridice. Nuanţarea terminologică are cel puţin două explicaţii. O explicaţie este de ordin istoric.
La început, în catalogul drepturilor umane, au apărut libertăţile,
ca exigenţe ale omului în opoziţie cu autorităţile publice, iar
aceste libertăţi nu presupuneau din partea celorlalţi decît o atitudine generală de abţinere. Evoluţia libertăţilor, în contextul mai
larg al evoluţiei politice şi sociale, a avut ca rezultat cristalizarea
conceputului de drept al omului, concept cu un conţinut şi semnificaţii juridice complexe. Mai ales in raport cu autorităţile statale,
drepturile omului (libertăţile publice) au implicat şi obligaţii corelative, măcar de apărare. în timp, aceste libertăţi a trebuit să
fie nu numai proclamate, ci şi promovate şi mai ales protejate şi
garantate. Cea de a doua explicaţie ţine de expresivitatea şi Iru-

5

museţea limbajului juridic, care valorifică însă şi sensul iniţial şi
desigur tradiţia.
Frecvent drepturile omului şi cetăţeanului sînt denumite libertăţile publice·. Expresia libertăţii publice, este o expresie cuprinzătoare, ea evocă atît libertăţile şi drepturile omului cît şi
faptul că acestea aparţin dreptului public, mai ales dreptului constituţion al , fiind astfel supuse unui regim juridic aparte.
Unele explicaţii comportă şi expresiile drepturi ale omului şi
drepturi ale cetăţenilor. Sînt deci exprimări care nu se confundă.
Expresia drepturile omului, evocă drepturile fiinţei umane, fiinţă
înzestrată cu raţiune şi conştiinţă, şi căreia îi sînt recunoscute
drepturile sale naturale, ca drepturi inalienabile şi imprescriptibile. Omul însă, într-o societate organizată în stat, se prezintă din
punct de vedere juridic sub trei ipostaze distincte: cetăţean,
străin sau apatrid. Pe planul realităţilor juridice interne omul devine cetăţean. Drepturile sale naturale sînt proclamate şi asigurate prin Constituţia statului al cărui cetăţean este, căpătînd astfel viaţa şi eficienţa juridică, sub denumirea de drepturi (libertăţi) cetăţeneşti.

Desigur, recunoscînd şi exprimînd din punct de vedere juridic
drepturile naturale ale omului, Constituţia consacră şi alte drepturi care rezultă din acestea sau le asigură existenţa, ori sînt necesare protejării şi dezvoltării sistemului social. Dacă cetăţenii, în
principiu, beneficiază de toate drepturile prevăzute de Constituţie, străinii şi apatrizii beneficiază doar de unele dintre ele şi, în
orice caz de cele ce sînt indispensabile fiinţei umane. Sintetizînd,
vom putea reţine că drepturile omului pe planul realităţilor universale, devin drepturi ale cetăţenilor pe planul realităţilor interne ale fiecărui stat. Aşa văzute lucrurile, în domeniul reglementărilor juridice, există reglementări internaţionale şi reglementări interne. Realizarea unei corelaţii cît mai reuşite între
aceste două categorii de reglementări, implică asigurarea drepturilor cetăţenilor la nivelul standardelor impuse de reglementările
internaţionale.

Uneori se foloseşte şi expresia instituţia drepturilor, libertăţi
lor şi îndatoririlor fundamentale. Această expresie desemnează
un grup de norme juridice, norme unite prin obiectul lor de reglementare. Ca instituţie juridică ea face parte din dreptul constituţional. în aceasta se găseşte una din explicaţiile înscrierii în
Constituţii a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor.
6

în legătură cu termenul îndatorire s-ar putea pune întrebarea
de ce nu este înlocuit cu termenul obligaţie, termen consacrat în
dreptul privat mai ales.
.
înlocuirea nu a fost şi nu este acceptată pentru că termenul
obligaţie ar evoca obligaţia din dreptul civil. Or, aici sîntem în faţa unor obligaţii de drept public, acestea rezultînd chiar din Constituţie şi avînd un conţinut complex în care se îmbină juridicul şi
politicul. îndatorirea fundamentală evocă deci nu numai un conţinut juridic ci şi unul moral şi politic. De altfel termenul îndatorire este consacrat, fiind utilizat în cele două pacte privind drepturile omului precum şi în Constituţii : Constituţia Spaniei, Constituţia Franţei (Preambulul Constituţiei din 1946) etc. at priveşte constituţiile române şi acestea au utilizat termenul îndatorire. în Constituţia româniei, acest domeniu este reglementat sub
Titlul II, denumit "Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale". în conţinutul lucrării de faţă, vom utiliza şi noi această
terminologie, avînd în vedere explicaţiile date şi faptul că vom
examina dispoziţiile constituţionale actuale.
3. Noţiunile de drepturi fundamentale şi de îndatoriri fundamentale. Chiar din denumirea Titlului II al Constituţiei României rezultă că ea consacră drepturi şi îndatoriri fundamentale.
Este deci important şi necesar de a ~ti care sînt aceste drepturi şi
îndatoriri fundamentale şi de ce numai acestea sînt fundamentale. O altă întrebare căreia trebuie să i se dea răspuns este aceea
de a şti care-i explicaţia sferei drepturilor nominalizate prin Constituţie, de ce această sferă cunoaşte diferenţieri de la o epocă istorică la alta, de la un sistem constituţional la altul, chiar dacă azi
marile instrumente juridice internaţionale au formulat un catalog
destul de detaliat. întrebări similare se pun şi în legătură cu îndatoririle fundamentale. De aici şi cerinţa definirii atît a drepturilor
fundamentale (libertăţilor publice), cît şi a indatoririlor fundamentale. în precizarea conceptului de drepturi fundamentale ale
cetăţenilor, trebuie avut în vedere că acestea: a) sînt drepturi subiective; b) sînt drepturi esenţiale pentru cetăţeni; c) datorită importanţei lor sînt înscrise în acte deosebite, cum ar fi declaraţii de
drepturi, legi fundamentale.
a) Drepturile fundamentale sînt drepturi subiective, stabilite
de normele juridice, ele fiind de fapt posibilităţi ale participanţi
lor la raporturile juridice de a acţiona într-un anumit fel sau de a
pretinde celorlalţi participanţi o atitudine corespunzătoare şi de

7

a beneficia de protecţia statului şi de sprijinul său în realizarea .
legitime.
b) Drepturile fundamentale sînt drepturi esenţiale pentru cetăţeni. Această caracteristică este cea mai importantă. Este caracteristica ce permite identificarea drepturilor fundamentale în
marea categorie a drepturilor subiective (a drepturilor participanţilor la raporturile juridice).
Această caracteristică explică de ce din sfera drepturilor subiective, numai un anumit număr de drepturi sînt fundamentale,
înscrise ca atare în Constituţie. Caracterizarea drepturilor fundamentale ca drepturi esenţiale pentru cetăţean poate fi semnalată
încă din primele lucrări marcante în acest domeniu. Ea apare clar
formulată de J. J. Rousseau, în celebrul său "Discurs asupra originii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni". Rousseau sublinia că drepturile omului sînt daruri esenţiale ale naturii, de
care nimeni nu se poate atinge în nici un fel.
Această caracteristică explică denumirile frecvent întîlnite în
lucrările dedicate drepturile omului, precum libertăţi necesare,
pretenţiilor

drepturi esenţiale, libertăţi importante.
De aceea, atunci cînd sînt explicate libertăţile publice se sucea mai mare atît pentru cetăţeni
ansamblu, că reprezintă baza pentru toate celelalte drepturi. Deseori libertăţile publice sînt definite ca acele drepturi consacrate de constituţie şi care sînt determinante pentru statutul juridic al cetăţeanului. Oamenii sînt titularii multor drepturi şi libertăţi. în viaţa practică, unele dintre
acestea se impun prin importanţa lor sporită atît pentru individ
cît şi pentru societate, devin fundamentale. Revine constituantului misiunea de a face selecţia valorică şi de a proclama ca drepturi fundamentale acele drepturi care s-au impus astfel. Aici stă
explicaţia faptului că într-o anumită perioadă istorică, numărul
drepturilor fundamentale este mai mare sau mai restrîns decît în

bliniază că ele au importanţa
cît şi pentru stat şi societate în

altă perioadă istorică.

c) Selectate datorită importanţei lor, aceste drepturi sînt înscrise în acte juridice deosebite, precum constituţii sau declararaţii de drepturi. înscrierea lor în Constituţie este de fapt confirmarea juridică a valorii lor deosebite în raport cu celelalte drepturi
umane. Prin aceasta li se conferă o formă şi o ocrotire juridică
aparte. înscrierea drepturilor fundamentale în constituţii s-a statornicit de mult ca regulă, ea fiind azi de esenţa conceptului de
constituţie. Aşa se explică de ce drepturile, libertăţile şi îndatori8

rile fundamentale ale cetăţenilor sint, prin excelenţă, o instituţie
a dreptului constituţional şi, in mod tradiţional, cuprinse in corpul constituţiei. Este interesant de menţionat in acest sens art. 16
din Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului din 26 august
1789, potrivit căruia o societate in care garanţia drepturilor nu
este asigurată, nici separaţia puterilor determinată, nu are constituţie'. De aceea, toate constituţii1e au cîte un titlu (capitol) distinct privitor la drepturi şi libertăţi, sau in cazul in care un asemenea titlu nu este încorporat în chiar textul constituţiei se face trimitere expresă la declaraţii de drepturi sau carte.
Plecîndu-se de la aceste trăsături, prin drepturi fundamentale
ale cetăţenilor (libertăţi publice) urmează să înţelegem acele
drepturi subiective aparţinînd cetăţenilor, esenţiale pentru viaţa,
libertatea şi demnitatea acestora, indispensabile pentru libera
dezvoltare a personalităţii umane, drepturi stabilite prin Constituţie şi garantate prin Constituţie şi legi 6.
Ot priveşte îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, ele sînt
acele obligaţii ale cetăţenilor, considerate esenţiale de către popor pentru realizarea scopurilor societăţii, înscrise în Constituţie
şi asigurate in realizarea lor prin convingere, iar în caz de nevoie
prin forţa coercitivă a statului. îndatorirea fundamentală este o
obligaţie, ea presupune din partea cetăţeanului îndeplinirea unor
cerinţe determinate de scopurile societăţii organizate în stat. îndatoririle fundamentale sînt acele obligaţii cărora societatea la
un anumit moment, le atribuie o valoare 5porită, valoare ce se
exprimă în regimul juridic special ce li se atribuie. Altfel spus din
multitudinea de obligaţii pe care un cetăţean le poate avea, în
multitudinea de raporturi juridice - inclusiv cele constituţionale în care intră, numai unele au valoare de indatoriri fundamentale.
Avind această valoare ele sînt înscrise ta atare in constituţie. Desigur, asigurarea îndeplinirii îndatoririlor fundamentale, atunci
cînd nu sint indeplinite normal, de bună voie, revine autorităţilor
publice.
4. Qasificare. Necesitatea clasificării, a unei ordini în gruparea şi enumerarea drepturilor fundamentale, a apărut numai după ce aceste drepturi au fost proclamate prin declaraţii de drepturi şi mai ales prin constituţii. în literatura de specialitate s-au
realizat multe clasificări. De aceea va fi foarte greu să le caracterizăm printr-o singură trăsătură pe toate, căci aceste clasificări
s-au formulat in epoci diferite, avind ca suport concepţii şi legis9

laţii diferite. Mai mult chiar, drepturile cetăţeneşti au evoluat atît
în ceea ce priveşte conţinutul, cît şi sfera lor.
Cea mai autorizată clasificare, pentru vremea sa, se consideră
cea dată de Rossi, în timpul cînd în Franţa se fonda învăţămîntul
dreptului constituţional. Astfel, el distingea trei categorii de
drepturi: private, publice şi politice. O altă clasificare des întîlnită, este cea care prezintă drepturile fundamentale sub două
grupe: egalitatea civilă şi libertatea individuală. Paul Negulescu
împărţea libertăţile publice în două categorii şi anume: în libertăţi primordiale sau primare şi libertăţi secundare sau complimentare. Caracteristic pentru literatura juridică dinaintea celui
de al doilea război mondial este faptul că în clasificarea drepturilor nu se cuprindeau nici drepturile social-economice (care, bineînţeles, nu erau proclamate nici prin constituţii) şi, cu unele excepţii, nici drepturile politice, căci plecînd de la faptul că Declaraţia franceză a drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789 nu
vorbea nimic despre "drepturile politice", se pare că în concepţia
autorilor acesteia, nu erau socotite drepturi ci modalităţi de exercitare a unei funcţii. între timp s-au impus noi aspecte privind
clasificarea drepturilor cetăţeneşti. Astfel unii le clasifică în drepturi individuale şi drepturi colective. în categoria drepturilor colective sînt incluse dreptul popoarelor la autodeterminare, la eliberarea de sub jugul colonial, dreptul de asociere în sindicate,
egalitatea naţională, egalitatea între sexe etc., adică unele drepturi care prin sensul şi posibilitatea de exercitare rezidă în apartenenţa la un grup social. în grupa drepturilor individuale sînt incluse dreptul la proprietate, libertatea persoanei, libertatea presei, libertatea conştiinţei. Explicaţii interesante dă cu privire la
drepturile individuale şi colective Th. C. van Boven, care pleacă
de la constatarea în sensul căreia în fapt Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului a plasat individul şi personalitatea sa la un
nivel superior sferei naţionale şi internaţionale. La baza acestui
fapt a stat ideea esenţială că fiecare fiinţă umană trebuie să poată
beneficia de şanse depline şi egale pentru a-şi dezvolta personalitatea sa, respectînd drepturile altuia şi colectivităţii în ansamblu.
Pe parcurs preocupările au mers spre drepturile colective care
sînt prin excelenţă drepturi ale minorităţilor şi au ca obiect apă
rarea şi dezvoltarea caracteristicilor lor, şi dreptul popoarelor la
autodeterminare, altfel spus dreptul de a-şi determina liber statutullor politic şi de a urma liber dezvoltarea lor economică, socială şi culturală. Astfel cele două pacte privitoare la drepturile
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omului proclamă un drept colectiv, dreptul tuturor popoarelor
de a dispune de ele însele.
Într-o asemenea viziune 'acesta a fost considerat cel mai important drept al omului. Cu timpul s-a considerat că şi drepturile
economice şi sociale au aspecte colective. Dar, arată 111. Boven,
proclamaţia de la Teheran (1968) exprimă cel mai clar şi complet
tendinţa modernă de a considera drepturile omului într-o optică
colectivistă. Proclama ţi a de la Teheran vorbeşte în mai multe
rînduri de încălcările grave şi masive ale drepturilor omului ca
urmare a politicii de apartheid şi de discriminare rJs ială, a colonialismului, opresiunilor şi conflictelor armate, a discriminărilor
pe criterii de rasă, religie, credinţă , opinii.
Proclamaţia menţionează marea ruptură dintre ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare şi care este un obstacol în calea
respectului efectiv al drepturilor omului şi în rezolvarea problemelor urgente ~i grave precum analfabetismul ş i discriminările
privitoare la femei. În fap t, spune acest autor, Proclamaţia de la
Teheran reflectă telldinţa stabillrii unei relaţii între drepturile
omului şi prublemele politice şi economke mondiale. În timp ce
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 face din individ ligura centrală, Proclam aţia de la Teheran consideră mai
întîi colectÎ'., itatta (grupul) ca victima masivelor încălcări ale
drepturilor omului. S-a manifestat deci, în decursul a două decenii o evoluţie de la o concep ţie a drepturilor omului axată pe llldivid la o concepţie axată pe colectivitate.
Unele consideraţii cu privire la cla~ificarea drepturilor omului în drepturi individuale şi drepturi colective se impun. Clasificările nu sînt operaţii cu consecinţe numai teoretice ci ele au importante consecinţe şi implicaţii practice (regimul juridic aplicabil, garanţii etc.). Noile clasificări sînt rezultatul unei interesante
şi vii evoluţii istorice, în noi condiţii economice şi sociale în care
viaţa umană se desfăşoară. Aceste clasificări, lucru verificat în istoria instituţiei, s-au realizat pe diferite criterii şi pentru anumite
scopuri, printre care şi acela de a pune într-o lumină deosebită
anumite drepturi. Criteriul ştiinţific, verificat al clasificării drepturilor cetăţenilor este cel al cunţinutului acestora, ştiut fiind că
este riscant să :,e dea o clasificare a drepturilor omului fondată pe
greutatea sau importanţa lor. Se pune deci problema de a preciza
ce criteriu ştiinţific se poate folosi pentru clasificarea drepturilor
în drepturi individuale şi colective. Din opiniile exprimate ar
reieşi J rept criterii realitatea că exerciţiul lor implică apartenen11

ţa la un colectiv, participarea colectivului etc. Se pune deci accent pe posibilitatea de realizare a drepturilor, în ideea generoasă de a găsi noilor drepturi suport ştiinţific şi juridic. Aceste criterii nu au totuşi valoarea criteriului conţinutului drepturilor.
în fond toate drepturile şi libertăţile omului sînt totodată atît
individuale cît şi colective. Aceasta deoarece dreptul fundamental este prin natura sa juridică un drept subiectiv, iar dreptul subiectiv are eficienţă şi existenţă numai în cadrul unor raporturi
ale subiectului de drept cu alte subiecte de drept (raporturi juridice). Drepturile subiective au importanţă şi valoare (teoretică şi
practică) numai într-un context social-statal, într-o colectivitate.
Oare pentru Robinson Crusoe, regulile juridice prezentau vreun
interes practic în singurătatea sa? Evident că nu . Normele juridice şi deci drepturile şi obligaţiile individului (cetăţean, om)
prezintă interes şi eficienţă numai într-o colectivitate, într-o societate care pentru a exista şi a se dezvolta îşi creează reguli şi
structuri, între care cele juridice, dacă nu cumva sînt chiar decisive, au în orice caz o mare importanţă. De aceea omul nu se
poate contrapune societăţii , dar nici nu trebuie topit în aceasta.
Relaţia trebuie corect văzută pentru că altfel există riscul ca un
element să fie sacrificat. Or, individualitatea drepturilor pune în
valoare universul omului, personalitatea sa. Iată de ce indiferent
dacă este vorba de drepturile omului în general sau de drepturile
cetăţenilor români, titularul dreptului sau al libertăţii nu poate fi
o colectivitate, un grup social, ci este persoana fizică, omul, cetă
ţeanul român pentru cele prevăzute în Constituţie. Fiecare drept,
fiecare libertate sînt individuale prin titularul lor. Pe de altă
parte nu pot fi puse pe acelaşi plan, mai bine zis nu pot ii considerate ca drepturi fundamentale cetăţeneşti, dreptul popoarelor
la autodeterminare sau la eliberare de sub jugul colonial. Acestea
sînt principii degajate din normele dreptului internaţional, sînt
drepturi ale popoarelor, naţiunilor, au o mare importanţă pentru
drepturile omului, dar nu trebuie identificate Sau confundate cu
acestea. Tendinţa de socializare (colectivizare) a drepturilor
omului trebuie privită la adevărata sa valoare şi eficienţă pentru
că o prea mare generalizare a drepturilor omului riscă să ducă la
pierderea sensului şi rostului pentru care au fost proclamate.
Nu se poate, bineînţeles, ignora interesul practic al drepturilor denumite colective, mai ales în viaţa internaţională şi desigur
nu se poate ignora legătura lor cu drepturile tradiţionale. Nu trebuie ignorată nici dezvoltarea în conţinut a unor drepturi tradi-
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ţionale şi nici apariţia unor drepturi noi. Acestea nu se contrapun
drepturilor tradiţionale, nu au apărut în dauna acestora ci tocmai
pentru dezvoltarea şi promovarea lor. Iar clasificările drepturilor
nu trebuie să ducă la ierarhizarea lor, la contrapunerea lor sau la
scăderea importanţei unora dintre ele.
Sintetizînd, se impune menţionarea şi a unei clasificări a
drepturilor cetăţeneşti, pe criteriul modului de realizare, în drepturi a căror realizare practică se poate înfăptui numai în colaborare cu alţii, cu o colectivitate umană, şi drepturi individuale.
Această clasificare este mai importantă desigur în dreptul internaţional, pe plan intern fiind o clasificare mai puţin juridică. Ea
face legătura între drepturile colectivităţilor umane şi cele ale indivizilor, pune în valoare noile realităţi ce s-au impus în lume. Ea
exprimă legătura dintre reglementările internaţionale şi cele interne în domeniul drepturilor omului şi cetăţeanului.
Privitor la clasificarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti se
impune menţionată ideea în sensul căreia aceasta nu trebuie să
fie interpretată ca o ierarhizare a lor.
Toate drepturile omului (cetăţeanului) au aceeaşi importanţă. Este desigur cert că unele drepturi depind în realizarea lor de
altele, că unele drepturi îndeplinesc şi funcţia de garanţii pentru
celelalte, că drepturile economice şi sociale au un rol d'.!osebit în
realizarea dreptului la educaţie sau a libertăţilor social-politice.
Lucrurile trebuie deci gîndite şi teoretizate în ideea promovă
rii şi protecţiei tutllrordrepturilor.
O altă caracteristică a drepturilor fundamentale este indivizibilitatea lor. Nici această caracteristică nu este înlăturată prin
clasificarea drepturilor, deoarece clasificarea nu urmăreşte ruperea, divizarea drepturilor ci dimpotrivă explicarea structurii interioare a sistemului unitar al drepturilor, libertăţilor şi Îndatoririlor cetăţenilor. Ca atare, în teorie ca şi în practică, se impune să
se acorde o importanţă egală drepturilor ecoDomice, sociale, culturale, civile şi politice.
Toate drepturile omului sînt la fel de importante şi formează
un tot unitar.
Valorificînd cele explicate pînă aici, folosind criteriul conţi
nutului drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, conţinut ce determină de altfel şi finalitatea acestor drepturi, vom clasifica drepturile
şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români în mai multe
categorii. O primă categorie o formează inviolabilităţi1e, adică
acele drepturi şi libertăţi care, prin conţinutul lor, asigură viaţa,
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posibilitatea de mişcare liberă, siguranţa fjzică şi psihică, precum
şi siguranţa domiciliului persoanei fizi ce. In această categorie includem: dreptul la viaţă, dreptul la integritate fizică, dreptul la
integritate psihică, lihertatea individual ă; d reptu l la apărare;
dreptul la libera circulaţie; dreptul la ocrotirea vie ţii intime, familiale şi private; inviolabilitatea domiciliului. A doua categorie
este formată din drepturile şi libertăţile social-economice şi culturale, adică din acele drepturi şi libertăţi care prin conţinutul lor
asigură condiţiile sociale şi materiale de viaţă, educaţia şi posibilitatea protecţiei acestora. În această categorie includem: dreptul
la învăţătură; dreptul la ocrotirea sănătăţii; dreptul la muncă ş i la
protecţia socială a muncii, dreptul la grevă; dreptul la proprietate; dreptul la moştenire; dreptul la un nivel de trai decent;
dreptul la căsătorie; dreptlil copiilor şi tinerilor la protecţie şi
asistenţă; dreptul persoanelor handicapate la o protecţie specială. O a trei a categori e cuprinde drepturile exclusiv politice, adică
acele drepturi care, prin conţinutul lor, pot fi exercitate de către
ce tăţeni numai pentru participarea la guvernare. în această categorie includem: dreptul la vot; dreptul de a fi ales. A patra cate gorie o form ează drep turile şi libertăţile social-politice, adică
acele dre'ptu l i şi Jibertă~i care, prin conţi nutul lor, ~ ot fi exercitate de către ce tăţeni la alegere, fil; pentru rezolvarea unor probleme sociale şi spirituale, fie pentru participarea la guvernare.
Aceste drepturi şi libert~ţi a ~ jgură posibilitatea de exprimare a
gîndurilor şi opiniilor, fapt pentru care deseori sînt denumite li bertăţi de opinie. În aCea~;t~l categorie includem : libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare, dreptul la informaţie; libertatea
întrunirilor; dreptul la asociere; secretul coresponden\ei . în fine,
a cincea categorie, este fo rma t ă din drepturile ga ranţii, adică din
acele drepturi care, prin conţinutul lor, joacă Îl! principal, rolul
de garanţii constiturionale. În această categorie includem: dreptul la peti ţionare ; dreptul persoanei vătămate de către o autoritate publică.
în legăt ură cu clasificarea prezentată se impun cîteva explicaţii. Această clasificare cuprinde drepturile şi libert ăt i le nominalizate prin Constituţia României. Faţă de aceas tă precizare se observă lesne că nil s-a menţionat şi dreptul la azil, drept prevăzut
de către art. 18 (2) din Constituţie. Aşa cum se ştie însă, dreptul
de azil nu este în România un drept al cetă ţenilor români, ci el
este un drept al cetăţenilor străini şi apatrizilor. Menţionarea sa
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în Constituţie este expresia valorii deosebite a acestui drept al
omului, drept de îndelungată tradiţie.
Apoi, cît priveşte ordinea categorii lor, precum şi ordinea
enumerării drepturilor şi libertăţilor în fiecare categorie, ea nu
trebuie interpretată ca o ierarhizare a acestora. Pe cît posibil am
preferat ordinea nominalizării lor în Constituţie, de unde şi concluzia că această clasificare este perfectibilă şi nu o considerăm în
afara unor rezerve de ordin ştiinţific.
O menţiune aparte se impune în legătură cu egalitatea în
drepturi a cetăţenilor, pentru motivul că nu este considerată aici
o categorie distinctă de drepturi. Fără a intra în detalii vom observa că în literatura juridică, reflectîndu-se desigur starea constituţională, egalitatea în drepturi a cetăţenilor a fost considerată
(şi probabil mai poate fi considerată) ca fiind fie: a) un principiu
fundamental; b) o categorie de drepturi; c) un drept politic. în ce
ne priveşte, plecînd, desigur, şi de la structura Titlului II al Constituţiei, considerăm egalitatea în drepturi a cetăţenilor ca fiind
un principiu fundamental pentru întreg domeniul examinat.

NOTE:
I Adoptată de către Organizaţia Naţiunilor Unite la 10 decembrie 1948; v.
pentru textul Declaraţiei, " Drepturile omului" nr. 1/1992, p. 26-28.
2 în Declaraţia de independentă a Statelor Unite (4 iulie 1776) se arată că
toţi oamenii se nasc egali, ei sînt dotaţi de creator cu anumite drepturi; printre
aceste drepturi se găsesc viata, libertatea, căutarea fericirii; v. textul Declaraţiei
în J. M. Beck, "La Constituation des Etats Units" Paris, 1923, p. 2(f7 şi urm.
'v. UNESCO, Les dimensions internationales des droits de I'homme, Paris,
1980, p. VII.
• v. G. Burdeau, Les libertes publiques, Paris, 1966; C.A. ColIiard, Libertes
publiques, Paris, 1982
'v. textul Declaraţiei în M. Duverger, Constitutions et documents poliques,
Paris, 1971, p. 9.
• v. 1. Muraru, Drept Constituţional şi Instituţii Politice, Bucureşti, 1991,
p.57.

15

CAPITO LUL II

şi

Corelaţia dintre reglementArile internaţionale
reglementArile interne În domeniul drepturilor omului

în ansamblul complex de realităţi, probleme şi deziderate ce
azi omenirea, drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale fiinţei umane ocupă un loc central. O dinamică
aparte a cunoscut instituţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în ultimele aproape cinci decenii de la crearea Organizaţiei
Naţiunilor Unite (O.N.U.). Ea şi-a găsit expresia în marile documente internaţionale care au fost adoptate, între care trebuie
menţionate Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948),
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
(1966), Pactul internaţional cu privire la drepturile economice,
sociale şi culturale (1966), Actul final al Conferineţi pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Helsinki, 1975), Documentul final
al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor statelor participante
la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1989),
Documentul Reuniunii de la Copenhaga asupra dimensiunii
umane a Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
(1990), Carta de la Paris pentru o nouă Europă (1991).
Alături de aceste instrumente internaţionale multilaterale au
fost adoptate şi sînt în vigoare o multitudine de convenţii, decla-

preocupă
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raţii, principii, protocoale şi altele, prin care se realizează reglementarea anumitor domenii sau sînt adoptate pentru unele categorii de oamenii (femei, copii, refugiaţi, ostateci, prizonieri, etc.).
De asemenea, au fost adoptate convenţii regionale referitoare la
ocrotirea drepturilor omului, care au constituit un pas înainte în
acest domeniu. Ele au pus în valoare şi prevăd o serie de proceduri şi mecanisme juridice eficiente.
Una din problemele majore mai puţin discutate în literatura
juridică de drept constituţional este tocmai corei aţi a dintre reglementările internaţionale şi cele interne în domeniul drepturilor
omului. Se pune problema de a şti cum trebuie abordată această
corelaţie şi desigur ce consecinţe, îndeosebi juridice, rezultă
dintr-o asemenea abordare.
O primă problemă discutată în doctrină şi care se cere a fi lă
murită este aceea a corelaţiei dintre noţiunea de "drepturi ale
omului" şi cea de "drepturi şi libertăţi fundamentale" (publice
sau cetăţeneşti). în literatura juridică străină au fost formulate
opinii care, în principiu, îmbrăţişează aceeaşi concepţie.
J. Morange 1 consideră că cele două noţiuni nu se află în acelaşi plan şi nici nu au acelaşi conţinut. Drepturile omului reprezintă un minim de prerogative necesare autodeterminării omului,
în timp ce drepturile şi libertăţile publice sînt prerogative care
asigură securitatea individului concret şi protecţia sa, ele fiind
adevărate creanţe ale lui asupra societăţii.
G. Burdeau 2 defineşte drepturile omului ca prerogative abstracte recunoscute naturii umane, iar drepturile şi libertăţile publice ca prerogative efective, susceptibile de realizare.
în practica O.N.U. 3 prin drepturi ale omului se înţelege acele
drepturi care sînt inerente naturii umane şi fără de care nu putem trăi ca fiinţe umane.
în literatura juridică română, 1. Deleanu 4 a formulat punctul
de vedere conform căruia drepturile omului se diferenţiază de
.drepturile şi libertăţile fundamentale şi reprezintă drepturi ale
oricărei persoane care se află în spaţiul suveranităţii unui stat, indiferent de raportul său cu statul respectiv, iar prin "drepturile
cetăţeanului" trebuie să înţelegem drepturile specifice acelei persoane care, prin raportul de cetăţenie, aparţine statului respectiv.
într-o altă opinie', se exprimă punctul de vedere, conform că
ruia drepturile omului sînt noţiuni abstracte, generale şi reglementate la nivel internaţional, proclamarea şi garantarea lor
efectivă revenind reglementărilor juridice interne din fiecare stat
în parte.
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Tendinţa majorităţii statelor, care este conform principiilor
stabilite în Carta O.N.U. este de a se formula drepturile omului
pe calea unor instrumente internaţionale, urmînd ca realizarea
lor să se facă prin reglementări de drept intern, ceea ce presupune ca realizarea şi garantarea lor să se facă prin măsuri legislative interne.
Eleonor Roosvelt 6, preşedinta comisiei care a elaborat Declaraţia Universală a Drepturile Omului din 1948, arăta că drepturile omului trebuie înţelese prin "lumea individului", prin cadrul imediat al vieţii lui (locul unde trăieşte, locul unde munceşte
sau învaţă etc.). Dacă asemenea drepturi sînt golite de sens în
aceste locuri, ele nu au nici o valoare nicăieri. Fără o acţiune concertă a cetăţenilor pentru a asigura aceste drepturi în cadrul imediat al vieţii lor, în zadar vom căuta semne de progres în universul în care trăiesc.
în sensul nesubstituirii instrumentelor internaţionale în sistemele naţionale de drept este şi Convenţia europeană a drepturilor omului, ea constituind chiar o garanţie suplimentară internaţională. Astfel, drepturile şi libertăţile definite în Convenţie sînt
în primul rînd şi mai ales, garanţii pentru legislaţiile şi practicile
naţionale şi pentru puterile publice ale tuturor statelor contractante, care au obligaţia de a asigura indivizilor, ce ţin de jurisdicţia lor, posesia efectivă a acestor drepturi şi libertăţi. Mecanismul
internaţional de control nu intervine decît în cazul eşecului garanţiilor naţionale (art. 25 din Convenţie).
în legătură cu această problemă în literatura juridică s-a ară
tat că procedurile de control internaţional au un caracter limitat
şi

derogator.

în acelaşi timp cu analiza diferitelor sisteme de drept, se
poate formula o constatare deosebit de importantă şi de interesantă conform căreia sistemul internaţional are o influenţă crescîndă asupra dreptului intern prin "pătrunderea" sa directă în
sistemele de drept ale statelor. Se subliniază astfel forţa morală a
reglementărilor internaţionale, faptul că ele se pot impune dacă
prin conţinutul lor apără valori umane.
Discutîndu-se corelaţia dintre reglementările internaţionale
şi cele interne în domeniul dreptului omului se motivează temeinic teza în sensul căreia, nu are nimic comun colaborarea internaţională cu încercările de a atribui exclusiv individului, calitatea
de subiect de drept internaţional, de a acredita ideea că individul
are aptitudinea şi capacitatea de a se adresa direct organizaţiilor
internaţionale pentru ocrotirea şi protejarea unor drepturi sau libertăţi şi pentru formularea unor revendicări.
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în prezent, există un palid început convenţional - internaţio
nal al apariţiei individului ca subiect de drept internaţional. Astfel, printr-un protocol adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omului, adoptat în anul 1990, persoana fizică care a sesizat
Comisia europeană a drepturilor omului şi care are în continuare
numai acest drept poate participa la procedura desfăşurată în faţa Curţii europene pentru drepturile omului, în propriul său proces, dacă Comisia a înaintat Curţii litigiul cu care a fost sesizată
de persoana fizică respectivă. Cauza persoanei fizice este în continuare susţinută, însă, tot de Comisie şi nu de individul care a sesizat-o.
Nici din această nouă reglementare nu se poate spune că statele au aderat la ideea recunoaşterii individului ca subiect de
drept internaţional, pentru că acesta în cadrul proceselor desfă
şurate în faţa Curţii europene pentru drepturile omului, nu este
parte ci participant cu orice alt titlu.
Sintetii'md, putem constata că dominantă în ansamblul preocupărilor teoretice, legislative şi practice privitoare la drepturile
omului este ideea în sensul căreia proclamarea şi garantarea
efectivă a acestora revine reglementărilor juridice interne din fiecare stat în parte. Aceste drepturi sînt deci efective în măsura în
care prin legislaţiile interne sînt declarate ca drepturi fundamentale ale cetăţenilor şi garantate în exerciţiul lor în cadrul raporturilor concrete dintre cetăţeni şi stat. Această idee dominantă dă
dimensiunile reale ale direcţiilor în care trebuie să se acţioneaze
şi implicit ale mijloacelor, formelor, soluţiilor ce pot fi formulate
şi folosite, fiind azi o realitate de neconstestat că drepturile omului nu au nici un sens decît dacă sînt înscrise în sistemul constituţional, legislativ şi judiciar al fiecărui stat.
Corelaţia reglementărilor interne cu cele internaţion'ale, sporirea preocupărilor şi reglementărilor internaţionale nu schimbă
şi nu diminuează cu nimic rolul major al legislaţiei interne în proclamarea şi garantarea drepturilor cetăţeneşti, în promovarea şi
încurajarea drepturilor omului in general. Aceasta pentru că statele şi naţiunile sînt şi rămîn cadrul firesc în care se pot realiza
drepturile şi libertăţile indivizilor. Acest sens dă expresie recunoaşterii suveranităţii statelor, calităţii lor de membri egali ai comunităţii internaţionale, fiind reflectarea faptului că drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti pot fi reale, efective, numai în măsura în
care prin constituţiile statelor sînt proclamate şi garantate.
Acesta le dă în ultimă instanţă conţinut şi eficienţă. Dar, şi acest
lucru este la fel de important, încurajarea şi promovarea drepturilor omului implică o permanentă perfecţionare a reglementări20

lor juridice interne din acest domeniu. Catalogul drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti nu este şi nu trebuie să fie imuabil, reglementările interne trebuie să cunoască o anumită dinamică în context cu dinamica politică, economică, socială şi culturală a fiecă
rei ţări. La aceasta se adaugă progresele înregistrate pe plan internaţional, concepţiile şi realităţile noi, cu profunde trăsături
umaniste şi progresiste. Toate implică şi o dinamică a reglementărilor juridice interne.
Astfel, Constituţia României prevede în art. 11 şi art. 20 corelaţia dintre reglementările internaţionale şi reglementările interne ca un principiu al drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor
fundamentale.

NOTE:
I J. Morange, Libertes publiques, Paris, 1985, p. 10
2 G. Burdeau, op. cit., p. 12.
, v. O.N.U., Human Rights, Questions and answers, New York, 1987, p. 4.
• 1. Deleanu, Drept constitutional şi instituţii politice, teoria generală,
Bucureşti, 1991, p. 57.
, v. 1. Muraru, op. cit., p. 208.
• Eleonor Roosvelt, Les dimensions internationales des droits de 111Omme,
UNESCO, 1978, p. 375.
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CAPITOLUL III

Principiile constituţionale aplicabile drepturilor, libertăţilor
şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor români

Există anumite reguli fundamentale aplicabile tuturor drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor.
Acestea rezultă fie din capitolul 1 al Titlului Il al Constituţiei,
(art. 15- 21), fie din coroborarea dispoziţiilor din acest capitol cu
dispoziţii din alte titluri sau capitole, fie din alte articole, precum
din art. 49.
1. Universalitatea drepturilor, libermţilor şi îndatoririlor fundamentale. Este azi îndeobşte admis şi recunoscut că drepturile
şi libertăţile sînt universale şi indivizibile. De aceea şi Constituţia
arată că "Cetăţenii beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au obligaţiile prevăzute
de acestea" - art. 15(1). Universalitatea drepturilor şi libertăţilor
se referă atît la sfera propriu-zisă a drepturilor cît şi la titularii
acestora. Sub primul aspect ea exprimă vocaţia omului, a cetă
ţeanului pe planul realităţilor juridice interne ale fiecărei ţări,
pentru toate drepturile şi libertăţile. Sub cel de al doilea aspect,
universalitatea exprimă ideea că toţi cetăţenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi şi libertăţi. Desigur, aceasta este o posibilitate juridică, generală şi abstractă, recunoscută de către Consti-

23

tuţie fiecărui cetăţean. Valorificarea concretă şi exerciţiul efectiv
al acestor drepturi şi libertăţi sînt de asemenea garantate de Constituţie, dar aceasta nu poate fi interpretată decît în sensul că depinde de fiecare cetăţean, de capacităţile şi eforturile sale, în condiţiile conferite de către ordinea constituţională, apropierea rezultatelor exercitării acestor drepturi. Constituţia oferă atît şan
sele cît şi mijloacele şi garanţiile necesare pentru ca cetăţeanul să

le poată valorifica.
Constituţia răspunde practic exigenţelor formulate în preamdouă pacte privitoare la drepturile omului (Pactul
internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi poli-
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tice). în aceste pacte, pornind de la constatarea că recunoaşterea
demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii,
justiţiei şi păcii în lume, se recunoaşte că aceste drepturi decurg
din demnitatea persoanei umane şi se impune statelor obligaţia
de a promova respectul universal şi efectiv al drepturilor şi libertăţilor omului.
Universalitatea drepturilor implică şi universalitatea îndataririlor. Este, de altfel, în firescul vieţii ca cetăţeanul să aibă atît
drepturi, cît şi obligaţii faţă de semenii săi şi faţă de societate.
Această regulă este explicit formulată şi în cele două pacte internaţionale privitoare la drepturile omului care arată că "individul
are îndatoriri faţă de alţii şi faţă de colectivitatea căreia îi aparţine şi este ţinut de a depune eforturi în promovarea şi respectarea drepturilor recunoscute în pacte". Acest principiu exprimă
pe fond legătura indisolubilă dintre drepturi, libertăţi şi îndatoriri, intercondiţionarea lor. într-o viziune largă, şi desigur corectă,
îndatoririle devin garanţii ale drepturilor, pentru că pentru a
avea trebuie mai întîi să creezi, să produci, să depui deci eforturi.
Universalitatea astfel cum este concepută prin art. 15 priveşte drepturile, libertăţile şi îndatoririle fără deosebire de faptul
reglementării lor prin chiar textul Constituţiei sau prin alte legi.
2. Neretroactivitatea legii. Constituţia consacră în alin. 2 al
art. 15 un principiu de drept de incontestabilă tradiţie, actualitate
şi justiţie şi anume neretroactivitatea legii. Este fără îndoială recunoscut că o lege, o dată adoptată produce şi trebuie să producă
efecte juridice numai pentru viitor. Aceasta pentru simplul motiv
că legea se adresează subiectelor de drept, permiţînd sau interzicînd şi, bineinţeles sancţionÎnd atitudinile deviante. Or, este absurd să se pretindă unui om, in general unui subiect de drept, să
răspundă pentru o conduită ce a avut-o anterior intrării în vi-
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goare a unei legi care reglementează această conduită. Subiectul
de drept nu putea să prevadă ce va regIe menta legiuitorul, iar
comportamentul său este normal şi firesc dacă se desfăşoară în
cadrul ordinei de drept în vigoare. Principiul n ~retroactivităţii legii este expres formulat în art. 1 din Codul civil în sensul căruia
"legea dispune numai pentru viitor; ea nu are putere retroactivă", precum şi în Codul penal, în art. 11 în se nsul căruia "Iegea
penală nu se aplică faptelor, care la data cînd au fost săvîrşite, nu
erau prevăzu te ca infracţiuni". Faţă de principiul potrivit căruia
lege a produce efecte juridice numai pentru viitor
s-au impus în practica juridică şi, desigur în legis laţie, două mari
excepţii şi anume cea privind aplicarea legii penale mai blînde şi
cea privind legile interpretative. Alineatul 2 al art. 15 prevede excepţia legii penale mai favorabile. Cealaltă ipoteză rămîne valabilă, ea fiind însă la dispoziţia autorităţii statale căreia îi revine
atribuţia interpretării general-obligatorii a legilor. Această ipoteză, însă, nu este în fond o excepţie de la neretroactivitatea legii,
întrucît interpretarea general-obligatorie, ca orice interpretare
de altfel, lămureşte înţelesul normei interpretate, dacă nici nu
adaugă şi nici nu modifică acest înţeles, ci îl ciarifică, în funcţie
de diversitatea situaţiilor pe care norma interpretată le reglementează. Deci, prin interpretare se explicitează conţinutul pe
care norma ,interpretată l-a avut "ab iniţio". Orice act de aplicare
a unei norme de drept presupune interpretarea ei prealabilă,
spre a se stabili dacă este sau nu este aplicabilă situaţiei juridice
avute în vedere. Interpretarea general-obligatorie asigură obligativitatea unei asemenea interpretări, pentru a curma astfel conflictele de interpretare, produse sau posibile. De regulă, o asemenea interpretare este de competenţa organ ului care a emis norma
dar aceasta - mai ales dacă este organullegiuitor - poate adăuga
la normă, tocmai în scop de clarificare, anumite reguli subsidiare,
noi; 'in această ipoteză este necesar însă de distins ceea ce constituie interpretare - stricto sensu -de ceea ce reprezintă reguli noi,
care, chiar dacă au fost consacrate cu scopul de a asigura o mai
riguroasă aplicare a legii, sînt aplicabile numai pentru viitor, lovindu-se de principiul neretroactivităţii.
Observînd sistemul de drept, în evoluţia şi actu alitatea sa
vom consemna că alin . 2 al art. 15 marchează o transformare a
unui principiu legal într-unul constituţional. Această transformare are importante semnificaţi i juridice. Astfel, neretroactivitatea legii, ca principiu constituţional, este obligatorie pentru toate
ramurile de drept, fără excepţie, nu numai pentru acelea care îl
prevăd explicit. Apoi, în afara excepţiei stabilite prin Constituţie,
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nici o altă excepţie nu poate aduce limitări acestui principiu constituţional, orice alte prevederi legale contrarii trebuind a fi considerate neconstituţionale şi putînd fi atacate pe căile controlului
de constituţionalitate. Principiul neretroactivităţii legii se prezintă ca o garanţie fundamentală a drepturilor constituţionale , îndeosebi a libertăţii şi siguranţei persoanei. Valoarea şi actualitatea principiului sînt incontestabile şi de notorietate, orice atenuare a sa semnificînd o suprimare sau o limitare a drepturilor şi
libertăţilor

umane.
3. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Este principiul constituţional potrivit căruia , cetăţenii români fără deosebire de rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie sau apartenenţă politică, avere sau origine socială se pot folosi, în mod egal,
de toate drepturile prevăzute în Constituţie şi legi, pot participa
în egală măsură la viaţa politică, economică socială şi culturală,
fără privilegii şi fără discriminări, sînt trataţi în mod egal atît de
către autorităţile publice cît şi de către ceilalţi cetăţeni. Acest
principiu este consemnat prin art. 16(1) şi (2) precum şi prin art.
4(2) din Constituţie 1. Dacă examinăm conţinutul acestui principiu, putem identifica trei aspecte şi anume: egalitatea în drepturi
a femeilor cu bărbaţii; egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă , avere, sau
origine socială; egalitatea în drepturi a cetăţenilor fără deosebire
de religie, opinie sau apartenenţă politică. Egalitatea în drepturi
a cetăţenilor priveşte toate drepturile pe care le au cetăţenii români, fără deosebire de faptul dacă ele sînt înscrise în chiar textul
Constituţiei sau în alte acte normative. Totodată, egalitatea în
drepturi se manifestă în toate domeniile de activitate. Trebuie reţinută de asemenea regula rezultînd din reglementările internaţionale potrivit căreia nici o măsură luată în caz de pericol public
care ameninţă existenţa naţiunii, nu poate duce la discriminări
întemeiate numai pe rasă, culoare, sex, limbă, religie sau origine
socială. Legea garantează ocrotirea egală a tuturor cetăţenilor şi
sancţionează discriminările.

Egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii exprimă realitatea că femeile reprezintă jumătate din populaţia ţării şi că în
toate împlinirile materiale şi spirituale este încorporată şi munca
lor. De aceea, femeile se bucură în mod egal cu bărbaţii de toate
drepturile. Ele pot ocupa în condiţii egale cu bărbaţii orice funcţii, iar la muncă egală primesc un salariul egal cu al bărbaţilor.
Egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbaţii este garantată şi prin
ocrotirea deosebită ce se acordă femeii mame, prin ocrotirea şi
asistenta acordată familiei.
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Egalitatea În drepturi a cetăţenilor fără deosebire de rasă, naţionalitate sau origine etnică, limbă, avere sau origine socială exprimă la nivelul acestei instituţii juridice, în principal realitatea
că pe teritoriul României, în decursul dezvoltării istorice, s-au
aşezat, au locuit, au muncit şi au luptat cot la cot cu românii şi cetăţenii de altă naţionalitate (minorităţi naţionale) precum
romi, maghiari, germani, sîrbi, turci, evrei, armeni etc. In unitate
rom ânii aceşti cetăţeni au luptat pentru dreptate socială, pentru libertate şi democraţie, pentru cucerirea şi apărarea independ e nţei şi suveranităţii României. Toţi aceşti cetăţeni se bucură în
mod egal cu românii de toate drepturile şi libertăţile, şi-şi asumă,
tot în mod egal, îndatoririle fund amentale. Cetăţenilor români de
altă naţionalitate li se asigură folosirea limbii materne, cărţi,
ziare, reviste, teatre, în limba maternă, acces egal cu românii la
toate categoriile de munci şi funcţii. Potrivit art. 6(1) din Constituţie, statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţilor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.
Egalitatea În drepturi a cetăţenilor fără deosebire de religie,
opinie sau apartenenţă politică, este de fapt o prelungire a celorlalte două aspecte mai înainte explicate, aici urmărindu-se ca opţiunile politice sau religioase ale oamenilor să nu fie speculate în
sensul discriminării în drepturi.
4. Funcţiile şi demnităţile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Constituţia României stabileşte prin art. 16(3) că funcţiile şi demnităţile
publice, civile sau militare pot fi ocupate de persoanele care au
numai cetăţenie română şi domiciliul în ţară. Această regulă este
aplicabilă nu numai pentru domeniul drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti, ci şi pentru autorităţile publice. Constituţia utilizează
termenii funcţii şi demnităţi publice. Explicaţiile se regăsesc în
intenţia legiuitorului de a determina cît mai precis sfera de aplicabilitate a principiului. La o analiză atentă se poate lesne observa că misiunea (însărcinarea) de deputat, senator, şef de stat, ministru este totuşi altceva decît o funcţie publică, atît ca mod de
ocupa re cît şi ca dimensiune de atribuţii şi bineînţeles ca mod de
încetare. Pentru Dreptul constituţional, o asemenea distincţie nu
este pur terminologică, ea este de fond, pentru că demnitarii nu
sînt simpli funcţionari publici în sensul strict al dreptului administrativ.
Demnitatea publică exprimă mai mult şi este prin excelenţă o
categorie a Dreptului constituţional, această ramură principală a
dreptului care se identifică în ansamblul sistemului dreptului nu

Cll
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numai prin obiectul său de reglementare ci şi prin specificul noţiunilor şi categoriilor cu care operează. Fără a proceda la delimitări rigide, uneori absurde, va trebui să reţinem că funcţiile şi
demnităţile publice sînt într-o incontestabilă legătură fără însă a
se confunda.
Cît priveşte funcţiile publice este fără îndoială că textul constituţional se referă la acelea care presupun exerciţiul autorităţii
statale, un statut aparte şi mai ales (o condiţie, care ni se pare,
importantă) acelea pentru ocuparea cărora depunerea jurămîn 
tului potrivit art. 50 din Constituţie este obligatorie.
Desigur ocuparea unei funcţii sau demnităţi publice se poate
face numai de către persoane care îndeplinesc toate condiţiile legale cerute (vîrstă, capacitate etc.), la care Constituţia impune
două condiţii de maximă importanţă şi generalitate şi anume: numai cetăţenia română şi domicilierea pe teritoriul României. Cît
priveşte prima condiţie, de a avea numai cetăţenia română, ea
trebuie corelată cu dispoziţiile legii române care îngăduie dubla
cetăţenie. Dacă dubla cetăţenie este permisă de către lege sînt însă domenii ale dreptului public, unde interesul societăţii este de a
permite accesul persoanelor care au numai cetăţenia română
(deci o cetăţenie unică).
Aşa văzute lucrurile, este clar că în ocuparea unor funcţii şi
demnităţi publice, care presupun prin excelenţă sfera guvernării,
a exercitării autorităţii statale, interesul politic şi social nu poate
admite dubla cetăţenie. O altă soluţie decît cea avansată de către
alin. 3 ar fi în evidentă contradicţie atît cu îndeplinirea practică a
unor asemenea funcţii şi demnităţi, cît şi cu alte dispoziţii constituţionale. Astfel art. 50 din Constituţie stabilind că una din îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor este fidelitatea faţă de ţMă,
în alin. 2 arată că cetăţenii cărora le sînt încredinţate funcţii publice precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a
obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurămîntui cerut de lege. Faţă de aceste prevederi constituţionale, ocuparea
unei funcţii şi demnităţi publice de către persoane care ar avea
dublă cetăţenie apare ca o imposibilitate juridică, cumulul de fidelitate fiind, prin natura sa o simplă ipocrizie contrară imperativului moral ce constituie esenţa de totdeauna a regulilor Dreptului constituţional. O persoană oricît de obiectivă şi imparţială ar
fi, ocupînd o funcţie sau o demnitate publică, nu poate "aparţine" decît unui singur stat. în această calitate ea participă la luarea unor decizii în favoarea exclusivă a unui stat şi a comunităţii
sale naţionale unele măsuri sau decizii avînd, prin excelenţă, caracter secret (în domeniul militar). Mai mult chiar, aceiaşi per28

soană participă la luarea de măsuri (hotărîri, decizii) în care interesele unui stat nu sînt convergente cu interesele celuilalt stat al
cărui cetăţean ar fi, pe baza dublei cetăţenii. În fine condiţia de
domiciliere pe teritoriul ţării este şi ea o condiţie firească. Ea se
practică în mai toate sistemele constituţionale, domiciliul fiind,
alături de cetăţenie, o garanţie a ataşamentului persoanei faţă de
ţara la guvernarea căreia participă ca demnitar sau ca funcţionar
public. Totodată trebuie subliniat că prevederile constituţionale
se referă numai la funcţiile şi demnităţile civile sau militare, publice, de unde rezultă că în ce priveşte ocuparea unor funcţii private nu este condiţionată de asemenea circumstanţieri ceea ce,
desigur nu exclude alte reguli de protecţie, în măsura în care sînt
necesare.
5. Protecţia cetăţenilor români în străinătate şi obligaţiile lor.
Acest principiu este prevăzut în art. 17 din Constituţie. El exprimă faptul că cetăţenia română este legătura politică şi juridică
dintre cetăţeni şi stat, prin efectele sale, determinînd statutul juridic al persoanei, oriunde s-ar afla ea, atît în interiorul cît şi în
afara frontierelor. în temeiul acesteia cetăţenii români care se
află în străinătate au dreptul să apeleze la protecţia autorităţilor
române, iar acestea au obligaţia constituţională de a le acorda
protecţia necesară. De altfel, între state există deja acorduri şi
convenţii care permit şi reglează această colaborare juridică.
Modalităţile concrete de acordare a protecţiei sînt desigur
dependente de sistemul juridic, în care regulile cuprinse în principiile şi celelalte norme general admise ale dreptului internaţional
au importanţa lor.
Bucurîndu-se de protecţia statului român, cetăţeanul român
care se află în afara frontierelor trebuie însă să-şi îndeplinească
obligaţiile ce-i revin potrivit Constituţiei şi legilor României.
Faptul că el, temporar, se găseşte în afara frontierelor României, nu-l scuteşte de îndeplinirea acestor obligaţii normale şi fireşti, afară de cazul dacă acestea sînt incompatibile cu absenţa sa
din ţară (ca de exemplu obligaţia de a participa la anumite lucră
ri impuse de necesitatea înlăturării efectelor unei calamităţi, în
mod firesc nu poate reveni unei persoane pe timpul absenţei sale
din ţară). Important este însă faptul că simpla absenţă din ţară
nu-l exonerează pe cetăţeanul român, de exemplu, de obligaţia
de a satisface serviciul militar (afară de cazul în care s-ar încadra
în excepţiile la care face trimitere art. 52(2) din Constituţie) sau
de cea de plată a impozitelor pentru imobilul al cărui proprietar
este, sau de obligaţia de creştere, întreţinere şi educaţie a copilului său minor etc.
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6. Cet~ţenjj str~ini şi apatrizii se bucur~ în RomAnia de protecţie juridicA. Constituţia cuprinde şi unele reglementări privind
străinii şi apatrizii aflaţi pe teritoriul României. Astfel în art. 18
se arată: ,,(1) Cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor,
garantată de Constituţie şi de alte legi. (2) Dreptul de azil se
acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi
a convenţiilor internaţionale la care România este parte". Asemenea dispoziţii sînt necesare, ştiut fiind că populaţia unui stat
cuprinde, în afara cetăţenilor şi străini şi apatrizi. Sistemul juridic
şi desigur şi Constituţia nu pot să nu recepteze această realitate şi
să nu o reglementeze, plecînd de la categoria generală de om
(sau de fiinţă umană), statutul juridic al tuturor persoanelor fi-

zice. în reglementarea constituţională a statutului străinilor şi
apatrizilor din România se are în vedere: a) străinii şi apatrizii, în
calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile şi imprescriptibile (la viaţă, la demnitate, la libertate, la conştiinţă); b) din punct de vedere strict juridic, anumite drepturi
pot aparţine numai cetăţenilor români, care, prin cetăţenie, sînt
ataşaţi destinelor statului român.
Există în toate sistemele constituţionale, regula potrivit că
reia numai cetăţenii au drepturi politice (de a alege sau de a fi
ales) pentru că numai ei pot şi trebuie să participe la guvernarea
statutului propriu. De asemenea, pentru dobîndirea şi exercitarea anumitor drepturi, Constituţia sau legile cer, ca o condiţie indispensabilă şi calitatea de cetăţean român. Este suficient să
amintim că această calitate este expres cerută pentru a putea fi
proprietar de terenuri în România sau pentru ocuparea unei
funcţii de magistrat. Mai mult, cetăţenii propri nu pot fi extrădaţi
la cererea unui stat străin; c) în afara drepturilor naturale, care
aparţin oricărei fiinţe umane, în calitatea sa de om, există şi alte
drepturi subiective a căror dobîndire şi exercitare, legea nu o
condiţionează de calitatea de cetăţean.
Asemenea drepturi trebuie acordate şi străinilor sau apartizilor care domiciliază sau locuiesc în România.
Este deci de netăgăduit că şi străinii şi apatrizii trebuie să
aibă anumite drepturi şi libertăţi şi, bineînţeles, obligaţiile corespunzătoare.

Formularea constituţională este geneTOas~ şi cuprinz~toare.
Practic, străinii şi apatrizii din România se pot bucura de toate
drepturile şi libertăţile, afară de acelea pentru care Constituţia
sau legea impun calitatea de cetăţean român.
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în mod firesc art. 18 din Constituţie reglementează şi dreptul
de azil, ştiut fiind că azilul este prin excelenţă un drept care aparţine străinilor şi apatrizilor. Dreptul de azil cuprinde de fapt găz
duirea şi protecţia statului român acordate acestor persoane
deoarece în statul lor de origine sînt urmărite sau persecutate
pentru activităţi desfăşurate în favoarea umanităţii, progresului şi
păcii. Azilul se acordă numai celor urmăriţi pentru activităţi politice (se mai numeşte şi azil politic) şi nu pentru fapte de drept comun. Persoanele cărora li se acordă azil de către România se bucură de toate drepturile şi au toate obligaţiile, cu excepţia celor
care aparţin în exclusivitate cetăţenilor români. în acelaşi timp,
aceste persoane nu pot fi extrădate.
Potrivit decumentelor internaţionale în materie, azilul este
un act paşnic şi umanitar şi nu poate fi considerat ca un act inamical faţă de stat.
De asemenea, principalele documente juridice internaţio
nale, precum şi practica statelor în acest domeniu, consideră că
orice persoană are dreptul de a cere azil şi de a obţine azilul într-o
altă ţară. Un asemenea drept nu poate fi invocat de persoanele
asupra cărora există raţiuni ser~oase de a le considera că au comis o crimă contra păcii, o crimă de război, sau o crimă contra
umanităţii, în sensul intrumentelor internaţionale care au dispoziţii referitoare la asemenea crime. În fine, aprecierea asupra
motivaţiei azilului revine statului care-l acordă, în exerciţiul suveranităţii sale 2.
7. Cet~ţenii români nu pot fi extr~daţi sau expulzaţi din
România. Constituţia, prin art. 19 stabileşte că: (1) Cetăţeanul
român nu poate fi extrădat sau expulzat din România; (2) Cetă
ţenii străini şi apatrizii pot fi extrădaţi numai pe baza unei convenţii internaţionale sau în condiţii de reciprocitate; (3) Expulzarea sau extrădarea se hotărăşte de către justiţie. Extrădarea sau
expulzarea sînt două măsuri foarte grave care privesc prin excelenţă libertatea individuală şi dreptul la liberă circulaţie. Este
motivul pentru care cele mai generale reguli în acest domeniu
sînt cuprinse în chiar corpul Constituţiei, urmînd ca reglementă
rile de detaliu să fie realizate prin lege. Constituţia valorifică o
regulă de tradiţie, care rezultă şi din constituţiile străine precum
şi din documentele juridice internaţionale şi anume că cetăţenii
proprii nu pot fi nici extrădaţi şi nici expulzaţi. Expulzarea sau
extrădarea propriului cetăţean ar fi o măsură contrară legăturii
de cetăţenie care implică obligaţii de protecţie pe care statul trebuie să o asigure tuturor cetăţenilor săi. în literatura juridică se
menţionează un singur caz în care această regulă universală azi
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nu este aplicabilă şi anume între Anglia şi Statele Unite ale
Americii, între care extrădarea propriilor cetăţeni este admisă 3.
Acest caz, cvasi - singular, este desigur explicabil prin istotia şi
legăturile sociale şi politice deosebite dintre cele două state.
Pot fi deci extrădaţi sau expulzaţi numai cetăţenii străini şi
apatrizii.
Extr~darea este instituţia juridică ce permite unui stat de a
cere altui stat pe teritoriul căruia s-a refugiat unul din cetăţenii
săi să i-l predea. Ea asigură ca autorii unor infracţiuni mai ales a
unor infracţiuni internaţionale grave, să nu rămînă nejudecaţi şi
nepedepsiţi, ascunzîndu-se pe teritoriul altor state. într-o definiţie considerată mai exactă extrădarea este "un act de asistenţă judiciară interstatală în materie penală care urmăreşte transferul
unui individ urmărit sau condamnat penal, din domeniul celuilalt
stat"·.
Articolul 19 din Constituţie nu a nominalizat situaţiile în care
extrădarea este admisibilă sau nu, un asemenea procedeu fiind
dificil de realizat şi desigur ineficient. Urmează ca autorităţile
care vor avea de rezolvat asemenea probleme să procedeze la o
interpretare şi aplicare a instrumentelor juridice internaţionale
care privesc direct sau tangenţial acest domeniu şi desigur a legislaţiei româneşti. Cîteva reguli însă sînt deja de largă aplicaţie şi,
am putea spune, universal recunoscute de sistemele şi practicile
juridice. Astfel nu se admite extrădarea pentru raţiuni politice,
sau atunci cînd persoana în cauză ar putea fi condamnată la
moartea ori ar exista riscul de a fi supusă torturii 5 şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante etc. Extră
darea se admite şi se practică în cazurile de piraterie maritimă şi
aeriană, traficului de femei şi copii, traficului de arme, traficului
de stupefiante, terorism, genocid etc. ,
Expulzarea este instituţia juridică ce permite autorităţilor publice dintr-un stat să oblige o persoană (cetăţean străin sau apatrid) să părăsească ţara, punînd astfel capăt, în mod silit, şederii
acestei persoane pe teritoriul său. Codul nostru penal reglementează expulzarea străinilor în cadrul m~surilor de siguranţ~, adică
acele măsuri care au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi
preîntîmpinarea săvirşirii faptelor prevăzute de legea penală şi
care se iau faţă de persoanele care au comis fapte prevăzute de
legea penală (vezi art. 111, 112 şi 117 Cod penal). Aşa cum se
arată de altfel în literatura juridică măsura expuIzării se ia de regulă pentru ocrotirea ordinii de drept, fiind motivată de consideraţii de ordin politic, economic, juridic, menţionîndu-se în acest
context tulburări ale ordinii publice, acţiuni contrare legii sau ac-

32

ţiunii politice contra siguranţei
reşedinţă sau unui stat străin '.

statului, ofense aduse statului de

în dreptul internaţional s-au stabilit totuşi unele reguli privind expulzarea în sensul că executarea deciziei de expulzare să
nu fie inutil brutală, rapidă sau vexatorie, iar expulzatului să i se
lase dreptul de a alege statul spre teritoriul căruia urmează să fie
expulzat, adică expulzarea să se facă cu respectarea drepturilor
inerente persoanei 7. în mod firesc aceste reguli în măsura în care
sînt consemnate în pacte, convenţii sau protocoale la care România este parte, fac parte din dreptul intern (potrivit art. 11 din
Constituţie) şi sînt aplicabile în domeniul expuIzării.
Constituţia stabileşte prin art. 19 şi regula în sensul căreia extrădarea se poate decide numai în baza unei convenţii internaţio
nale sau condiţii de reciprocitate. Sînt două condiţii care stabilesc
temeiul juridic al extrădării, condiţii cu vechime în sistemul juridic.
De altfel, Codul penal român în art. 9 stabileşte şi el că extră
darea "se acordă sau poate fi solicitată pe bază de convenţie internaţională, pe bază de reciprocitate şi, în lipsa acestora, în temeiullegii". Desigur norma penală se referă şi la situaţia în care
autorităţile române solicită extrădarea.
Unele explicaţii sînt necesare în legătură cu ultimul alineat al
art. 19 din Constituţie, care stabileşte că numai justiţia poate hotărî extrădarea sau expulzarea. Vom observa că în istoria acestor
două instituţii, decizia a revenit autorităţilor administrative 8, limitarea controlului judiciar fiind explicată, mai ales în ce priveşte
expulzarea prin aceea că ea răspunde în general unor motive de
oportunitate, care nu pot fi supuse aprecierii judecătorului. Aşa
cum am remarcat deja, faţă de realitatea ca ambele măsuri aduc
atingeri grave unor libertăţi fundamentale, este normal ca justiţia
să decidă, pentru că în structura şi sistemul Constituţiei României justiţia este unul din garanţii (poate cel mai puternic şi mai
eficient) al drepturilor şi libertăţilor constituţionale. Iar potrivit
art. 18 din Constituţie cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în
România se bucură de protecţia generală a persoanelor, garantată de Constituţie şi de alte legi. Credem că nu este lipsită de interes menţionarea art. 7 din Declaraţia privind drepturile omului
aparţinînd persoanelor care nu posedă naţionalitatea ţării în care
locuiesc (ONU, 13 decembrie 1985) care stabileşte că "un străin
care se găseşte legal pe teritoriul unui stat nu poate fi expulzat
decît în executarea unei decizii luate conform legii, afară dacă raţiuni imperioase de securitate naţională nu se opun, el trebuie să
aibă posibilitatea de a valorifica motivele contrare expuIzării sale
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şi de a cere examinarea cazului său de către autoritatea competentă, sau de una sau mai multe persoane special desemnate de
anumită amoritate, fiind reprezentat în acest scop. Expulzarea
individuală sau colectivă a străinilor ce se găsesc în această situaţie pentru motive de rasă, culoare, religie, cultură, de origine naţională sau etnică este interzisă."

8. Prioritatea reglementărilor internaţionale. Constituţia

României prin art. 20 stabileşte un principiu de incontestabilă actualitate 9, şi care exprimă într-o viziune modernă corelaţia dintre
dreptul internaţional şi dreptul intern, cu aplicaţia sa specifică în
domeniul drepturilor constituţionale.
Prima regulă ce rezultă din art. 20 al Constituţiei este în sensul interpretării şi aplicării dispoziţiilor privind drepturile şi libertăţile cetăţeneşti în concordanţă cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte. Este nominalizată
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10
Decembrie 1948, iar în ce priveşte celelalte documente internaţionale se vorbeşte de pacte şi tratate deşi într-o viziune largă,
ştiinţifică, pactele sînt tratate. Explicaţia acestui limbaj al art. 20
din Constituţie stă în ataşamentul pe care România îl proclamă
explicit mai întîi faţă de Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, acest document de început şi de referinţă în domeniu,
care a marcat începutul unei ere noi în proclamarea şi protecţia
drepturilor omului. în ideea de a se marca ataşamentul şi respectul faţă de cele două pacte şi anume Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale şi Pactul cu privire la drepturile civile şi politice (adoptate şi deschise semnării,
ratificării şi adeziunii la 16 decembrie 1966, ratificate de către
România în 1974, şi intrate în vigoare la 3 ianuarie 1976 şi respectiv
23 martie 1976), în textul art. 20 s-a menţionat şi cuvîntul pactele.
Cea de a doua regulă acordă prioritate reglementărilor internaţionale, desigur celor cuprinse în tratate ratificate de România,
în situaţia în care s-ar ivi anumite nepotriviri, contradicţii, conflicte - neconcordante - între ele şi reglementările interne. Trebuie menţionat că această prioritate este acordată numai reglementărilor din domeniul drepturilor omului, ea nu este aplicabilă
altor domenii.
Soluţia constituţională dată de art. 20 exprimă nu numai ataşamentul faţă de reglementările internaţionale ci şi marea receptivitate faţă de dinamica posibilă şi previzibilă. în domeniul drepturilor omului sînt încă multe lucruri de înfăptuit care presupun
colaborarea între state şi care se vor realiza prin tratate internaţionale.
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Deschiderea României spre Europa şi spre comunitatea internaţională este astfel constituţional garantată prin art. 20.
Această soluţie este o soluţie modernă, ea se regăseşte în Constituţiile Franţei (art. 55), Spaniei (art. 96 şi art. 93 care permite
atribuirea de competenţe constituţionale unor organizaţii sau instituţii internaţionale), desigur în formulări specifice şi nuanţate.
Dispoziţiile art. 20, în perspectiva aplicării lor, implică două
consecinţe majore. O primă consecinţă priveşte chiar pe legiuitor, care va trebui întotdeauna şi obligatoriu să verifice dacă
proiectele de legi pe care le discută şi le adoptă se corelează cu
tratatele internaţionale la care România este parte. O a doua
consecinţă priveşte autorităţile publice competente a negocia, încheia şi ratifica tratatele internaţionale, care vor trebui să manifeste o atenţie sporită în observarea corelaţiei dintre prevederile
actului internaţional şi dreptul românesc, iar în situaţii mai dificil
de depăşit să se folosească procede~l rezervelor sau declaraţiilor.
O problemă ce se poate ridica în legătură cu art. 20 din Constituţie este aceea de a şti care-i soluţia în cazul în care unele reglementări internaţionale ar contraveni Constituţiei? Sub acest

aspect cîteva exemple din dreptul comparat sînt interesante. Astfel Constituţia Franţei, în art. 54 prevede că "Dacă Consiliul
Constituţional, sesizat de către Preşedintele Republicii, de către
Primul Ministru sau de către Preşedintele uneia sau alteia dintre
adunări a declarat că un angajament internaţional cuprinde o
clauză contrară Constituţiei, autorizaţia de ratificare sau de aprobare nu poate interveni decît după revizuirea Constituţiei". Iar
Constituţia Spaniei prevede în art. 95 că "încheierea unui tratat
internaţional conţinînd dispoziţii contrare Constituţiei va trebui
precedată de o revizuire a acesteia". Sub acest aspect art. 20 din
Constituţia României tace. Cum trebuie explicată o asemenea tă
cere? Este clar că supremaţia Constituţiei, ocrotită explicit prin
art. 51, nu permite ratificarea unui tratat internaţional care ar
contraveni prevederilor sale. în sistemul dreptului românesc,
prevederile tratatelor internaţionale nu pot fi situate, sub aspectul forţei lor juridice deasupra prevederilor Constituţiei. De aici
rezultă obligaţia constituţionaliJ pentru autorităţile competente
în negocierea şi încheierea tratatelor internaţionale de a observa
concordanţa lor cu Constituţia. Dacă textele unor tratate internaţionale ce se negociază conţin asemenea prevederi, ratificarea
lor se poate face fie cu rezervele corespunzătoare, fie numai după ce Constituţia este revizuită potrivit art. 147 şi 148.
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9. Accesul liber la justiţie 10. în sistemul Constituţiei României, justiţia a devenit una dintre garanţiile exercitării efective a
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Acest rol se motivează prin
locul autorităţilor judecătoreşti în sistemul puterilor statale şi
prin funcţiile lor. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, de către
judecători care sînt independenţi şi se supun numai legii. Raportarea activităţii judecătoreşti numai la lege asigură tocmai aplicarea necondiţionată a legii şi numai a legii. Funcţiile justiţiei sînt
de a interpreta şi aplica legile la cazurile concrete, de a judeca şi
a aplica sancţiuni, de a face dreptate. Realizarea corectă a acestor funcţii este asigurată de regulile de desfăşurare a activităţii de
judecată printre care menţionăm publicitatea, oralitatea şi contradictorialitatea dezbaterilor, obligaţia de motivare a hotărîrilor,
posibilitatea exercitării căilor de atac, etc. Potrivit acestui principiu, oricine are acces la jusţiţie: cetăţeanul român, cetăţean
străin sau apatrid.
El permite accesul la justiţie pentru apărarea oricărui drept
sau libertate şi a oricărui interes legitim, fără deosebire dacă
acestea rezultă din Constituţie sau din alte legi.
S-ar putea pune întrebarea de ce în Constituţie se foloseşte
exprimarea "interese legitime'1 Nu ar fi aceasta o restrînge re a
posibilităţii de a acţiona în justiţie şi deci nu ar fi fost suficient
doar termenul interese? Explicaţia este simplă. Constituţia şi legile nu apără şi nu garantează orice interese, ci numai acele interese care se întemeiază pe drept, pe cutumă, în general, pe izvoarele de drept. Interesele nelegitime nu pot şi nu trebuie ocrotite,
ele fiind contrare legalităţii şi statului de drept. Art. 21 din Constituţie implică o corectă delimitare între dreptul la acţiune în
justiţie şi obligaţia constituţională de ocrotire a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime. Este subînţeles că accesul liber la
justiţie permite depunerea oricărei cereri a cărei rezolvare este
de competenta autorităţilor judecătoreşti. Caracterul legitim sau
nelegitim al pretenţiilor formulate în acţiunea în justiţie va rezulta
numai în urma judecării pricinii respective şi va fi constatat prin
hotărîrea judecătorească. Folosind exprimarea "interese legitime" textul constituţional nu pune o condiţie de admisibilitate a
acţiunii în justiţie, ci obligă justiţia să ocrotească numai interesele
legitime.
Posibilitatea sesizării justiţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi a intereselor legitime se poate realiza fie pe calea
acţiunii directe fie prin orice altă cale procedurală, inclusiv pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, menţionată de către
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art. 144, lit. c. din Constituţie. Trebuie să adău găm că accesul
liber la justiţie fiind garantat chiar prin Con s ti tuţ i e, precizarea
din art. 21(2) din Constituţie în sensul căreia nici o lege nu poate
în grădi exercitarea acestui drept, este firească .
10. Caracterul de excepţie al restrîngerii exerciţiului unor
drepturi sau al unor libertăţi. Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cele două pacte internaţionale privitoare la drepturile
omului, alte documente juridice internaţionale admit existenţa
unor limitări şi restrîngeri, în legătură cu exerciţiul drepturilor şi
libertăţilor umane. Legitimitatea unor astfel de reguli stă în chiar
conceptul de libertate. De altfel chiar Declaraţia drepturilor
omului şi cetăţeanului (Franţa, 1789) arată prin art. 4 că "Libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu dăunează altuia. De
asemenea exerciţiului drepturilor naturale ale fiecărui om nu are
alte limite decît pe cele care asigură celorlalţi membri ai societă
ţii să se bucure de aceleaşi drepturi. Aceste limite nu pot fi determinate decît de lege."
De asemenea, din cele două pacte internaţionale rezultă pentru legislaţiile interne, posibilitatea limitării sau restrîngerii exerciţiuilli unor drepturi şi libertăţi. în pacte, asemenea prevederi
nu sînt grupate într-un text unic. Ele se regăsesc formulate la
anumite drepturi şi libertăţi, în funcţie de conţinutul acestora.
Din examinarea acestor prevederi 11 rezultă că limitările şi restricţiile sînt posibile dacă: sînt expres prevăzute de lege; sînt necesare într-o societate democratică pentru a proteja securitatea naţională, ordinea publică, sănătatea sau morala publică, drepturile
şi libertăţile celorlalţi etc.; sînt proporţionale cu cauza care le-a
determinat. De asemenea, din pacte rezultă că limitările trebuie
să fie exclusiv în vederea favorizării binelui general într-o societate democratică, că anumite restricţii legale pot fi impuse pentru
membrii forţelor armate şi poliţiei. în fine pactele internaţionale
stabilesc că exerciţiul drepturilor şi libertăţilor comportă obligaţii
şi responsabilităţi speciale.
Constituţia României, receptînd aceste reglementări internaţionale, foloseşte un procedeu simplu şi eficient şi anume exprimarea tuturor acestora într-un unic articol. Astfel art. 49 permite
restrîngerea exerciţiu lui unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, dar
numai ca excepţie şi desigur numai condiţionat. Potrivit textului
menţionat restrîngerea se poate înfăptui numai prin lege. Chiar
legea poate face acest lucru numai dacă se impune după caz pentru: apărarea siguranţei naţionale, a ordinii publice, a
sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor
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cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea unei calamităţi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav. Altfel spus
Constituţia limitează chiar legea de restl'îngere doar la anumite
situaţii clar definite şi de o incontestabilă importantă. Aceste situaţii nominalizate de către art. 49 implică apărarea unor valori
sociale şi umane care prin rolul lor pot legitima măsuri de natura

celor menţionate. în fine art. 49 impune aici alte două conditii
care desigur sînt cumulative, şi anume ca restrîngerea să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi să nu aducă atingere
existenţei dreptului sau a libertăţii.

NOTE:
1 Art. 16 alin. (1) şi alin. (2), are următorul conţinut:
(1) Cet4ţenil sînt egali în faţa legii şi a autoritilţilor publice, f.ilril privilegii şi
f.ilril descrimin.ilri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
2 v. mai ales art. 14 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum
şi Declaraţia asupra azilului teritorial, adoptată de O.N.U. Ia 14 decembrie 1967.
, G. Geamănu, Dreptul internaţional penal şi infracţiunile internaţionale,
Bucureşti, 1977, p. 217.
·v. G. Geamănu, Drept internaţional public, voI. 1, Bucureşti, 1981, p. 389,
precum şi bibliografia acolo citată.
, Potrivit art. 3(1) al Convenţiei contra torturii şi altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante adoptată de O.N.U. la 10 decembrie 1984
nici un stat parte .. nu va expulza, nu va da înapoi, nici nu va extrăda o persoană
către un stat în care există motive serioase de a crede că ea riscă de a fj supusă
torturii". tn materia extrădării există multe tratate bilaterale, cu conţinut aproape
identic, precum şi un tratat multilateral şi anume Tratatul european de extrădare,
adoptat de Consiliul Europei în anul 1957.
• v. Grigore Geamănu, op. cit., p. 389.
7 Ibidem, p. 389.
'Pe larg v. şi C. A. Colliard, op. cit., p. 334-338 şi 341-342.
• Art. 20 are următorul conţinut:
(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor
fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaratia Universală a
Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România
este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte şi legile interne,
au prioritate reglementările internaţionale.
,. Acest principiu este explicat, formulat prin art. 21 din Constituţie care are
următorul conţinut:

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor şi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
11 v. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice sociale şi culturale, îndeosebi art. 4, 8 (1, a, c), 8 (2); Pactul internaţional cu privire la drepturile
civile şi politice, îndeosebi art. 4(1); 12,18(3), 19(3),22(2).
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CAPITOLUL IV

Inviolabilităţile

1. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. Articolul
22 din Cons tituţie 1 regl ementează şi gara ntează, pentru prima
dată în mod e pres, trei drepturi fundamentale care, deşi sînt
strîns legate între ele, nu pot fi confundate din punctul de vedere
juridic. Aceste drepturi fundamentale sînt dreptul 1", viaţă, dreptul la integritate fizică şi dreptul la integritate psihică .
Dreptul la viaţă a fost consacrat Încă din primele declaraţii de
drepturi. Declaraţia de independenţă a Statelor Unite ale Americii din 4 iulie 1776 evidenţiază că toţi oamenii sînt făcuţi de Creator cu an umit e drepturi inalienabile; printre aceste drepturi se
găseşte viaţa. G uvernantii sînt aleş i de oameni pentru a garanta
aceste drepturi . Declaraţia Universală a Drepturilor Omului sta
bile~te în art. 3 că "Orice om are d reptul la viaţă, libertate şi la
inviolal:lilitatea persoanei", iar Pactu I cu privire la drepturile civile ~i politice prevede În art. 6, pct. 1 că " Dreptul la viaţă esle
inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit p rin lere.
Nimeni nu poate fi privat de vi aţa sa în mod arbitrar" .
Acest drept fi gurează şi în alte importante instrumente internaţionale şi anume în Convenţia europeană pentru protecţia
drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (art. 2) şi Proto-

39

colul nr. 6 privind abolirea pedepsei cu moartea la această Convenţie, în Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei
pentru dimensiunea umană a C.S.CE. (pct. 16.7 şi 17.1).
În unele constituţii dreptul la viaţă nu apare în mod expres
formulat deşi acestea, prin reglementările lor, urmăresc ocrotirea
vieţii. În această categorie se pot grupa toate constituţiile României, cu excepţia celei actuale şi Constituţiile Franţei, Italiei,
Suediei.
Majoritatea constituţiilor prevăd, însă, expres şi explicit dreptulla viaţă, fiind surprinse şi elementele esenţiale ce îl caracterizează •

2

În aprecierea reglementărilor constituţionale trebuie avute în
vedere accepţiunile dreptului la viaţă.
Într-o accepţiune restrîn să, dreptul la viaţă priveşte viaţa persoanei numai în sensul ei fizic.
Într-o accepţiune largă viaţa persoanei (dreptul la viaţă) este
privită ca un univers de fenomene, fapte, cerinţe ce se adaugă,
permit şi îmbogăţesc existenţa fizică.
Constituţia României se referă la accepţiunea restrînsă a
dreptului la viaţă, această soluţie fiind mai eficientă din punctul
de vedere juridic.
Elementele definitorii, constituţionale ale dreptului la viaţă,
se concretizează, în primul rînd, în faptul că nimeni nu poate fi
privat de viaţa sa în mod arbitrar. În acest sens, art. 22(3) din
Constituţie interzice pedeapsa cu moartea 3. Interzicerea pedepsei cu moartea exprimă tendinţa dominantă existentă azi în lume,
prezentă în documente juridice, politice de înlăturare a acestei
sancţiuni. Pedeapsa cu moartea produce efecte ireparabile, istoria dovedind că de foarte multe ori ea a fost efectul unor grave
erori judiciare 4 •
Prin aceste dispoziţii în Constituţie se realizează o corelaţie
indiscutabilă cu Protocolul facultativ al Pactului internaţional cu
privire la drepturile civile şi politice, vizînd abolirea pedepsei cu
moartea, protocolul care a fost ratificat de România fără rezerve 1.
Interdicţia prevăzută de art. 22(3) din Constituţie este absolută nefiind posibilă nici o excepţie.
Corelativ dreptului la viaţă, statului îi revin unele obligaţii şi
anume: asigurarea unor condiţii minime de existenţă şi de viaţa
decentă, protecţia mediului în care se desfăşoară viaţa, asigurarea mijloacelor necesare pentru ocrotirea sănătăţii cetăţeanului.
Dreptul la viaţă presupune importante şi complexe consecinţe în legislaţia statelor şi anume: atitudinea care trebuie adoptată faţă de eugenie, incriminarea genocidului, problema avortu-
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lui, modul de reglementare a transplantului de organe, admiterea
sau respingerea euthanasiei, incriminare a orthotanasiei 6.
Dreptul la integritate fizică este expres prevăzută in formularea constituţională, care este comună cu cea a dreptului la viaţă
şi care evidenţiază strinsa legătură dintre aceste două drepturi.
Corelat acestui drept există obligaţia autorităţilor publice de a
asigura exercitarea lui, exercitarea care este garantată de Constituţie. Orice atingereA adusă integrităţii fizice a persoanei trebuie
sancţionată de lege. In acelaşi timp, dacă atingerea integrităţii fizice se impune în anumite situaţii, de ordin social, ea trebuie prevăzută de lege în condiţiile art. 49 din Constituţie.
Dreptul la integritate psihică este şi el garantat şi ocrotit de
Constituţie în acelaşi art. 22(3). Reglementarea este determinată
de faptul că in Constituţie omul este privit - sub aspect juridic ca fiind 'un complex de elemente componente în care psihicul
ocupă un loc foarte important şi în care acesta nu poate fi despărţit de fizic, Mutilarea uneia sau alteia dintre integrităţi o
poate afecta pe cealaltă şi este contrară drepturilor omului.
Acesta este şi motivul pentru care în multe documente internaţionale sînt condamnate practicile care aduc atingeri celor două
in tegrită ţi.
Respectul vieţii, al integrităţii fizice şi al integrităţii psihice
implică în mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, ceea ce o face în mod expres
Constituţia în art. 22(2). Practicarea unor asemenea procedee şi
tratamente este o încălcare a demnităţii şi personalităţii omului şi
aminteşte de obiceiuri primitive, care trebuie repudiate şi reprimate de lege. Prin reglementarea COilstituţională se realizează
concordanţa necesară cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului (art. 5), Pactul internaţional cu privire la drepturile civile
şi politice (art. 7) şi mai ales cu Convenţia contra torturii şi altor
pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adopta7
tă de Adunarea Generală a ONU în 10 decembrie 1984 •
Convenţia prevede în art. 1 pct. 1 o dispoziţie aplicabilă în
sistemul nostru de drept potrivit art. 11 alin. 2 din Constituţie,
cunform căreia nu este tortură "durerea sau suferinţele rezultînd
exclusiv din sancţiunile legale, inerente acestor sancţiuni sau ocazionate de ele".
Tot în temeiul prevederilor constituţionale (art. 11 şi art. 20),
definiţia torturii cuprinsă în Convenţie nu poate restrînge eventualele dispoziţii de mai largă cuprindere conţinute în alte instrumente internaţionale sau legi naţionale. Convenţia conţine recomandările necesare, care ar trebui introduse în dreptul intern al
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statelor, în vederea aplicării acesteia. în acest scop, în art. 2 pct.
1, Convenţia cuprinde angajamentul statelor de a lua măsurile legislative, administrative, judiciare şi alte măsuri eficace pentru a
împiedica săvîrşirea de acte de tortură, aplicarea de pedepse sau
tratamente crude, inumane sau degradante, pe teritoriul ce se
află sub jurisdicţia lor. Art. 22(2) din Constituţia României realizează corelarea clară, necesară şi eficientă cu aceste instrumente
internaţionale.
Dispoziţiile

art. 22 se corelează şi cu alte dispoziţii din Condar mai ales cu art. 1(3), art. 20, art. 23, art. 27.
Detalierea conţinutului dispoziţiilor şi mai ales a garanţiilor
indispensabile dreptului la viaţă, la integritate fizică şi psihică ale
persoanei revine legislaţiei, mai ales celei penale.
2. Libertatea indiyjd!laJ~. Istoria îndelungată şi sinuoasă a
acestui drept, reglementat în art. 23 din Constituţie 8, permanentele conflicte ce au intervenit şi intervin între lege şi teorie, pe de
o parte, şi practica autorităţilor publice, pe de altă parte, au impus formularea unor reguli constituţionale clare, a căror aplicare
să nu fie stînjenită de interpretări şi speculaţii.
Libertatea individuală şi-a găsit consacrarea de timpuriu în
britanicul Habeas COrpllS ACl din 1679, în Petition of rigbts din
1688, în Declaraţia franceză a d repturilor omului şi cetăşeanului
din 1789 şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din
1948, mai ales sub forma unor proceduri de protecţie a individului. Procedura de "habeas corpus" presupunea la origine dreptul
persoanei aresta te de a-i fi adus, în ce) mult 24 de ore, corpul, în
faţa autorităţii judecătoreşti, pentru ca j udecătorii să verifice
cauzele detenţiunii (arestării), În vederea protejării dreptului
persoanei la libertate. în urma judecăţii, judecătorul trebuia să
decidă dacă arestatul rămîne În d etenţie sau nu. Eliberarea se
putea face cu sau fără cauţi une, iar rearestarea era de neconceput pentru aceleaşi fapte. Neexecutarea deciziei judecătoreşti de
eliberare era sancţionată cu amendă . Decizia se executa În trecut
Într-o perioadă de timp proporţio.l ală cu dislanţa dintre sediul
autorităţii judecătoreşti şi locul Închisorii. Elemente ale procedurii "habeas corpus" au existat şi anterior acestor reglementări 9.
Caracterizînd acest drept Blackestone arată că "Păstrarea
dreptului de libertate personală este de cea mai mare importanţă
pentru cetăţen i , pentru că dacă s-ar lăsa în puterea vreunui magistrat, fie chiar celor mai Înal ţi, săinchidă în mod arbitrar pe
cine ar vrea el sau agenţii lui, s-ar nimici toate celelalte drepturi
şi imunităţi. Atacuri nedrepte, arbitrare din partea magistraţilor
chiar asupra vieţii sau proprietăţii sînt mai puţin periculoase penstituţie,
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tru comunitate decît cele îndreptate contra libertăţii personale a
supusului. A răpi unui om viaţa, a-i confisca cu violenţă averea
fără să fi fost condamnat la judecată, ar fi un act de despotism
aşa de mare, aşa de notoriu, încît imediat ar transmite alarma tiraniei în tot regatul, dar arestarea unei persoane, zvîrlindu-l în
mod secret în închisoare, unde suferinţele lui sînt necunoscute
sau uitate, e un act mai puţin public, mai puţin impresionant şi
prin urmare mult mai periculos" 10. Aceeaşi motivaţie a stat la baza
Revoluţiei franceze şi a Declaraţiei ce i-a urmat în anul 1789 11 •
în prezent, libertatea persoanei este prevăzută în constituţiile
a peste 40 de state ale lumii.
în practica şi literatura de specialitate această inviolabilitate
este denumită în mod diferit şi anume: "dreptul la siguranţă individuală" 12, "dreptul la libertate şi la securitatea persoanei" 13, sau
"libertatea individuală" 1". Constituţia a ales denumirea "libertate
individuală" care este de tradiţie constituţională în ţara noastră.
Art. 23 din Constituţie foloseşte două exprimări şi anume cea
de libertate individuală şi de siguranţă a persoanei.
Libertatea individuală priveşte libertatea fizică a persoanei,
dreptul său de a se putea comporta şi mişca liber, de a nu fi ţinut
în sclavie sau în orice altă servitute, de a nu fi reţinut, arestat sau
deţinut decît în cazurile şi după formele expres prevăzute de
Constituţie şi legi.
Pentru înţelegerea noţiunii constituţionale de libertate individuală, trebuie să plecăm de la faptul că aceasta nu este şi nu
poate fi absolută ceea ce înseamnă că ea se realizează în coordonatele imp.use de ordinea constituţională, sau mai larg de ordinea
de drept. încălcarea acestor coordonate de către oricine îndreptăţeşte autorităţile publice la intervenţie, la represiune.
Măsurile luate de autorităţile publice pentru restabilirea ordinii de drept, de represiune sînt şi trebuie să fie, la rîndul lor,
condiţionate şi clar delimitate, astfel încît libertatea individuală
să fie respectată şi nici o persoană care este inocentă să nu fi e
victima unor abuzuri.
Ansamblul garanţiilor care protejează persoana în situaţiile
în care autorităţile publice, în aplicarea constituţiei şi a legilor,
iau anumite măsuri care asigură libertatea individuală, garanţii
care asigură ca aceste măsuri să nu fie ilegale, se constituie În
noţiunea de siguranţă a persoanei. Acest sistem de garanţii permite realizarea tragerii la răspundere a celor vinovaţi, dar în acelaşi timp asigură ocrotirea juridică necesară.
în literatura juridică 16 a fost prezentat acest sistem de garanţii, care ar putea fi format din următoarele măsuri esenţiale: prelS
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cizarea strictă şi legală a condiţiilor în care persoana poate fi acuzată, reţinută sau arestată; impersonalitatea legii; reglementarea
principiului legalităţii incriminării şi a pedepsei; consacrarea prezumţiei de nevinovăţie; aplicarea principiului neretroactivităţii
sau ultraactivităţii (cu excepţia legii penale mai blînde); remiterea integrală a funcţiei represive către instanţe, dacă prin măsura
de aplicat se afectează libertatea individuală; garantarea independenţei judecătorilor; consacrarea dreptului la apărare; instituţionalizarea unei proceduri penale în măsură de a satisface exigenţele legalităţii şi ordinii constituţionale.
Noţiunea de libertate individuală are o sferă de cuprindere şi
o generalitate mai mare decît cea a siguranţei persoanei. Siguranţa persoanei poate fi privită ca o garanţie a libertăţii individuale,
ea privind legalitatea măsurilor ce pot fi dispuse de către autorităţile publice, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
Articolul 23 din Constituţie stabileşte condiţiile în care se pot
realiza percheziţiile, reţinerile şi arestările, care formează o parte
din conţinutul libertăţii individuale, şi anume că acestea pot fi
dispuse numai în cazurile şi cu procedura prevăzută de lege. Acelaşi articol consacră prezumţia de nevinovăţie, potrivit căreia,
pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii de condamnare persoana
este considerată nevinovată şi legalitatea pedepsei, în temeiul că
reia, nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decît în
condiţiile şi în temeiul legii.
3. Dreptulla apărare. Dreptul la apărare este reglementat în
art. 24 din Constituţie şi este un drept fundamental de tradiţie în
istoria instituţiei drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. în unele
constituţii acest drept nu este reglementat distinct de libertatea
individuală, fiind considerat ca principiu de realizare a justiţiei
(de exemplu în toate constituţiile anterioare ale României, şi
constituţiile Greciei, Egiptului, Portugaliei, Finlandei, Spaniei,
Germaniei, Olandei, Italiei, Franţei, Chinei, Norvegiei, Danemarcei etc.). în alte constituţii acest drept este reglementat distinct, cum este şi cazul Constituţiei actuale a României.
Locul distinct al acestui drept este între inviolabilităţi care
constituie o parte a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
cetăţeanului. Părţile într-un proces au dreptul de a fi asistate de
un avocat ales sau numit din oficiu. Există procese în care asistenţa unui avocat este obligatorie, motiv pentru care dacă partea
nu şi-a ales un avocat, autoritatea publică competentă are îndatorirea de a desemna un avocat pentru apărarea persoanei în
cauză.
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4. Dreptul la Jjber~ circulaţie. Dreptul la liberă circulaţie reglementat de art. 25 din Constituţie 17 este un drept fundamental
nou, care asigură libertatea de mişcare a cetăţeanului.
Acest drept este reglementat şi în alte constituţii ca de exemplu cea a Spaniei, Olandei, Suediei, Greciei, Germaniei, Italiei,
Argentinei etc.
Textul constituţional reglementează două aspecte ale acestui
drept şi anume: libera circulaţie pe teritoriul României şi libera
circulaţie a cetăţenilor români în afara acestuia.
Cele două aspecte ale acestui drept valorifică cîteva reguli
care rezultă din instrumentele internaţionale în materie la care
România a aderat şi anume: orice persoană care se află în mod
legal pe teritoriul unui stat are dreptul de a circula acolo liber şi
de a-şi alege liber reşedinţa; orice persoană este liberă să pără
sească orice ţară, inclusiv propria sa ţară; nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de dreptul de a intra în propria sa ţară, iar un
străin care se află în mod legal pe teritoriul unui stat nu poate fi
expulzat decît în executarea unei decizii luate în conformitate cu
legea şi, dacă raţiuni imperioase de securitate naţională nu se
opun, el trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta considerentele care pledează împotriva expulzării sale şi de a obţine examinarea cazului său de către autoritatea competentă ori de către
una sau mai multe persoane desemnate de această autoritate, putînd fi reprezentat în acest scop.
Libera circulaţie pe teritoriul României asigură şi garantează
posibilitatea pentru cetăţeni de a circula nestînjenit pe teritoriu,
în orice localitate din ţară.
Acest aspect nu înlătură obligaţia respectării legilor referitoare la domiciliu, reşedinţă, proprietate etc.
Libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate asigură şi
garantează permisiunea emigrării şi a revenirii în ţară.
Constituţia garantează dreptul la liberă circulaţie dar el trebuie exercitat în anumite condiţii prevăzute de lege. în principiu,
aceste condiţii urmăresc ocrotirea unor valori economice şi sociale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, normala desfăşu
rare a relaţiilor cu alte state etc.
5. Dreptul la viaţ~ intim~, famiHal~ şi privat~. Dreptul la via. ţă intimă, familială şi privată, drept apărut relativ recent, este reglementat în art. 26 din Constituţie are un conţinut complex şi
este de o mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea ce-

1"

tăţeanului.

Acest drept este reglementat şi în constituţiile altor state ca
Olanda, Spania, Portugalia, Japonia etc.
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în trecut, multă vreme viaţa privată şi intimă, au fost protejate doar de regulile morale şi de uzanţele sociale. în prima jumătate a secolului XIX au apărut primele hotărrri judecătoreşti
referitoare la protecţia vieţii private în Anglia şi Franţa. Acestă
protecţie acordată jurisdicţional completa pe aceea insuficientă
ce era acordată dreptului de autor, motiv pentru care la sfirşitul
secolului XIX ea a întărit noua noţiune, apărută la acea vreme,
de drept moral de autor.
Constituţia României r eglementează acest drept ca o latură a
respectării şi ocrotirii personalităţii omului, proclamată în art. 1
din Constituţie ca valoare supremă.
Constituţia foloseşte trei noţiuni - viaţă intimă, familială şi
privată.
Dispoziţiile constituţionale impun autorităţilor publice obligaţia constituţională de a respecta şi ocroti viaţa intimă, familială
şi privată.
Autorităţile publice trebuie să ia toate măsurile pentru ocrotirea vieţii intime, familiale şi private a persoanei. In conţinutul
dreptului la viaţă intimă, familială şi privată intră şi dreptul ex-

clusiv al persoanei la propria imagine, care este in separabil de
respectul şi ocrotirea intimităţii şi a vieţii private.
Acest tip de diept a fost denumit în doctrină drept la identitate 19 şi presupune dreptul persoanei de a nu i se dezvălui, fără
consimţămîntul său numele adevărat, adresa, vîrsta, si tuaţia familială, modul de folosire a timpului liber, obiceiurile etc.
în faţa unei diversităţi de situaţii, care pot constitui atentate
la viaţa privată' şi la dreptul la propria imagine este dificil de stabilit, în mod precis şi universal valabil, natura (felul) faptelor
care pot fi divulgate, fără consimţămîntul persoanei în cauză 20. în
vederea soluţionării acestei delicate dileme practica şi doctrina
vor avea şi au un cuvînt greu de spus.
Desigur că încălcarea regulii necesităţii luării consimţămîntu
lui persoanei în cauză, crează responsabilitatea în sarcina celui
care nu a respectat-o.
Un alt aspect al dreptului persoanei la viaţă intimă şi privată
este dreptul persoanei de a dispune de ea însăşi.
Ca şi celelalte aspecte de conţinut ale dreptului la viaţă fami- .
lială, intimă şi privată şi acest drept a fost receptat relativ recent
în vocabularul constituţional. Cu toate acestea el era încorporat
între drepturile omului, chiar dacă nu în mod explicit.
Acest drept mai este cunoscut şi sub denumirea de libertatea
persoanei de a dispune de corpul său ori cea de libertate corpo46

rală. Multă vreme această libertate nu a fost acceptată de legislaţie din motive religioase, morale sau cutumiare.
Dreptul persoanei de a dispune de ea însăşi cuprinde cel puţin două aspecte şi anume: numai persoana poate dispune de fiinţa sa, de integritatea sa fizică şi de libertatea sa şi prin exercitarea
acestui drept persoana nu trebuie să încalce drepturile şi libertă
ţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
Acest drept a fost recunoscut ca urmare a mişcărilor feministe, referitoare la libertatea sexuală.

în mod firesc acest drept comportă şi unele limite determinate de protecţia celorlalţi, a grupului social şi anume: examenul
sănătăţii impus pentru exercitarea unor activităţi pentru căsăto
rie; examinarea medicală instituită pentru mediile şcolare şi studenţeşti în vederea depistării unor maladii contagioase; măsurile
medicale pentru combaterea bolilor venerice, a toxicomaniei,
vaccinări obligatorii.
Prevederile constituţionale referitoare la acest drept trebuie
corelate şi cu cele din art. 17 din Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice, în care se arată că nimeni nu va fi
obiectul unor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viaţa sa privată, în
familia sa, în domiciliul sau corespondenţa sa, sau al unor
atingeri ilegale în onoarea şi reputaţia sa. Orice persoană are
dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau
atingeri.
De asemenea acest drept trebuie corelat şi cu alte drepturi şi
libertăţi fundamentale şi mai ales cu libertatea individuală, dreptul la liberă circulaţie, inviolabilitatea domiciliului, secretul corespondenţei, libertatea de exprimare etc., drepturi şi libertăţi
distincte de dreptul la viaţă intimă, familială şi privată.
în ceea ce priveşte al doilea aspect, în conţinutul art. 27(1)
din Constituţie se vorbeşte de "domiciliu şi reşedinţli", ambele
exprimări fiind corecte. în dreptul constituţional şi în dreptul public în general, noţiunea de domiciliu are o accepţiune largă, cuprinzînd atît domiciliul în sensul dreptului civil, cît şi reşedinţa
unei persoane fizice.
Art. 27(2) din Constituţie prevede în mod expres cazurile derogatorii în care se poate pătrunde sau rămîne în domiciliul sau
reşedinţa unei persoane fără învoirea ei.
6. Inviolabilitatea domiciliului. Respectul personalităţii
umane şi a vieţii private a persoane implică şi respectul înviolabi21
lităţii domiciliului, reglementat în art. 27 din Constituţie • Inviolabilitatea domiciliului cuprinde două aspecte şi anume: libera
alegere, schimbarea sau folosirea domiciliului, fără autorizarea
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prealabilă sau posterioară a vreunei autorităţi publice, precum şi
dreptul persoanei de a folosi domiciliul după libera sa dorinţă,
fără manifestări abuzive, pe de o parte, şi inviolabilitatea domiciliului, care presupune interdicţia de a se pătrunde sau de a ră
mîne în acesta, fără consimţămîntul celui care îl deţine sub orice
titlu, sau fără autorzaţie, pe de altă parte. Primul aspect al inviolabilităţii domiciliului îşi găseşte fundamentarea juridică în prevederile art. 25 din Constituţie - dreptul la liberă circulaţie.
Av"md în vedere implicaţiile juridice, morale şi sociale ale cazurilor de percheziţie domiciliară, Constituţia le-a rezervat două
alineate distincte - art. 27(3) şi (4).
Potrivit alin. (3) autoritatea competentă care poate ordona
perchiziţie este exclusiv magistratul. De asemenea, textul constituţional stabileşte regula conform căreia sînt interzise percheziţiile domiciliare în timpul nopţii cu excepţia flagrantului delict.
Fundamentarea acestei prevederi se face pe faptul că percheziţiile efectuate noaptea produc efecte nedorite. Flagrantul delict,
este exceptat, în acest caz, interesul justiţiei avînd prioritate.
Textul constituţional se referă la percheziţiile domiciliare,
percheziţiile efectuate asupra unor persoane fiind supuse reglementărilor referitoare la libertatea individuală. Cu toate acestea,
în cazul în care persoana de percheziţionat se află în domiciliul
sau reşedinţa sa, în primul rînd vor fi aplicabile prevederile constituţionale referitoare la percheziţia domiciliară care odată satisfăcute, urmează aplicarea celor privind percheziţia corporală.
O ultimă constatare este aceea conform căreia prin condiţiile
prevăzute de lege în care se pot pune în aplicare cazurile de pă
trundere sau de rămînere, fără învoirea persoanei, în domiciliul
sau reşedinţa acesteia, se înţelege procedura ce trebuie urmată.
Această prevedere este deosebit de importantă pentru că pune
stavilă oricăror abuzuri, legea prevătînd cum trebuie să se efectueze vizitele la domiciliul sau reşedinţa unei persoane, precum şi
sancţiunile ce se pot aplica în cazul încălcării acestor reguli.

NOTE:
I Art. 22 are următorul conţinut:
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sînt garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsA sau de tratament inuman ori degradant.
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.
zln această categorie se pot enumera peste 20 de constituţii ale unor state ca
Filipine, Barbados, Botswana, R. P. D. Coreeanl, Polonia, Grecia, Egipt, Portugalia, Spania, Japonia, Finlanda, Olanda, Germania etc.
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'Constituţia României se postează astfel pe poziţii beccarianiste şi contrare
concepţiilor şcolii pozitivist\! exprimate În domeniul dreptului penal şi criminolo-

gi\!i. A se v\!dca C. Beccaria, Dei delicte c dc//c pene, Bucureşti, 1965.
·v. În acest scns D. Cosma, J)c la Dallte la Zola, pc urmele unor procese celcbrc, Bucureşti, 1978; D. Cosma, Sacra te, Bruno, Gali/ei În fala justiţiei, IJucureşti, 1982 şi Yolanua Eminescu, Mari pTCICCSC di/l istoria justiţiei, Bucureşti,
l1J70.
'v. legea nr. 7 din 2S ianuarie 1')91 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol facultativ la Pactul mternaiional cu privire la drepturile civile şi politice, vizînd abolirea p;:depsei cu moalt.:a, publicat În Monitorul Oficial nf. 18 din
26.L19')1.
' v. l. Deleanu, op. cit. p.78.
' România a aderat , fără rezerve, la acea~tă Convc::ntie prin kge;l nr. !9 din 9
octombrie 1990, publil:at ă în :v1O/lJ,orul Ofil:ial m. 11 2J 10. X.ll)9().
'ArI. 23 arc următuwl contin dt:
(1) Lib"rt : I[I~:\ imli v lduaJă d sigurail\" persoanei sînt illviolabilc.
(2) Perchc7iţionar r:a. rc ti ll(~ rea sau arestarea unei persoane ~Înt permisc numai În cazurile şi cu !,rocwura I"CV;-ll.ute de kge.
(3) Re\incrc:\ nu ['''il,e J '; p iişi 24,k ore.
(4) ArestdIea s.:; la(;(! Îlo I,,:O).;iul unui manuat c mis de magistrat, pentru o durat?i de cel mult 3(: de 7ik. A ~lI pr ; lleg ; tl l ! i\lii mandatului , arestatul se poat;; plîng"
ju<k:cătorului, ::;He est e ohligat si! ~e 1'ro"u ilIe pl in hodh ire mo t ivat ă. Prelungirea
:uesl.;uii se a"ro bii numai de inst illl\a de JUlkcat ă .
(5) Celui relinut sau ah·~tat i se ;,duc de înuată !" cUfwştinp, În limba pe
care o înlelege, nlOtiv-;!l- rqinerii :;au ale :In.:, :.irii, iar 'flvinuilea, În cel mai scurt
tem,en, îr' \'inuirea se aduce LI ClI lloltinp nUlnai În !lTeZl!r.\a uTllli av\>cat, ak~ sau
numi l G; ~ ofic.:iu
«(1) Elih":~:I~ca celui retinut sau arestat e :;te "bl;g~torie, dal:ă moti\'ele ; '(;('S'
h)i ' il ~j s uri au di\ ....u \Il.
(7) Persoana ~-:· st.,! rl f-[I ., wn tll· ;'re drept ul sii c ~' :lr;J punerea sa În lihertate
prc,vizoric ":Jb contr~~ i jl.:diciar sau PIC cautiune.
(R) lind Iii ramÎ;lerea deliniti vă a hctiirÎI ii jude'.: ăton,:şli de condamnare, persoana c .,te conside ldl ă nc\inovată .
(9) ~jci o pet!.;a j)s;,\ nu PO:ilc~ fi stahi li", sau arh c.ltă decît 1n condiliile şi În
temciullegii.
'Ele se regăsesc În primul act collstitutional britanic Ma6n;, eharta LibertatlJTl1 din 1'215 (art. 3~).
10 {lJludC. Dis,escu , Drept wllstiruţio/ldl, Bucureşti, 1915. p. 237-2::1\.
11 Jn Franta anterior aaului 1789 regele putea emlle renumitele "leures de cachet" pe baza cărora uricine putea fi inchis, fără nil:i o procedură, la Basti Ea.
Cneori aceste "kttres" sc dădeau 5; În aih .
"1. Delcanu, op, dt., p. 79.
"Pa ctul drepturilor civile 5i politice (arI. <J) .
,. C. I)isscscu, o/,. cir. , fJ. 426.

" .~biclcm.
"1. Delcanu, ap. cit., p. 79.
"ArI. 25 are următorul conţinut:
(1) Dreptul la liberă circulatie, În tarA şi În străinătate, este garantat. I .l'!·,'a
st~bileşte condiţiile exercitării acestui drept.
(2) Fiecărui cetăţean ii este asigurat dreptul de a-şi stabili dorruciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni În ţară.
11 Art. 26 are următorul conţinut:
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
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(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi dacă nu Încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
"v. 1. Deleanu op. cit., p. 79.
"în SUA posibilitatea de reproducere, în presă, a unor fapte, cu consimţă
mîntul persoanei în cauză, poartă denumirea de drept la citare, iar cea de a face
comentarii în aceleaşi condiţii - drept de comentarii obiective.
21 Art. 27 are următorul conţinut:
(1) Domiciliul şi reşedinta sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau ră
mîne în domiciliul ori în reşedinta unei persoane fără învoirea acesteia.
(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege în următoarele
situatii:
a) pentru executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărîri judecăto
reşti;

b) pentru înlăturarea unei primejdii privind viaţa , integritatea fizică sau
bunurile unei persoane;
c) pentru apărarea sigurantei naţionale sau a ordinii publice,
d) pentru prevenirea răspîndirii unei epidemii.
(3) Percheziţiile pot fi ordonate exclusiv de magistrat şi pot fi efectuate numai în formele prevăzute de lege.
(4) Percheziţiile în timpul nopţii sînt interzise, afară de cazul delictuJui
flagrant.
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