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CAPITOLUL I (VIII)
Drepturile exclusiv politice

1. Unele consideraţii generale privind drepturile exclusiv politice. Este îndeobşte admis că într-un stat de drept, democratic şi
social, poporul trebuie să aibă ultimul cuvînt. Această realitate
este exprimată prin art. 2 din Constituţia României care stabileşte că suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o
exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum şi
că "nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea
în nume propriu".
Pentru explicarea drepturilor electorale, interes aparte prezintă articolele 2, 34, 35, 59(1) şi 81(1) din Constituţie. De regulă
în categoria drepturilor electoraJe sînt menţionate dreptul de a
alege şi dreptul de a fi ales.
Examinarea drepturilor electorale ale cetăţenilor români implică însă CÎteva determinări teoretice. Drepturile electorale sînt
prin excelenţă drepturi cetăţeneşti fundamentale.
în clasificările date drepturilor fundamentale, drepturile electorale sînt grupate, de regulă, într-o categorie distinctă numită
drepturi exclusiv politice. Aceasta se motivează prin aceea că,
prin conţinutul lor, aceste drepturi pot fi exercitate de către cetă
ţeni numai pentru participare la guvernare. Caracterizarea drepturilor electorale ca drepturi exclusiv politice, permite delimitarea lor de drepturile şi libertăţile social-politice (libertatea conştiinţei, libertatea de exprimare, dreptul de asociere etc.), dar şi
explicarea altor consecinţe juridice. Astfel drepturile exclusiv politice aparţin numai cetăţenilor, pentru că ele pot fi folosite numai pentru participarea la guvernare şi pentru că este pretutindeni recunoscut şi admis că la guvernarea unei societăţi participă
numai cetăţenii, deoarece ei sînt legaţi de destinele acestei societăţi organizate în stat.
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Sfera drepturilor electorale. Mai întîi trebuie să ştim care sînt
drepturile electorale ale cetăţenilor, deci să stabilim sfera lor.
Problema este interesantă atît pentru ştiinţa dreptului, cît şi pentru legiuitor. Dacă examinăm sediul juridic al materiei vom constata lesne că unele drepturi electorale sînt prevăzute chiar în
textul Constituţiei, iar unele în legea electorală. Dacă luăm de
exemplu legea electorală 1 din 1990 vom identifica mai multe
drepturi electorale precum: dreptul cetăţenilor de a verifica înscrierea în listele electorale şi de a face întîmpinări împotriva
omisiunilor, în scrierilor greşite şi a oricăror erori (art. 25); dreptul de a contesta candidaturile (art. 41) etc.
Rezultă că nu toate drepturile electorale ale cetăţenilor sînt
nominalizate prin Constituţie. Explicaţia constă în faptul că prin
Constituţie sînt nominalizate numai drepturile fundamentale ale
cetăţenilor, celelalte drepturi fiind prevăzute în lege. De aceea
atunci cînd analizăm drepturile electorale ale cetăţenilor români
trebuie să avem în vedere că sfera lor este mai cuprinzătoare decît cea care rezultă din Constituţie; aceasta impune o delimitare
între drepturile electorale fundamentale (adică cele nominalizate
prin Constituţie) şi celelalte drepturi electorale. Noi vom explica
numai drepturile electorale fundamentale.
at priveşte aceste drepturi, încă o precizare se impune. Tradiţional sînt exprimate constituţional, şi desigur analizate în lucrările ştiinţifice, două drepturi şi anume dreptul de a alege şi
dreptul de a fi ales. în strînsă corelaţie cu aceste drepturi, unele
constituţii au prevăzut sau prevăd şi un alt drept electoral fundamental şi anume dreptul de revocare. Acest drept există în China
(art. 77 din Constituţie), în Indonezia unde partidele politice au
dreptul de a revoca pe membrii lor în parlament, în Lichtenstein
unde numărul restrîns al populaţiei permite contacte familiare, şi
un parlamentar poate fi revocat de către grupul său electoral 2.
De altfel următoarea schemă 3 este edificatoare în acest domeniu.
Revocarea §i excluderea 2arlamentarilor
Număr de tări în care 2arlamentarii:
Pot fi revocaţi de către alegători
Nu pot fi revocaţi de către alegători
Pot fi excluşi din Parlament
Nu pot fi excluşi din Parlament

18

67
70
13

Privitor la dreptul de a alege, vom sublinia că el apare în
unele constituţii chiar astfel nominalizat. în alte constituţii el este
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exprimat prin denumirea de drept de vot. Această din urmă denumire o utilizează şi art. 34 din Constituţia României. Fără a intra în prea multe detalii şi explicaţii privind terminologia juridică
şi sursele doctrinare sau legislative ale unuia sau altuia dintre
textele constituţionale, trebuie totuşi să remarcăm că într-un limbaj riguros ştiinţific există deosebiri între alegere şi votare·.
Astfel se foloseşte termenul alegere (deci dreptul de a alege)
atunci cînd cetăţenii aleg membrii unei autorităţi publice. Se
spune că cetăţenii votează atunci cînd se pronunţă pentru sau
contra unei reguli sau hotărîri, existînd sinonimie între votare şi
referendum. Desigur, limbajul Constituţiei poate fi uneori mai
puţin riguros pentru a fi înţeles şi receptat de toţi cetăţenii.
Constituţia României reglementează prin art. 34 dreptul de
vot acesta fiind primul drept electoral al cetăţenilor români. O
asemenea reglementare face posibilă şi o altă explicaţie sau interpretare.
Astfel dreptul de a alege poate fi considerat un drept complex care conţine elemente constituţionale (votul cu toate trăsă
turile sale) şi elemente de nivelul legii, de natura reglementărilor
constituţionale fiind doar votul (sau dreptul de vot).
Dreptul de a fi ales ca drept cetăţenesc fundamental este de
netăgăduit, cele două drepturi (de vot şi de a fi ales) implicînduse necondiţionat unul pe celălalt. De aceea şi acest drept se înscrie în cadrul drepturilor electorale ale cetăţenilor români.
Cît priveşte dreptul de revocare mai multe explicaţii sînt desigur pertinente. Aşa cum a rezultat el mai este prevăzut în unele
sisteme juridice. Dar el a fost prevăzut şi în alte sisteme juridice
(vezi, de exemplu, legislaţia cantonală din Elveţia). Dreptul de
revocare trebuie privit în strînsă legătură 'cu două teorii semnificative şi anume teoria mandatului imperativ şi teoria mandatului
reprezentativ. Potrivit primei teorii parlamentarul acţionează numai potrivit instrucţiunilor obligatorii date de alegătorii săi, el nu
va putea acţiona nici în afara, nici împotriva acestora, depunînd
toate eforturile necesare îndeplinirii lor. Alegătorii din circumscripţia electorală pot retrage parlamentarului împuternicirile fă
ră vreo motivare. Conform teoriei mandatului reprezentativ, parlamentarul primeşte un mandat colectiv, dat de întreaga naţiune
adunării reprezentative. Alegătorii nu stabilesc dinainte sarcinile
parlamentarului, el este autorizat de către naţiune să o exprime
şi reprezinte. Fiind considerat alesul şi reprezentantul naţiunii,
parlamentarul nu păstrează nici o legătură cu alegătorii din cir5

cumscripţia electorală,

nu ră spunde faţă de aceştia şi nu poate fi
revocat decît de întreaga naţiune, lucru practic imposibil. Mandatul imperativ presupune scrutinul uninominal şi numai într-un
asemenea sistem revocarea pare a fi discutabilă şi eventual posibilă. Care este starea legislativă actuală? Privind mandatul de deputat sau de senator, dispoziţiile art. 66 din Constituţie dau o soluţie clară atunci cînd stabilesc că în exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sînt în serviciul' poporului şi că orice mandat
imperativ este nul. Ot priveşte mandatul şefului de stat, Constituţia nu prevede un lucru similar, lucru firesc faţă de faptul că el
este ales de către cetăţeni la nivelul întregii ţări, circumscripţia
electorală fiind toată ţara. Art. 95(3) prevede însă că "Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30
de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedin
telui".
Din acest text rezultă clar că rechemarea din funcţia de preşedinte al republicii o pot face numai alegătorii, prin intermediul
referendumului. Această posibilitate este consecinţa juridică a
raportului constituţional de reprezentare, stabilit între cetăţenii
români (alegători) şi şeful statului, raport ce-şi are baza juridică
în art. 2, 81 şi 95 din Constituţie. Aici dreptul de demitere este
rezultanta exercitării numai de către popor a suveranităţii naţio
nale care-i aparţine. Este adevărat că Preşedintele României este
ales de către toţi cetăţenii ţării cu drept de vot, iar jurămîntul
prevăzut de art. 82(2) din Constituţie este, într-o asemenea viziune, sinteza constituţională a obligaţiilor ce revin şefului de stat
în acest raport de repartizare. într-o asemenea structură a explicaţiilor ştiinţifice şi a exegezei textelor se pare că nu există o incompatibilitate absolută între mandat şi revocare, ca detaliu al
responsabilităţii acelor aleşi. în legătură cu dreptul de revocare,
desigur cu aplicare la sistemul elveţian s-a arătat că, introdus în
constituţii le cantoanelor în cursul anilor 1850-1880, nu a fost utilizat, din cauza referendumului care era un mijloc suficient, şi a
căzut în desuetitudine, nepătrunzînd în dreptul federal s.
2. Dreptul de vot. Prevăzut de articolul 34 din Constituţie,
dreptul de vot ne indică cine şi în ce condiţii poate alege. Examinarea dreptului de vot în sistemul constituţional românesc, a condiţiilor de exercitare, trebuie făcută prin considerarea trăsături
lor sale tradiţionale aşa cum sînt de altfel menţionate prin Constituţie.
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Potrivit art. 59(1) şi 81(1) din Constituţie, votul este universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Universalitatea votului constă în aceea că cetăţenii români,
sub rezerva doar a condiţiilor de vîrstă şi aptitudini intelectuale
sau morale, au dreptul de a vota 6. O distincţie, frecvent întîlnită,
este cea dintre votul universal şi votul restrîns pe care-l putem
denumi şi votul selectiv. Votul restrîns este explicat, la rîndul
său, sub două aspecte şi anume: votul cenzitar şi votul capacitar.
Votul cenzitar a fost exprimat în constituţii îndeosebi prin
condiţia de avere impusă cetăţeanului pentru a putea vota, fapt
pentru care deseori era denumit votul contribuabililor.
Censul de avere, uneori cerîndu-se chiar o proprietate funciară, a fost cunoscut şi în Constituţia română din anul 1866 (vezi
art. 58-65 şi 68-72). Votul cenzitar nu s-a rezumat numai la condiţia de avere. Astfel în istoria alegerilor parlamentare s-au practicat şi alte censuri electorale precum: censul de domiciliu, censul
de sex, censul de vîrstă etc.'. Votul restrîns a fost utilizat în Statele Unite ale Americii, sub o formă atenuată, fie prin taxe electorale, fie prin censul de avere, fie prin înlăturarea negrilor de la
vot (în anumite state din Sud). În acestă ţară taxele electorale
(poll-taxes) au fost înlăturate, în 1964, prin amendamentul 24 la
Constituţiei.

Votul capacitar implică din partea alegătorului, un anumit
grad de instrucţie. în unele state, dreptul de vot era acordat celor
care puteau citi şi explica Constituţia, procedeu folosit şi în unele
state din sudul Statelor Unite ale Americii, în ideea de a exclude
de la vot pe negri. Aici, abia în 1965 acest procedeu a fost înlătu
rat 9. Limitările dreptului de a alege au fost înlăturate în timp, iar
votul universal s-a impus, este adevărat de aproximativ un secol.
Votul universal este o necesitate pentru că, într-un stat de drept
şi democratic, întreaga populaţie trebuie chemată la urne. "Nici
o porţiune, la un moment dat, să nu fie colectiv exclusă; interdicţiile strict individuale să rezulte din incapacităţile evidente sau
nedemnităţi evidente" 10.
Universalitatea, ca trăsătură a dreptului de vot, a cunoscut o
evoluţie specifică, sistematizată pe trei etape şi anume: a) votul
universal masculin; b) accesul femeilor la electorat; c) scăderea
vîrstei minime 11. Evoluţia şi extinderea votului universal, rolul
său în caracterizarea unui regim politic ca democratic sau nu, explică de ce orice susţinere de renunţare la votul universal sau de
7

r~strîngere a dreptului de vot
desuetă şi mai ales invalidată

trebuie considerată ca
de istoria democraţiei

anacronică,
constituţio

nale.
Am insistat mai mult asupra votului universal pentru că este
una din cele mai importante trăsături ale acestui drept. Dacă
examinăm art. 34 din Constituţie vom constata că dispoziţiile sale
valorifică optim aspectele democratice ale dreptului de vot. Astfel, în România, o persoană poate vota dacă: este cetăţean român; are vîrsta minimă de 18 ani, împliniţi în ziua alegerilor, inclusiv; este în deplinătatea facultăţilor mintale; are aptitudinea
morală de a vota. Calitatea de cetăţean român exprimă, constituţional, faptul că dreptul de vot este un drept politic şi că drepturile politice aparţin în exclusivitate cetăţenilor. Vîrsta minimă de
18 ani permite o largă participare la vot a tinerilor, ea fiind vîrsta
la care o persoană are maturitatea politică necesară exercitării
dreptului de vot. La această vrrstă persoana capătă capacitatea
electorală care este un aspect al capacităţii de drept constituţio
nal. Deplinătatea facultăţilor mintale este o condiţie firească, elementară şi de aceea Constituţia nu acordă drept de vot debililor
ori alienaţilor mintal puşi sub interdicţie. at priveşte aptitudine a
morală de a vota, Constituţia stabileşte că nu o au persoanele
condamnate, prin hotărîre judecătorească definitivă, la pierderea
drepturilor electorale. Putem observa că în România votul este
cu adevărat universal, condiţiile cerute de lege fiind fireşti, minimale şi rewnabile. Faţă de textul constituţional, două probleme
juridice s-ar putea pune, una privind persoanele arestate preventiv şi cealaltă privind persoanele care se află în executarea unei
pedepse privative de libertate. Cu privire la prima categorie de
persoane va trebui să observăm că nici un impediment legal sau
practic nu există în calea exercitării dreptului de vot. Aceste persoane se bucură de prezumţia de nevinovăţie (vezi art. 23(8) din
Constituţie) şi desigur de deplinătatea exercitării drepturilor lor
politice şi civile.
Ca atare pentru aceste persoane, dacă îndeplinesc condiţiile
stabilite de către art. 34 din Constituţie, legea electorală trebuie
să creeze condiţiile exercitării dreptului de vot. Pentru persoanele care se află însă în executarea unei pedepse privative de libertate soluţia nu poate fi aceeaşi. Dificultăţile de ordin practic
dar şi de ordin juridic pledează pentru soluţia suspendării exerciţi ului dreptului de vot în asemenea cazuri. O asemenea soluţie
8

este posibilă constituţional, în temeiul art. 49 care permite restrîngerea exerciţiului unor drepturi, iar situaţiile menţionate aici
se înscriu în contextul juridic conturat de către textul constituţio
nal. Desigur suspendarea trebuie stabilită numai prin lege şi numai pentru timpul cît persoana se află într-o asemenea situaţie.
Egalitatea votului exprimă, în domeniul drepturilor electorale, marele principiu al egalităţii în drepturi a cetăţenilor fără
deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie sau apartenenţă politică, avere sau origine socială. Votul
egal se realizează dacă: fiecare cetăţean are dreptul la un singur
vot pentru alegerea aceluiaşi origan de stat; circumscripţiile electorale pentru alegerea aceluiaşi organ de stat sînt egale ca număr
de locuitori. Egalitatea votului presupune înlăturarea unor tehnici şi procedee electorale - care s-au practicat în sistemele constituţionale - precum geografia electorală, colegiile electorale, votul plural sau votul multiplu.
Votul este direct. Această trăsătură constituţională a votului
înseamnă că alegătorul poate şi trebuie să-şi exprime opţiunea sa
personal, şi nu prin intermediari sau reprezentanţi. în unele sisteme constituţionale se practică şi votul indirect, în două sau mai
multe faze şi care comportă modalităţi diverse (exemplu, alegerea senatorilor în Franţa, alegerea şefului de stat în S.U.A. etc.).
în legătură cu votul indirect se spune că este cert mai puţin
democratic decît votul universal direct 12•
Secretul votului este trăsătura constituţională care exprimă
dreptul alegătorului de a-şi manifesta liber opţiunea sa cu privire
la candidaţii în alegeri, fără ca această opţiune să poată fi cunoscută de către alţii. Secretul votului implică anumite măsuri electorale (garanţii) precum: uniformitatea buletinelor de vot; secţii
de votare cu cabine sau camere de votare în care alegătorul intră
singur şi votează potrivit convingerii sale; introducerea buletinului în urna de vot (care este închisă şi sigilată), personal, de către
alegător etc.
Votul este liber exprimat, trăsătură care-l defineşte ca posibilitatea cetăţeanului de a participa sau nu la alegeri, iar în cazul în
care participă, de a-şi manifesta liber opţiunea pentru o anumită
listă de candidaţi sau pentru un anumit candidat.
Toate aceste trăsături analizate pînă aici sînt trăsături constituţionale cărora legea electorală trebuie să le dea eficienţă şi viabilitate. Vom observa că dispoziţiile Constituţiei României se co-
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relează cu dispoziţiile constituţionale democratice din alte ţări,
pentru că, în general, parlamentarii sînt aleşi de către cetăţeni,
lucru ce rezultă şi din schema ce urmează 13:
Modul de alegere sau desemnare a parlamentarilor
Număr de ţări

Determinarea compoziţiei
Camerelor

Camera

Camera

federală

populară

sau înaltă sau unică
Aproape toţi aleşi de popor
Toţi sau aproape toţi aleşi de colegii
locale
Aproape toţi aleşi de colegii locale
şi Camera populară
Aproape toţi aleşi de cealaltă Cameră
Aproape toţi aleşi de alte colegii
Toţi sau aproape toţi numiţi de şeful
de stat
Toţi membri de drept (Anglia, Camera
Lorzilor)
TOTAL

12

80

6

3

1
1
1

O
O
O

6

O

1
28

O
83

3. Dreptul de a fi ales. Acest drept este reglementat de art. 35
din Constituţie. Din analiza dispoziţiilor constituţionale rezultă
că o persoană poate fi aleasă ca deputat, senator, şef de stat sau
în alte organe reprezentative dacă are drept de vot şi dacă îndeplineşte şi celelalte condiţii stabilite prin art. 35. Adăugarea şi a
altor condiţii decît cele privind dreptul de vot se motivează prin
importanţa acestor demnităţi publice, prin rolul organelor reprezentative în exercitarea puterii suverane a poporului, prin ideea
unei reprezentări responsabile şi eficiente care presupune un
grad sporit de maturitate politică şi civică, o onorabilitate mai
strictă.

Pentru a fi aleasă, o persoană trebuie mai întîi să aibă drept
de vot, adică să îndeplinească toate condiţiile cerute de art. 34
din Constituţie şi pe care le-am explicat deja. în afară de aceasta,
art. 35(1) cere îndeplinirea cumulativă şi a condiţiilor cerute de
art. 16(3).
Potrivit acestui articol, alineatul (3), funcţiile şi demnităţile
publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au
numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Ot priveşte condiţia de a avea numai cetăţenia română, ea trebuie corelată cu dispoziţiile legii române care îngăduie dubla cetăţenie. Există însă
10

domenii ale dreptului public, unde interesul societăţii este de a
permite accesul persoanelor care au numai cetăţenia română
(deci o cetăţenie unică), aşa cum am explicat deja. Condiţia de
domiciliere pe teriroriul ţării este şi ea o condiţie fireas<;ă, ea se
practică în mai toate sistemele constituţionale.
O altă condiţie constituţională pentru a fi ales este ca persoanei să nu-i fie interzisă asocierea în partide politice potrivit art.
37(3). Conform art. 37(3) nu pot face parte din partide politice
judecătorii Curţii Constituţionle, avocaţii poporului, magistraţii,
membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari
publici, stabilite de lege.
Fără a încerca aici analiza motivaţiei textului constituţional şi
a categoriilor nominalizate de el, vom observa că aceste persoane
nu pot fi alese. Această oprelişte funcţionează numai atîta cît
persoana ocupă una din funcţiile nominalizate de art. 37(3). Dacă una din aceste persoane doreşte să candideze în alegeri, ea o
poate face, dacă în prealabil demisionează din funcţia pe care o
are, iar demisia trebuie să fie dovedită cu ocazia înregistrării candidaturii. în fine, Constituţia pune şi limite minime de vîrstă. Dacă pentru dreptul de vot limita minimă este de 18 ani, pentru
dreptul de a fi ales pretutindeni în lume, această limită este substanţial mai ridicată. Explicaţia se regăseşte în importanţa acestor demnităţi publice, în marea responsabilitate ce revine celor
desemnaţi să guverneze, responsabilitate care-şi găseşte un suport de credibilitate şi în maturitatea şi experienţa practică a candidaţilor. De aceea articolul 35 din Constituţie stabileşte două limite minime de vîrstă pentru cei care candidează şi deci pot fi
aleşi şi anume: 23 de ani împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv,
pentru cei care candidează pentru Camera Deputaţilor sau organele locale; 35 de ani împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv,
pentru cei care candidează pentru Senat sau funcţia de Preşe
dinte al României.
Fiind condiţii constituţionale de eligibilitate, îndeplinirea lor
trebuie verificată cu mare atenţie, încă de la propunerea şi înregistrarea candidaturilor în alegeri. Orice nesocotire a acestor
condiţii atrage nulitatea alegerii, de aceea înregistrarea candidaturilor trebuie făcută numai cu verificarea atentă a îndeplinirii
condiţiilor legale.
în legătură cu dreptul de a fi ales deseori se discută dacă aleşii trebuie să fie desemnaţi din "elite" sau nu. Fără a intra într-o
asemenea discuţie, cu acest prilej, vom menţiona totuşi părerea
unui constituţionalist consacrat deja şi care spunea: "Trebuie
aleşi deputaţii cei mai talentaţi sau cei mai reprezentativi? Adu11

narea aleasă trebuie să fie un tablou ideal sau o fotografie fidelă?
Un cenaclu din spiritele cele mai remarcabile ale timpului lor sau
o reproducere în mic a poporului? Democraţia modernă a dat
preferinţă celui de-al doilea termen. Poporul nu are ce face cu o
elită, în care el nu se recunoaşte, şi care, oricît de inteligentă ar fi,
nu o înţelege. Lui îi trebuie mai mult un purtător de cuvînt"I'.
Trebuie, de asemenea, să reţinem că alegerea unor personalităţi, a unor elite, ar presupune (e drept nu neapărat) renunţarea
la scrutinul de listă (în orice caz la listele blocate) şi practicarea
largă a candidaturilor independente. Acestea ar reduce implicarea partidelor politice or, este ştiut că şansele mari revin candidaţilor propuşi de partide pentru că aceasta permite alegătorilor să
opteze în cunoştinţă de cauză, prin cunoaşterea platformelor politice, a orientării candidaţilor. Candidaţii propuşi de partide politice reprezintă pentru alegători mai multe garanţii şi opţiuni
clare. Apoi partidele politice sînt de fapt motorul democraţiei
parlamentare şi desigur constituţionale.

NOTE:
1 Decretul -Lege nr. 92 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României, ,,Monitorul Oficial" nr. 35/1990.
lUnion interpalamentaire, Les parlements dans le monde, Recueil des
donnees comparatives, voI. 1, Bruxelles, 1987, p. 109.
, Ibidem, p. 110. Precizăm că tabloul prezentat este la nivelul anului 1987 (data publichii lucrării) şi cele mai multe ţări în care revocarea era admisă erau fostele ţări socialiste. Firesc, astăzi statistica se prezintli altfel. Apoi, lucrarea pe care
o citlim cuprinde un eşantion de 83 de tAri.
• Asemenea deosebiri face şi J. F. Aubert, în Traite de droit constitutionnel
suisse, Neuchatel voI. 1, 1967, J. F. Aubert distinge trei feluri de operaţii: alegere,
votare, semnliturli. Cetliţeanul alege, dacă alege membrii unei autoritliţi; cetliţea
nul voteazli dacă se pronunţli pentru sau contra unei reguli sau unei decizii, existind sinonimie intre votare şi referendum; cetliţeanul semneazli daeli sprijinli o
propunere imperativli juridiceşte.
'v. J. F. Aubert, op. cit., p. 442.
61n legliturli cu noţiunea de vot universal şi: P. Pactet lnstitutions politiques.
Vroit constitutionnel, Paris, 1991, p. 95, care defineşte votul universal ca pe cel
aparţinind tuturor cetliţenilor sub condiţia indeplinirii unor condiţii minimale,
care ţin normal de v'irstli, cetliţenie şi de exerciţiul drepturilor civile şi cetliţeneşti;
C. A . Colliard, Libertes publiques, Paris, 1982, p. 204; M. Prelot, J. Boulois, lnstitutions politiques et droit constitutionnel. Paris, 1990, p. 57 care aratli eli pentru a
fi democratic, un regim trebuie să asigure cantitativ şi calitativ participarea la treburile publice a celui mai mare numlir; M. Duverger, lnstitutions politiques et
droit constitutionnel. voI. 1, Paris. 1988, p. 114, care considerli votul universal ca
bazli legitimli a puterii.
'v. 1. Muraru, Drept constituţional şi instituţjj politice. Bucureşti, 1991. p. 88
şi urm., M. Duverger. op. cit.• p. 112-114.
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• Acest amendament are următoarea redactare: Paragraful 1. Dreptul cetăte
nilor Statelor Unite de a vota in oricare alegeri preliminare sau de alt fel pentru
Preşedinte sau vicepreşedinte, pentru electori pentru Preşedinte sau vicepreşe
dinte, sau pentru senatori sau reprezentanti in Congres nu poate fi refuzat sau redus de către Statele Unite sau de către vreunul dintre state din motiv de neplată a
unei taxe pe cap de locuitor sau a oricărui alt impozit.
·v. pe larg M. Duverger, op. cit., p. 114.
,oM. Prelot, J. Boulouis, op. cit., p. 59.
" v. B. Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, 1W8,
p. 23. Femeile au căpătat drept de vot În Anglia (1918), Statele Unite (1920), Suedia (1921), Norvegia (1913), Germania (1919), Rusia (1918), Spania (1931), Franta (1944), Elvetia (1971).
IZV. P. Pactet, op. cit., p. 96. Pentru definitia şi inconvenientele votului indirect, v. şi M. Duverger, op. cit., p. 120-122.
"v. Les parlements dans le monde, op. cit., p. 16.
14J. F. Aubert, op. cit., p. 430.

CAPITOLUL I1(VIII)
Drepturile garanţii
§ 1. Dreptul de petiţionare. Dreptul de petiţionare reglementat de art. 47 din Constituţie este un drept fundamental de tradiţie în sistemul juridic românesc. Considerat mai puţin util este totuşi recunoscut fie în constituţii (Italia, Elveţia, Japonia, Germania, Belgia, Argentina, Bolivia, Ciad, Egipt, Uruguay etc.), fie în
alte acte normative (Franţa - legea din 22 iulie 1879). Robespierre spune despre acest drept că este imprescriptibil şi al orică
rui om din societate 2 , motiv pentru care el a fost considerat ca un
drept natural care ar aparţine individului şi nu atît cetăţeanului.
Dreptul de petiţie este dreptul pe care îl are o persoană de a
se adresa, de a aduce la cunoştinţa autorităţilor publice, prin petiţii, un fapt sau o stare de lucruri şi de a solicita intervenţia acestora. Exercitarea dreptului la petiţionare este o modalitate eficientă de rezolvare a unor probleme personale sau care privesc o
colectivitate. Acestea sînt motivele pentru care el este clasificat
în categoria drepturilor garanţii, fiind şi o garanţie juridică generală pentru celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale.
Dreptul de petiţionare poate fi exercitat, potrivit art. 47(1)
din Constituţie, fie individual, de către diferite persoane fizice,
fie de un grup de persoane, fie de "organizaţii legal constituite".
Din dispoziţiile art. 47 din Constituţie rezultă că petiţiile
adresate autorităţilor publice au regimul stabilit în acest te~t constituţional. Astfel, petiţiile adresate de persoane fizice trebuie
formulate "numai în numele semnatarilor" (alin. 1), iar cele
adresate de grupuri de persoane ori de "organizaţiile legal constituite" "exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă".
Rezultă deci, că, orice petiţiile trebuie să fie semnată şi să conţi
nă date de identificare ale petentului. Textul constituţional nu
priveşte şi nici nu protejează constituţional petiţiile anonime.
Aceste dispoziţii au un puternic efect moral.
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Dreptul de petiţionare nu prezintă nici o utilitate dacă nu i se
corelează garanţii de eficacitate, dintre care, în primul rînd, ar fi
obligaţia autorităţii

publice sesizate de a răspunde petiţionarului.
în acest sens, Constituţia prevede în art. 47(4) obligaţia autorită
ţilor publice de a răspunde la petiţii în termenele şi condiţiile stabilite de lege.
în vederea examinării textului sînt necesare cîteva precizări.
în primul rînd Constituţia obligă autoritatea legiuitoare de a
adopta o lege care să prevadă aceste termene şi condiţii şi în care
să se răspundă la petiţii. Considerăm că legea ce se va adopta va
trebui să cuprindă şi procedura de urmat pentru soluţionarea petiţiilor, dar şi responsabilităţile ce se vor angaja în cazul încălcării
Constituţiei şi a legii.
.
Trebuie precizat faptul că textul constituţional se referă doar
la petiţiile ce sînt adresate autorităţilor publice astfel cum sînt ele
definite de Constituţie şi nu la orice organe sau organizaţii.
în plus petiţiile se pot formula în orice domeniu, dar circumscris activităţii autorităţii publice sesizate. Numai astfel se poate
respecta principiul separaţi unii puterilor în stat şi în acest domeniu.
în al doilea rînd, deşi Constituţia nu prevede, considerăm că
petiţiile se prezintă sub patru forme şi anume: cereri, reclamaţii,
sesizări şi propuneri. Aceste forme nu sînt doar creaţii terminologice, ci diferă sub aspectul conţinutului. Astfel, în practica legislativă s-au stabilit termene şi condiţii diferite de rezolvare a lor în
funcţie de conţinutul pe care îl prezintă petiţia. în acelaşi timp,
au fost stabilite termene şi condiţii diferite şi în funcţie de nivelul
ierarhic al autorităţii publice sesizate, termenele pentru nivelele
centrale fiind mai lungi decît cele pentru autorităţile locale.
Legea care se va referi la <;ondiţiile şi termenele de soluţio
nare a petiţiilor trebuie să reglementeze şi organizarea primirii
petiţiilor; reguli de examinare şi de rezolvare a lor; controlul
acestei activităţi; răspunderile ce revin funcţionarilor pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie. în acest scop, trebuie stabilite, de asemenea şi raporturile unei asemenea activităţi cu activitatea avocatului poporului, avînd în vedere că acesta este apă
rătorul drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (art. 56 din Constituţie), iar petiţiile se pot formula şi în alte domenii ale vieţii sociale.
în fine, o regulă constituţională care asigură exercitarea deplină a acestui drept este regula scutirii de taxe de timbru a petiţiilor formulate (art. 47, alin. 3).
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2. Dreptul persoanei vătăma te de o autoritate publică. Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, reglementat de
art. 48 din Constituţie , este un drept fundamental, încadrat tradiţional, în marea categorie a drepturilor garanţii, alături de
dreptul de petiţionare, cu care se află într-o strînsă legătură. Art.
48 din Constituţie constituie temeiul constituţional al răspunderii
autorităţilor publice pentru vătămările produse persoanelor prin
încălcarea drepturilor şi libertăţilor acestora, ceea ce înseamnă
că toate celelalte dispoziţii referitoare la drepturi şi libertăţi trebuie corelate cu acest text constituţional.
Condiţiile în care se aplică textul constituţional presupun:
existenţa unei autorităţi publice astfel cum este definită în dispoziţiile constituţionale; existenţa unui "drept" vătămat, înţeles în
sensul noţiunii de drept subiectiv; emiterea, unui act administrativ sau nesoluţionarea în termen legal a uIieicereri, dacă în acest
fel a fost vătămată o persoană.
Din examinarea acestor condiţii se poate spune că în Constituţie se face deosebire între noţiunea de "act administrativ", care
este un act şi "nesoluţionarea" unei cerei în termen legal, care
este un fapt. Rezultă deci că vătămarea persoanei se poate produce atît printr-un act administrativ cît şi printr-un fapt producă
tor de consecinţe juridice. O asemenea diferenţiere este prevăzu
tă şi în legea organică a contenciosului administrativ" cu o singură deosebire, care constă în folosirea noţiunii de "refuz nejustificat" de soluţionare a cererii în locul noţiunii de "nesoluţionare".
Deosebirea semnalată este însă numai de ordin terminologie, dacă se are în vedere procedura de soluţionare a cererii formulate
de persoana vătămată.
Faptul vătămător constă în tăcerea autorităţii publice care a
fost sesizată cu o cerere. în acest caz textul constituţional acordă
tăcerii efectele juridiee ale unui act administrativ, reglementarea
constituţională nepermiţînd autorităţilor publice să ignore pur şi
simplu o cerere a unui petiţionar.
~
Constituţia, în art. 48(3), mai prevede un caz în care se angajează răspunderea şi anume cînd se produc prejudicii prin erori
judiciare în procese penale. Legea va detalia condiţiile angajării
acestei răspunderi.
at priveşte categoria actelor la care se referă art. 48 din Constituţie, ea rezultă clar din text, acestea fiind actele administrative şi acte prin care se produc erori judiciare în procesele penale. Textul nu distinge între actele administrative emise de autorităţi administrative sau de alte autorităţi publice& fiind deci indiferent cine emite actul administrativ vătămător. In aceiaşi ter3
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meni se pune problema şi în

legătură cu faptele vătămătoare (nesoluţionarea), răspunderea angajîndu-se indiferent ce autoritate
publică a produs vătămarea prin atitudinea sa de a nu soluţiona
în termen petiţia primită.

Fiind vorba de acte cu caracter administrativ, în categoria
acestor acte nu intră desigur legea ca act juridic al parlamentului
sau hotărîrile judecătoreşti pronunţate în cauze soluţionate. Controlul unor asemenea acte este cuprins în sfera de aplicabilitate a
art. 21 din Constituţie, legea şi Constituţia reglementînd proceduri specifice de contestare a lor.
Cît priveşte actele prin care se produc prejudicii cauzate prin
erori judiciare săvîrşite în procesele penale, sînt necesare unele
precizări.

Procesul penal cunoaşte mai multe faze: urmărirea penală,
judecata cauzei în fond şi recurs şi cea de executare a hotărîrii judecătoreşti definitive pronunţate. Din textul constituţional rezultă că se poate angaja răspunderea statului pentru erori judiciare
produse în oricare din fazele procesului penal, inclusiv în cea de
judecată şi chiar prin hotărîri judecătoreşti definitive. Această interpretare rezultă din faptul că art. 48(3) se referă la erorile produse în "procesele penale" (deci în toate fazele sale) şi care sînt
"judiciare", noţiunea de "judiciar" fiind mai largă decît cea de judecătoresc, incluzînd-o pe aceasta din urmă.
Rezultă deci, că, în Constituţie se prevede că se pot produce
vătămări ale persoanelor şi prin alte acte decît cele administrative, dar numai în anumite condiţii cumulative şi anume: existenţa unei erori judiciare, producătoare de prejudicii (în lipsa unui
prejudiciu răspunderea nu se angajează) şi aceste erori să se producă numai în procesele penale (nu în cele civile, de muncă, comerciale, de contencios administrativ etc.).
în art. 48(1) din Constituţie se nominalizează pretenţiile pe
care le poate formula o persoană vătămată, acestea fiind: recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei. în realitate ordinea firească nu este cea constituţională întrucît nu se poate obţine repararea pagubei fără recunoaşterea
dreptului şi aceasta fără anularea actului administrativ vătămă
tor.
Din examinarea textului constituţional se pot formula unele
reguli şi în legătură cu probaţiunea pretenţiilor formulate. Astfel,
petiţionarul nu este obligat să facă dovada culpei (vinovăţiei)
funcţionarului public sau a autorităţii publice, textul constituţio
nal cerînd, pentru a se angaja răspunderea, doar dovezi din care
să rezulte existenţa dreptului său, a actului administrativ şi a vă17

tămării produse de acest act dreptului său. Deci, în alte cuvinte,
este necesară dovedirea legăturii cauzale dintre actul administrativ ş.i vătămarea (paguba) produsă.

în aceeaşi termeni trebuie interpretate şi prevederile art.
48(3) din Constituţie, care stabileşte răspunderea patrimonială a
statului pentru prejudiciile cauzate prin erori judIciare săvîrşite
în procese penale.
Pentru sumele plătite de autorităţile publice celor vătămaţi,
aceste autorităţi vor stabili răspunderea funcţionarilor propri de
la care le vor recupera conform procedurilor prevăzute de lege.
Formularea art. 48 din Constituţie ridică problema de a şti
care este autoritatea publică competentă să soluţioneze cererile
formulate de pretenţIi. Tăcerea textului trebuie interpretată în
sensul că:·:rezolvarea pretenţiilor revine organ ului competent potrivit legii.
în sIstemele constituţionale ale altOI ţări sînt cunoscute trei
modalităţi de soluţionare a problemei. In sistemele de tip britanic aceeaşi instanţă de drept comun soluţionează toate pretenţiile persoanei vătămate (recunoa.şterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei). In sistemele de tip francez există o speciahzare în rezolvarea acestor pretenţii în sensul că recunoaşterea dreptului pretins şi anularea actului se pronunţă de instanţe judecătoreşti administrative, iar repararea pagubei de instanţele de drept comun (civile). Up. al treilea sistem este acela
care este reglementat în ţara noastră, potrivit căruia instanţele
judecătoreştl administrative (de contencios adminstrativ) soluţio
nează toate pretenţiile persoanei vătămate.
Faţă de conţinutul complex al dreptului, art. 48(2) din Constitutie trimite la lege organică în ceea ce priveşte condiţiile şi limite e exercitării acestuia.
Analizînd prevederile Legii Dr. 29/1990 a contenciosului administrativ în contextul prevederilor constituţionale se poate
constata că cele din urmă au o arie de reglementare mai largă.
Este deajuns să arătăm, în acest sens, că potrivit art. 1, alin. 1 din
Legea Dr. 29/1990 actul administrativ sau refuzul nejustificat de
rezolvare a unei cereri trebuie să fie al unei "autorităţi administrative" .
Prevederile constituţionale stabilesc într-un mod mai larg că,
vătămarea trebuie să fie produsă de "o autoritate publică" , deci
orice autoritate publică, mdiferent dacă aceasta este sau nu administrativă. De lege ferenda este necesar să fie puse de acord
prevederile Legii Dr. 29/1990 cu ccle ale Constituţiei.
NOTE:
I (l)Cetăţenii au dreptul să se adreseze autoritAtilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor. (2) Organizatiile legal constituite au drep-
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tul să adreseze petitii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. (3)
Exercitarea dreptului de petitionare este scutită de taxă. (4) Autorităţile publice
au obligatia să răspundă la petitii în termenele şi în conditiile stabilite potrivit le·
gii.
• ApudI. Deleanu, op. cit., p. 84.
, (l)Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un
act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea
pagubei. (2) Conditiile şi limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. (3) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate
prin erorile judiciare săvîrşite în procesele penale.
• Legea nr. 29/1990 în Monitorul Oficial nr. 12211990.

CAPITOLUL III (IX)
Îndatoririle fundamentale ale cetAtenilor români

1. Fidelitatea faţă de ţară. în ordinea înscrierii lor în Constituţie, fidelitatea faţă de ţară este prima îndatorire cetăţenească şi
este reglementată în art. 50. Constituţia 1 declară această îndatorire ca fiind sacră (sfîntă).
Din dispoziţiile constituţionale, în legătură cu această îndato-

rire, rezultă cîteva reguli de mare importanţă. în primul rînd îndatorirea de fidelitate faţă de ţară apartine, ca obligaţie generală,
tuturor cetăţenilor români, indiferent dacă se află în ţară sau
străinătate şi nu cetăţenilor străini şi apatrizilor.
Se poate pune problema respectării acestei îndatoriri fundamentale în cazul persoanelor cu mai multe cetăţenii. Considerăm
că problema este de mare interes pentru că fidelitatea faţă de ţa
ră presupune exclusivitate. Considerăm că, rezolvarea se poate
face numai la nivelul relaţiilor dintre state, prin intermediul unor
instrumente internaţionale referitoare la persoane cu mai multe
cetăţenii, încheiate de acestea.
In al doilea r"md fidelitatea faţă de ţară este o sinteză a tuturor îndatoririlor fundamentale, întrucît realizarea acestei îndatoriri se îndeplineşte prin respectarea tuturor celorlalte îndatoriri
fundamentale.
în conţinutul acestei îndatoriri fundamentale, Constituţia mai
prevede şi faptul 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 jurămîntul cerut de lege.
Dispoziţiile constituţionale presupun formularea unor precizări. în primul r"md doar cetăţenilor le sînt încredinţate funcţiile
publice şi militare. această precizare trebuie corelată cu prevederea din art. 16(3) din Constituţie în sensul că dintre cetăţeni doar
cei care au numai cetăţenia română şi domiciliul în ţară pot ocupa funcţiile publice şi militare de care vorbeşte art. 50(1) din
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Constituţie. Astfel, în acest caz este exclus a se pune problema
dublei cetăţenii şi deci a dublei fidelităţi.
Această categorie de cetăţeni au obligaţii specifice funcţiei pe
care o deţin şi de a căror îmdeplinire răspund cu credinţă. Garanţia specifică a îndeplinirii cu credinţă a acestor obligaţii este jură
mîntul constituţional ce se va depune în condiţiile legii.
încălcarea obligaţiilor atrage încălcarea jurămîntului şi deci
responsabilitatea juridică a persoanei în cauză. Altfel spus, temeiul răspunderii este jurămîntul constituţional, care trebuie să
cuprindă în conţinutul său îndatorirea de respectare a obligaţii
lor specifice funcţiei pentru care acest jurămînt se depune.
Din aceste explicaţii rezultă că în Constituţie este reglementată o îndatorire de fidelitate generală faţă de ţară, care revine
tuturor cetăţenilor români, dar şi o îndatorire de fidelitate specifică faţă de ţară care o completează pe cea generală şi care aparţine doar unei categorii de cetăţeni români şi anume celor cărora
li se încredinţează funcţii publice, precum şi militarilor.
Deci, un cetăţean român care nu îndeplineşte o funcţie publică sau nu este militar va avea îndatorirea generală de fidelitate
faţă de ţară. De asemenea, o persoană căreia i s-a încredinţat o
funcţie publică sau este militar va avea atît îndatorirea generală
de fidelitate faţă de ţară cît şi pe cea specifică. Rezultă că cele
două categorii de fidelitate nu se exclud ci se completează formînd categoria generală de fidelitate faţă de ţară ca îndatorire

fundamentală.
O ultimă precizare care trebuie făcută este aceea că legea va
stabili ~ondiţiile de depunere a jurămîntului.
2. Indatorirea de respectare a Constituţiei şi a legilor. Această îndatorire fundamentală, reglementată de art. 51 din Constitu-

ţie 2

este de veche tradiţie în sistemul de drept românesc, chiar
nu a fost reglementată constituţional, în mod expres decît
anul 1952.
Respectarea Constituţiei şi a legilor presupune ca fiecare
persoană să-şi desfăşoare conduita conform prescripţiilor legii,
adică să săvîrşească acele acţiuni care nu sînt interzise de lege.
Această îndatorire cuprinde trei aspecte strîns legate între
ele şi anume respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, motiv pentru care examinarea lor nu se poate face decît îmdacă
după

preună.

Respectarea Constituţiei şi a supremaţiei sale presupune luarea în considerare a faptului, de altfel notoriu, potrivit căruia
Constituţia este situată în vîrful instituţiilor politico-juridice
dintr-o societate organizată în stat şi este sursa tuturor reglemen21

tărilor, direcţiilor dezvoltării economice, politice, sociale şi juriSupremaţia Constituţiei exprimă tocmai această poziţie supraordonată a Constituţiei nu numai în sistemul de drept, ci în
tot sistemul social şi politic al unei ţări. Din aceste motive toate
activităţile dintr-un stat, inclusiv cea legislativă, trebuie să se subordoneze acestor două realităţi constituţionale, care împreună

dice.

sînt sursele ordinii constituţionale. încălcarea acestei ordini
atrage aplicarea de sancţiuni, inclusiv constatarea neconstituţio
nalităţii măsurii luate.
în acelaşi timp, respectarea principiului legalităţii, care este şi
fundamentul controlului constituţionalităţii legilor, presupune
respectarea legilor, încălcarea lor atrăgînd aplicarea de sancţiuni.
îndatorirea de respectare a Constituţiei, a supremaţiei ei şi a
legilor revine tuturor persoanelor care se găsesc pe teritoriul României şi numai cetăţenilor români cînd aceştia se află în afara
graniţelor ţării. în textul constituţional, ca o ,aplicare a principiului egalităţii nu se fac distincţii în legătură cu cei care sînt obligaţi
să respecte Constituţia şi legile, această îndatorire revenind tuturor, indiferent de poziţia ce o ocupă în societate şi în stat. De
asemenea, îndatorirea revine şi tuturor autorităţilor publice.
în legătură cu îndatorirea de respectare a supremaţiei Constituţiei, trebuie menţionat că, în primul rînd aceasta revine organului legiuitor, dar menţinerea sa în cadrul îndatoririlor cetăţe
neşti s-a făcut pentru sublinierea poziţiei supraordonate a Constituţiei în sistemul politic şi de drept al statului nostru.
Fundamentarea îndatoririi de respectare a Constituţiei şi a
legilor se găseşte în faptul că legile, lato sensu, sînt expresia voinţei poporului, prin ele urmărindu-se realizarea atît a intereselor
generale cît şi a celor individuale. Prin legi se adoptă şi se iau
cele mai importante măsuri în domeniul economic, social,al
ocrotirii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor etc. De aceea, numai prin respectarea necondiţionată şi strictă a legilor se pot înfăptui măsurile preconizate. Respectarea Constituţiei şi a legilor
apare deci, ca o condiţie indispensabilă în realizarea programului
de dezvoltare al naţiunii noastre, fiind în acelaşi timp o garanţie
atît a supremaţiei Constituţiei cît şi a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor.
3. indatorirea de apărare a ţării. Cetăţenii au îndatorirea fundamenală de apărare a patriei, care este reglementată în art. 52
din Constituţie 3. îndatorirea de apărare a patriei cuprinde două
aspecte şi anume: apărarea ţării şi satisfacerea serviciului militar
obligatoriu.
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Apărarea ţării presupune ca toţi cetăţenii români să apere
cuceririle democratice ale poporului român împotriva acelora
care, prin orice mijloace, ar încerca să aducă atingere acestor cuceriri sau să ştirbească suveranitatea şi independenţa României.
în conţinutul acestui aspect intră necesitatea realizării măsurilor
de întărire a suveranităţii ţării, a capacităţii ei de apărare, de vigilenţă şi combativitate pentru armata română; el cere un înalt
simţ al datoriei faţă de popor. Cetăţenii români trebuie să fie întotdeauna pregătiţi pentru a da riposta cuvenită atît în cazul unei
agresiuni armate, cît şi în cazul altor acţiuni îndreptate împotriva
ţării. Această îndatorire de apărare a ţării aparţine tuturor cetă
ţenilor români, bărbaţi şi femei, fără discriminare.
Datoria sfîntă a fiecărui cetăţean de apărare a ţării cere acestora o conduită ireproşabilă şi fidelitate faţă de ţară şi popor,
neîndeplinirea ei fiind o faptă reprobabilă care este sever sancţionată de lege sub forma trădării, a trecerii de partea inamicului,
a aducerii de prejudicii capacităţii de apărare a statului.
Constituţia prevede în art. 52(1) această obligaţie şi ca un
drept al cetăţenilor români de a-şi apăra ţara.
Cel de-al doilea aspect al acestei îndatoriri fundamentale
este cel al satisfacerii serviciului militar obligatoriu, reglementat
în art. 52(2) şi (3) din Constituţie.
în vederea îndeplinirii acestei îndatoriri Constituţia prevede
cîteva condiţii esenţiale care circumstanţiază subiecţii de drept ce
o pot îndeplini şi anume: obligaţia revine doar cetăţenilor români bărbaţi, apţi de a satisface serviciul militar şi nu oricărui cetă
ţean român; serviciul militar obligatoriu se îndeplineşte numai la
o anumită vîrstă şi anume la 20 de ani împliniţi; pentru pregăti
rea în cadrul serviciului militar activ cetăţenii pot fi încorporaţi
pînă la împlinirea vîrstei maxime de 35 de ani, fără nici o. excepţie; serviciul militar este obligatoriu şi necesar în vederea pregăti
rii pentru apărarea ţării şi pentru formarea ca buni cetăţeni a tinerilor chemaţi sub arme. Legea prevede cazuri de exceptare de
la obligativitatea serviciului militar. Printre cetăţenii care se gă 
sesc în asemenea cazuri de excepţie în care nu există obligaţia satisfacerii serviciului militar sînt: femeile, alienaţii şi debilii mintali, inapţii cu scoatere din evidenţă pentru invaliditate sau boli
permanente, cei condamnaţi la pedepse cu închisoarea, pe timpul executării ei în penitenciar, In art. 39(2) Constituţia mai prevede, pentru prima dată, o altă categorie de persoane, care nu au
obligaţia satisfacerii stagiului militar şi anume cele care nu prestează serviciul militar din motive religioase şi care sînt obligate
să presteze, în condiţiile legii, activităţi desfăşurate în locul servi-
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ciului cu caracter militar. Această categorie de persoane sînt
obiectorii de conştiinţă.
4. lndatorirea de a contribui la cheltuielile publice. Această
îndatorire fundamentală, reglementată în art. 53 din Constituţie',
este de mare tradiţie în sistemul nostru de drept şi revine în actuala Constituţie din constituţiile române anterioare anului 1984,
prin transformarea unei obligaţii legale într-una constituţională.
Este necesară o asemenea reglementare constituţională întrucît acestă îndatorire afectează în mod direct dreptul la un nivel de trai decent şi dreptul de proprietate, care sînt drepturi fundamentale ale cetăţeanului.
În conţinutul acestei îndatoriri figurează obligaţia cetăţenilor
de a contribui prin impozite şi taxe la cheltuielile publice. Prin
lege, în situaţii excepţionale, se pot stabili şi alte prestaţii, alături
de impozite şi taxe, orice alte prestaţii altfel stabilite fiind interzise de Constituţie. Pentru aceste motive în art. 136 din Constituţie se prevede că impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care împreună cu bugetele locale formează bugetul public naţional (art.
137), se stabilesc numai prin lege, iar impozitele şi taxele locale
se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, în limitele şi în condiţiile legii.
Constituţia reglementează în art. 53(2) un principiu de mare
importanţă şi anume că sistemul legal de impuneri (impozite,
taxe etc.) trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale şi
nu o aşezare egală a acestora. Detalierea sistemului de impun eri
se va face prin lege.în vederea controlării modului de formare, de administrare şi
de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, mod care este reglementat prin lege (art. 136 din Constituţie), în art. 139 din Constituţie se prevede înfiinţarea unei
Curţi de C.,onturi care se va organiza şi va funcţiona în condiţiile
stabilite de Constituţie şi de o lege organică.
Constituţia prevede în art. 137 reguli de mare importanţă în
ceea ce priveşte bugetul public naţional care are ca surse contribuţiile la cheltuielile publice, rezultate din impuneri. Asemenea
reguli se referă la modul de elaborare şi de aprobare a bugetelor,
modul în care trebuie procedat pînă la adoptarea noului buget;
elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor locale şi o foarte
importantă regulă cu valoare de principiu şi anume aceea potrivit căreia nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.
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5. lndatorirea de exercitare a drepturilor şi a libertăţilor cu
bună-credinţă. Această îndatorire reglementată de art. 54 din
Constituţie 5 cuprinde în conţinut două aspecte şi anume primul
este exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor şi lib~rtăţilor constituţionale şi al doilea este neîncălcarea acestora.
Textul constituţional prevede că această îndatorire aparţine
atît cetăţenilor români cît şi cetăţenilor străini şi apatrizilor, fără
deosebire, ca un efect firesc al drepturilor şi libertăţilor pe care
Constituţia le recunoaşte acestora.

NOTE:
1 (l)Fidelitatea fată de ţară ,este sacră. (2) Cetătenii cărora le sînt încredinfunctii publice, precum şi ~ilitarii răspund de îndeplinirea cu credinlă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurămîntul cerut de lege.
I Respectarea Constitutiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
, Articolul are următoarul continut: (1) Cetătenii au dreptul şi obligaţia să
apere România (2) Serviciul militar este obligatoriu pentru bărbaţii, cetăteni români, care au împlinit vîrsta de 20 de ani, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
(3) Pentru pregătirea în cadrul serviciului militar activ, cetătenii pot fi încorporaţi
pînă la vîrsta de 35 de ani.
• (1) Cetătenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile
publice. (2) SistemullegaI de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale. (3) Orice alte prestatii sînt interzise, în afara celor stabilite prin lege,
în situaţii exceptionale.
'Cetătenii români, cetătenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertătile constituţionale cu bună-credintă fără să încalce drepturile şi li-

ţate

bertăţile celorlalţi.

CAPITOLUL IV(X)
Sistemul garanţiilor drepturilor şi
români
L

Garanţiile

libertăţilor cetăţenilor

.

neorganizate: .,-,
1.1 Garanţiile materiale (sociale şi economicţ). Printre granţiile materiale se pot enumera: proprietatea şi formele acesteia,
sistemul economic de piaţă, învăţămîntul privind drepturile omului şi cetăţeanului, sindicatele şi dreptul la grevă, măsurile de
protecţie specială a copiilor şi tinerilor, precum şi a persoanelor
handicapate.
Sistemul economic de piaţă (economia de piaţă) îşi găseşte
consacrarea în prevederile Titlului IV (art. 134-139) al Constituţiei române. Datorită caracterului său social, statului îi revin importante obligaţii în vederea instaurării şi dezvoltării sistemului
economic de piaţă - garanţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi anume de asigurare a libertăţii comerţului, protecţiei
concurenţei loiale, creării cadrului favorabil pentru valorificarea
tuturor factorilor de producţie, protejării intereselor naţionale în
activitatea economică, financiară şi valutară, stimulării cercetării
ştiinţifice naţionale, exploatării resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional, refacerii şi ocrotiriţ !Dediului înconjurător, precum şi menţinerii echilibrului ecologic, creării condiţii
lor necesare pentru creşterea calităţii vieţii. ~cestea au ca scop,
în primul rînd, garantarea marelui număr de drepturi şi libertăţi
economice, sociale şi culturale, dar şi pentru garantarea celorlalte drepturi şi libertăţi social-politice (libertatea de exprimare,
dreptul la informaţie, dreptul la asociere). Conţinutul şi eficienţa
acestor ultime drepturi şi libertăţi îşi găsesc măsura reală în nivelul material şi cultural, asigurat prin drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale.
O garanţie social-economică de mare importanţă este şi asigurarea şi dezvoltarea învăţămîntului privind drepturile şi libertăţile fundamentale. Această garanţie îşi are fundamentarea în

26

faptul că drepturile şi libertăţile fundamentale pot fi respectate
numai dacă sînt cunoscute.
În timpul ~onferinţei internaţionale asupra drepturilor omului, ţinută la Teheran în 1968, organizată pentru trecerea în revistă a progreselor realizate după adoptarea Declaraţiei universale
a drepturilor omului şi pentru aprobarea unui program de viitor,
s-a decis invitarea tuturor statelor de a lua măsuri ca toate mijloacele de învăţămînt să fie puse în aplicare, pentru ca tinerii să
crească şi să se dezvolte în respectul dt;;mnităţii umane şi a egalităţii în drepturi. Cu această ocazie s-a hotărît că informarea
obiectivă şi discuţiile libere trebuie să fie baza acestui învăţămînt,
statele trebuind să ia toate măsurile pentru a stimula interesul tinerilor pentru problemele unei lumi într-o continuă schimbare şi
pentru a se pregăti pentru viaţă.
în acelaşi an, 1968, Adunarea Generală a O.N.U. decidea să
ceară membrilor săi să ia măsuri pentru introducerea sau încurajarea introducerii în programa şcolară, după caz, conform sistemului şcolar al fiecărui stat, a principiilor proclamate în Declaraţia universală a drepturilor omului şi în alte declaraţii. Ea cerea
un învăţămînt progresiv privind drepturile omului în şcoli le primare şi secundare şi invita pe învăţători şi profesori să atragă
atenţia asupra eforturilor de cooperare desfăşu rate în favoarea
unei lumi a justiţiei sociale şi a progresului economic şi social.
În acelaşi scop, al învăţămîntului privind drepturile omului, a
avut loc, în 1978 la Viena, primul Congres intern aţional asupra
învăţămîntului privind drepturile omului, organizat de UN:Ş
SCO. Un alt congres analog a avut loc apoi în 1987 în Malta. In
octombrie 1987 a mai avut loc, la Bangkok, tot în legătură cu invăţămîntul privind drepturile omului, în cadrul programelor de
servicii consultative şi asistenţă tehnică ale Centrului pentru
drepturile omului al O.N.U., o perioadă de cursuri în -regiuni din
Asia şi Pacific. De asemenea, în cadrul aniversării a 40 de ani de
la adoptarea Declaraţiei universale a drepturilor omului, Centrul
O.N.U. pentru drepturile omului a organizat la Geneva, în anul
1988, un seminar internaţional asupra învăţămîntulu i privind
drepturile omului.
Se poate spune că, există un acord general de principiu asupra oportunităţii unui învăţămînt de acest fel. Mijloacele practice
sînt, însă, încă insuficiente şi în ciuda eforturilor depuse pînă în
prezent, drepturile omului lipsesc din cea mai mare parte a programelor de învăţămînt din ţările lumii.
1.2. Garanţiile social-politice. Prima garanţie social-politică
constă în faptul că suveranitatea naţională aparţine poporului
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(art. 2 din Constituţie), el fiind acela care stabileşte care dintre
drepturile subiective sînt fundamentale şi care dintre îndatoritori
vor avea acelaşi caracter.
Poporul exercită suveranitatea prin organele sale reprezentative şi prin referendum (art. 2 din Constituţie). Deci Constituţia
stabileşte două modalităţi de exercitare a suveranităţii naţionale,
în condiţiile în care puterea este deţinută numai de popor, doar
exerciţiul acesteia fiind încredinţat autorităţilor reprezentative.
Potrivit art. 58 din Constituţie, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării. Parlamentul care concretizează prima modalitate
de exercitare a suveranităţii naţionale este ales prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Stabilind nulitatea mandatului
imperativ, Constituţia dispune în art. 66, alin. (1) că în exercita-.
rea mandatului lor, parlamentarii sînt în serviciul poporului,
mandatul lor fiind reprezentativ.
Cea de-a doua modalitate de exercitare a suveranităţii naţio
nale este referendumul.
Referendumul constă în exprimarea voinţei poporului cu privire la probleme de interes naţional. Procedura organizării şi desfăşurării referendumului presupune ca Preşedintele României să
ceară poporului să se pronunţe, dar numai după consultarea Parlamentului (art. 90 din Constituţie).
O altă garanţie este esenţa şi caracterul democratic şi social
al statului român. Potrivit art. 1 din Constituţie, România este un
stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Valorile supreme care sînt garantate în Constituţie şi care definesc
esenţa statului român sînt: principiul statului de drept, caracterul
său democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertă
ţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic. Prin însăşi esenţa sa şi prin valorile supreme pe care le garantează, statul român în acelaşi timp garantează şi protejează drepturile şi libertăţile fundamentale înscrise
în Constituţie.
Din această esenţă a statului român rezultă alte două importante garanţii ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi
anume principiul separaţiunii puterilor în stat şi principiul statului de drept.
Garanţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale sînt protecţii ale acestor drepturi şi libertăţi ale cetăţenilor împotriva statului.
Principiul separaţiunii puterilor în stat, garanţie a drepturilor
şi libertăţilor fundamentale presupune:
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- separarea puterilor în stat. Puterea statală (politică) trebuie
să fie exercitată separat, conform funcţiilor statului (legislativă,
executivă şi judecătorească), pentru că, aşa cum opina Montesquieu, dacă întreaga putere politică ar fi concentrată în mîinile
unui singur organ, care reprezintă doar o funcţie a statului sau a
unui singur individ, acest organ (sau individ) ar fi în mod evident
foarte puternic, iar puterea sa foarte mare, existînd pericolul ca
acesta să abuzeze de ea, făcînd posibilă apariţia unor dictaturi
sau tiran ii. De asemenea, dacă puterea este fragmentată şi împărţită între o pluralitate de organe (sau indivizi) altele decît cele
care reprezintă funcţiile statului, această putere este în mod necesar slabă, puţin penetrantă.
Cele trei funcţii (puteri) clasice se regăsesc exprimate şi în
Constituţia României în art. 58-79 (legislativul), art. 80-109 (executivul - Preşedintele României şi Guvernul) şi art. 123-133
(autorităţile judecătoreşti). Ordinea reglementării lor în Constituţie este cea clasică, dîndu-se exprimare juridică realităţilor şi
activităţilor politico-statale în succesiunea lor firească. Avînd în
vedere legitimitatea împuternicirilor Parlamentului, compoziţia
sa larg reprezentativă, Constituţia îi asigură o anumită preeminenţă în raport cu celelalte autorităţi statale, care se concretizează în funcţiile pe care le are: de formare, alegere, numire, investire a altor autorităţi statale şi de control, funcţii care nu constituie o atenuare a principiului separaţiunii puterilor în stat. Desigur se mai poate adăuga şi trăsătura Parlamentului reglementată
de Constituţie în art. 58 potrivit căruia acesta este organul reprezentativ suprem al poporului român, deşi utilizarea termenului
suprem poate fi privită cu multe rezerve de ordin ştiinţific în contextul teoriei separaţiunilor puterilor în stat;
-"oprirea puterii de către putere". and puterea politică este
exercitată de mai multe organe, corespunzător funcţiilor statului
devine posibil controlul reciproc, exercitat de aceste organe, precum şi cel al controlului constituţionalităţii legilor. Acesta face '
dificilă producerea unor abuzuri şi a unor atingeri ale drepturilor
şi libertăţilor fundamentale;
- colaborarea (echilibrul) "puterilor" în limita atribuţiilor
stabilite de Constituţie.
Separaţiunea puterilor este deci o garanţie care îşi produce
efectele sale faţă de ansamblul puterii politice, dar şi faţă de
drepturile şi libertăţile fundamentale. Prin modul în care funcţio
nează acest principiu, el este un mijloc de limitare a săvirşirii de
abuzuri de către puterea politică în general. Acest principiu nu
este şi nici nu era necesar să fie prevăzut de Constituţie, pentru
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că, el rezultă cu prisosinţă din dispoziţiile constituţionale. Fiecă
rei funcţii a statului îi coorespundde un sistem de organe (autorităţi) care au atribuţiile stabilite de Constituţie şi legi.
Cea de-a doua garanţie este principiul statului de drept, care
se fundamentează pe principiul legalităţii şi care presupune, cu
necesitate, respectarea supremaţiei Constituţiei, deci şi a dispoziţiilor constituţionale referitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale. Respectarea supremaţiei Constituţiei presupune, la rîndul ei, conformitatea tuturor legilor cu Constituţia, dar şi atitudinea de supunere a tuturor autorităţilor publice, a cetăţenilor faţă
de prevederile acesteia.
Modalitatea de verificare a respectării Constituţiei se face
prin exercitarea controlului constituţionalităţii legii.
Principiul legalităţii şi supremaţia Constituţiei presupun obligaţia statului de a adopta legi, dar şi neputinţa acestuia de a
adopta orice fel de legi. O asemenea regulă se concretizează în limitarea puterilor statului.
Se conturează astfel două trăsături ale principiului statului de
drept ca garanţie socio-politică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi anume: statul este obligat să nu întreprindă nimic contrar principiilor de drept şi de echitate, pe de o parte, şi să se supună legilor sale, inclusiv Constituţiei, pe de altă parte.
Conform art. 49 din Constituţie, se poate considera ca o garanţie socio-politică a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi
modul în care sînt reglementate restricţiile exercitării acestor
drepturi şi libertăţi, limitativ enumerate în alin. (1) şi care nu pot
atinge existenţa dreptului sau a libertăţii (alin. 2).
O altă garanţie social-politică este electivitatea autorităţilor
publice, unele dintre acestea. fiind alese de către popor .prin vot
universal, direct, secret şi liber exprimat. în această categorie de
autorităţi intră Parlamentul şi Preşedintele României, care au
aceeaşi legitimitate politică. La rmdullor, aceste autorităţi, care
sînt formate din reprezentanţii direcţi ai poporului, formează celelalte autorităţi statale, urmărindu-se ca şi acestea, dar şi cele
care le-au format, să aibă menirea de a apăra interesele constituţionale şi legale ale cetăţenilor.
O garanţie de importanţă deosebită este şi responsabilitatea
autorităţilor publice. Această responsabilitate este specifică regimului politic în care funcţionează şi se materializează într-o responsabilitate faţă de popor (directă) şi una politică (indirectă).
Responsabilitatea faţă de popor se concretizează în nerealegerea de către popor, sau de către reprezentanţii acestora, după
caz, a celor care nu şi-au realizat mandatul potrivit legii şi deci nu
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au respectat în activitatea lor drepturile şi libertăţile fundamentale.
Responsabilitatea politică se concretizează în responsabilitatea executivului faţă de legislativ prin intermediul moţiunii de
cenzură sau a moţiunilor de încredere.
în acest fel toate autorităţile publice răspund, direct sau indirect, faţă de popor, realizîndu-se astfel concordanţa cu faptul că
poporul este singurul căruia îi aparţine suveranitatea naţională
(puterea politică).
Printre garanţiile social-politice ale drepturilor şi libertăţilor
fundamentale sînt şi două din garanţiile supremaţiei Constituţiei
şi anume controlul general al aplicării Constituţiei şi îndatorirea
fundamentală de respectare a Constituţiei, a supremaţiei ei şi a
legii.
2. Garanţiile organizate
în condiţiile separaţiunii puterilor în stat, funcţiile legislativă,
sînt separate şi atribuite unor autorităţi publice diferite. în această situaţie se pune problema garanţiilor faţă de fiecare dintre aceste autorităţi titulare ale funcţiilor
statale. Trebuie deci stabilite garanţiile specifice în legătură cu
funcţia legislativă, guvernamentală şi judecătorească. Toate
aceste garanţii, prin esenţă, sînt organizate (instituite) unele fiind
jurisdicţionale, altele nejurisdicţionale.
executivă şi judecătorească

2.1. Garanţiile jurisdicţionale
2.1.1. Controlul constituţionalităţii legilor. Oricît ar părea de
nefiresc totuşi, legea chiar dacă este adoptată de organullegiuitor poate cuprinde norme contrare Constituţiei, care să afecteze
drepturile şi libertăţile fundamentale. în general, pentru înlătura
rea unor asemenea situaţii a fost creat controlul constituţionalită
ţii legilor, care poate fi politic şi jurisdicţional. Pentru aceste motive el este studiat şi în cadrul garanţiilor juridice ale supremaţiei
Constituţiei.

Controlul constituţionalităţii legii este o garanţie a protejării
drepturilor şi libertăţilor fundamentale faţă de autoritatea legislativă, care prin lege ar putea încălca prevederile constituţionale
referitoare la aceste drepturi şi libertăţi. Acest control este o garanţie jurisdicţională organizată a acestora. în ţara noastră, Constituţia reglementează un control jurisdicţional al constituţionali-
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tăţii legii, control care se realizează de Curtea Constituţională
(art. 144).
2.1.2. Dreptul persoanei v~t~mate de o autoritate publid.
Considerăm că, în categoria garanţiilor jurisdicţionale de protejare a cetăţeanului contra autorităţilor publice, indiferent care
sînt acestea, poate fi inclus dreptul persoanei vătămate de o asemenea autoritate printr-un act administrativ.
Protecţia jurisdicţională se realizează cu ajutorul controlului
asupra actelor administrative vătămătoare emise de autorităţile
publice, în condiţiile şi limitele stabilite de o lege organică.
în doctrina de specialitate I s-a arătat că acest tip de control
este cea mai eficientă formă de control asupra actelor administrative pentru că: este un control exterior şi, din acest motiv, oferă maximum de garanţii de obiectivitate; el are la bază, între altele, independenţa şi inamovibilitatea judecătorilor, ceea ce îi
conferă deplină autoritate; este mai strîns decît cel administrativ,
întrucît priveşte legalitatea actului, nu şi oportunitatea lui; este
supus condiţiei sesizării din partea celui vătămat.
Dreptul persoanei de a se plînge împotriva actelor administrative emise de o autoritate publică este reglementat în art. 48
din Constituţia României. Considerăm că Legea nr. 29/1990 a
contenciosului administrativ cuprinde o reglementare cu o sferă
mai restrînsă decît cea din art. 48 din Constituţie, cu care prevederile legale va trebui să fie puse de acord.
2.1.3. Garanţiile jurisdicţionale de protejare a cet~ţenilor contra autorit~ţilor judecltoreşti. Garanţiile jurisdicţionale de, protejare a cetăţenilor contra autorităţilor judecătoreşti cuprind două
aspecte. Primul aspect priveşte săvîrşirea de fapte de încălcare
sau de nesocotire a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în cadrul activităţii de soluţionare a litigiilor juridice dintre persoane
fizice şi dintre acestea şi persoanele juridice. Aceste încălcări şi
nesocotiri se pot produce prin pronunţarea de hotărîri nelegale
sau/şi netemeinice, nerespectarea procedurilor de judecată în
care sînt prevăzute şi mijloacele de înlăturare a motivelor de nelegalitate şi de netemeinicie şi care sînt adevăratele garanţii.
între aceste mijloace (garanţii) se pot enumera căile ordinare şi
extraordinare de atac.
Cel de-al doilea aspect priveşte principiile care guvernează
activitatea jurisdicţională, "adică acele reguli esenţiale, fundamentale, potrivit cărora se declanşează, desfăşoară şi finalizează
procesul" 2. între aceste principii, care reprezintă cel de-al doilea
aspect al garanţiilor jurisdicţionale de protejare a acetăţeanului
contra autorităţilor jurisdicţionale, se pot enumera: rolul activ al
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instanţei, existenţa celor trei grade de jurisdicţie, egalitatea părţi
faţa autorităţilor judecătoreşti, accesul liber la justiţie a oricărei persoane, contradictorialitatea procesuală, garantarea
dreptului la apărare, disponibilitatea În procesul civil, oficialitatea în procesul penal, prezumţia de nevinovăţie în procesul pe-

lor În

nal, legalitatea incriminării şi a pedepsei, oralitatea şi publicitatea dezbaterilor, motivarea tuturor actelor jurisdicţionale, independenţa judecătorului şi supunerea sa numai legii etc.

2.1.4. Răspunderea civilă şi penală a funcţionarilor publici şi 8
altor cetăţeni. În cazul în care funcţionarii publici sau alţi cetăţe
ni au încălcat drepturi şi libertăţi fundamentale prin săvîrşirea de
infracţiuni sau fapte civile ilegale, aceştia vor răspunde penal
sau/şi civil, după caz, pentru fapta săvîrşită.
Stabilirea răspunderii penale sau civile se face de către autorităţile judecătoreşti, în condiţiile art. 21(1) din Constituţie potrivit cărora orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apăra
rea drepturilor, libertăţilor şi a intereselor sale legitime. Condiţiile de exercitare a acestui drept sînt stabilite prin lege, Constituţia dispunînd, însă, în art. 21(2) că nici o lege nu ar putea îngrădi
exercitarea acestui drept.
2.2 Garanţiile nejurisdicţionale

2.2.1. Garanţiile nejurisdicţiol1ale de protejare a cetăţenilor
contra autorităţilor legislative. Prima garanţie inclusă în această
categorie este controlul politic al constituţionalităţii legilor, exercitate de adunările legiuitoare. în ţara noastră, Constituţia prevede un control jurisdicţional al constituţionalităţii legilor şi nu
unul politic.
O a doua garanţie constă în faptul că drepturile şi libertăţile
fundamentale sînt de domeniul constituţional, ceea ce înseamnă
că acestea sînt reglementate numai prin Constituţie, în Titlul II al
acestui act normativ.
Între garanţiile din această categorie se mai pot enumera:
procedura de revizuire a Constituţiei (art. 147 din Constituţie),
care clasifică acest act normativ printre Constituţii1e rigide şi interdicţia de revizuire a Constituţiei îi ceea ce priveşte caracterul
naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român, forma republicană de guvernămînt, integritatea teritoriului, independenţa justiţiei, pluralismul politic şi limba oficială (art. 148
alin. 2). Chiar dacă această interdiCţie nu se referă direct la drepturile şi libertăţile fundamentale, caracterul de garanţie organizată nejurisdicţională a acestora este de înţeles datorită legăturii

33

strînse care există între protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi conţinutul dispoziţiilor constituţionale care nu pot fi
revizuite.
2.2.2 Răspunderea administrativă a funcţionarilor publici. în
această categorie de garanţii se include responsabilitatea administrativă a funcţionarilor publici. Această răspundere s-a cristalizat anevoie, dar perseverent, propunîndu-şi să realizeze un
echilibru între protecţia autorităţilor publice (funcţionarului public) şi protecţia victimei.
În acest mod, spaţiul de cuprindere al responsabilităţii administrative a devenit una din garanţiile drepturilor şi libertăţilor
fundamentale. în ţara noastră, spre deosebire de alte ţări, responsabilitatea administrativă este o garanţie organizată nejurisdicţională aceasta nefiind aplicată de o autoritate judecătorească.
în această categorie intră şi răspunderea materială a funcţionari
lor publici. Doar contestarea răspunderii administrative sau materiale stabilite se face, de principiu, în faţa autorităţilor judecătoreşti.
.
2.2.3. Avocatul poporului. Avocatul poporului este o instituţie nouă în sistemul nostru constituţional, reglementată în Titlul
II al Constituţiei, în scopul apărării drepturilor şi a libertăţilor
cetăţenilor. Constituţia nu îl plasează printre autorităţile publice, acesta fiind, atît datorită scopului său cît şi a locului în care
este reglementat în Constituţie, o garanţie organizată nejurisdicţion~
.
în toate sistemele de drept, instituţia avocatului poporului
există în paralel cu alte mijloace de control la nivelul statului şi
anume cu recursul ierarhic, tribunalele (curţile) administrative,
tribunalele (curţile) ordinare, parlamentul etc.
Avocatul poporului este ales (d~semnat) în principiu de parlament, şi are o anumită independenţă faţă de celelalte organe
(autorităţi) statale.
Potrivit art. 55(1) din Constituţie avocatul poporului este numit de Senat.
în unele sisteme de drept membrii instituţiei sînt numiţi de
guvern şi sînt specializaţi pe diferite domenii ale executivului. în
Suedia există ombudsmani pentru concurenţă, pentru consumatori, pentru egalitatea şanselor, pentru presă. în noua Zeelandă
există ombudsman pentru mediul înconjurător.
Reglementările statelor care îl prevăd, stabilesc independenţa avocatului poporului, în cursul exercitării atribuţiilor sale, faţă
de toate autorităţile statale, independenţă, fundamentată pe
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principiul separaţiunii puterilor în stat, motiv pentru care avocatul poporului are şi atribuţii de control al activităţii unora din ele.
Astfel, în toate sistemele de drept în care este prevăzută instituţia avocatului poporului se reglementează că, în afară de
unele directive generale pe care le primeşte, în legătură cu modul
sau de funcţionare, de la parlamente, acesta nu se conduce după
nici un fel de injoncţiuni.
Rezultă clar că teoretic, odată ales sau numit, avocatul poporului îşi desfăşoară activitatea în mod independent şi fără a suferi injoncţiuni din partea vreunei autorităţi publice. De altfel,
rolul său de protejare a cetăţeanului şi a drepturilor şi libertăţilor
sale nu poate duce decît la o asemenea concluzie.
Potrivit art. 55(1) din Constitujie în ţara noastră mandatul
avocatului poporului este de 4 ani. In alte sisteme de drept mandatul diferă putînd să fie de 4 sau 5 ani.
în toate sistemele de drept ale altor ţări, organizarea şi funcţionarea acestei instituţii se face prin lege. Constituţia ţării
noastre prevede că organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului se stabilesc prin lege organică.
Numărul persoanelor care prin atribuţiile lor formează instituţia avocatului poporului este diferit, acesta fiind normat în
funcţie de mai multe criterii, printre care figurează şi numărul sesizărilor şi al acţiunilor sale din oficiu. Astfel, în Suedia sînt patru, în Polonia unul etc.
Funcţionarea avocatului poporului are ca punct de plecare
sesizarea acestuia, potrivit legii.
Sesizarea avocatului poporului (punerea în mişcare a procedurii ce se desfăşoară în faţa sa) se face atît la cerere cît şi din oficiu. Potrivit art. 56(1) din Constituţia României, avocatul poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor
lezate în drepturile şi libertăţile lor, în limitele legii. Din acest
punct de vedere instituţia românească se apropie mult de cea clasică. Cererea poate fi formulată de oricine şi îmbracă forma unei
reclamaţii, care se adresează avocatului poporului.
.
Pentru a putea fi luată în considerare, sesizarea (reclamaţia)
trebuie să fie însoţită de probele necesare susţinerii celor reclamate, potrivit principiului "cel ce afirmă trebuie să şi dovedească".

în principiu, deciziile avocatului poporului, luate în urma
sau efectuării inspecţiilor ori a anchetelor, nu sînt supuse nici unei căi jurisdicţionale de atac. Cu toate
acestea, el poate reveni asupra lor sau deciziile sale pot fi "atacate" în faţa parlamentului.
examinării reclamaţiilor
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o problemă importantă rezolvată oarecum diferit în sistemele de drept ale altor ţări este aceea a atribuţiilor avocatului
poporului şi a sferei autorităţilor publice pe care acesta le poate
controla.
Principala atribuţie a avocatului poporului este şi trebuie să
fie aceea a ocrotirii drepturilor şi libertăţilor fundamentale, atribuţie care este în concordanţă cu caracterul acestei instituţii de
garanţie organizată nejurisdicţională şi generală a acestor drepturi şi libertăţi.
în vederea realizării acestui scop, avocatul poporului exercită
controlul, care este asupra autorităţilor publice şi asupra actelor
acestora.
Avocatul poporului nu exercită un control jurisdicţional, motiv pentru care actele asupra cărora se exercită acest tip de control scapă verificărilor ce le poate face.
De asemenea, nu sînt controlaţi parlamentarii, membrii guvernului, membrii consiliilor locale. Această interdicţie se fundamentează pe faptul că parlamentul şi consiliile locale sînt autorităţi reprezentative, alese în mod democratic, iar membrii guvernului răspund politic pentru activitatea lor în faţa parlamentului.
Metodele de lucru (instrucţie, de instrumentare) a cazurilor
cu care avocatul poporului a fost sesizat sînt variate, dar de principiu sînt aceleaşi în aproape toate sistemele de drept şi se stabilesc prin lege.
In acest sens avocatul poporului poate cere să i se comunice
dosarul cauzei de la cel ce a soluţionat cauza, împreună sau fără
explicaţii, justificări sau informaţii, poate convoca în faţa unei instanţe competente pe orice persoană, care poate depune mărtu
rie în legătură cu cauza examinată, poate asista la deliberările instanţelor sau ale autorităţilor administrative fără a avea drept de
vot (Suedia), are acces în localurile administraţiei şi ale instanţe
lor, poate să sesizeze instanţa competentă în cazul în care constată ilegalităţi, poate să facă recomandări, inclusiv de modificare a
legislaţiei.
Recomandările

pot fi cuprinse şi în raportul anual pe care
orice ombudsman trebuie să-I facă parlamentului.
în toate sistemele de drept, autorităţile publice sînt obligate
să asigure avocatului poporului sprijinul necesar exercitării atribuţiilor sale. O obligaţie asemănătoare figurează şi în art. 56(2)
din Constituţia României.
Dar în nici un sistem de drept, avocatul poporului nu poate
anula sau modifica un act, indiferent de la ce autoritate publică
sau entitate privată provine el.
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Directivele pe care le transmite nu au valoare obligatorie din
punctul de vedere juridic. Recomandările sînt de asemenea
simple avize de orientare, iar interpretările pe care le face asupra
legii au aceeaşi valoare juridică, dar sînt din ce în ce mai des utilizate ca mijloace de acţiune subsidiare.
Un alt element comun este raportul anual pe care îl face avocatul poporului parlamentului, care reprezintă un alt mijloc de
acţiune, pentru că el cuprinde recomandări, interpretări ale legii
şi mai ales el scoate în evidenţă lacune legislative şi propuneri de
lege ferenda. Raportul cuprinde însă şi modul în care ombudsmanul a acţionat pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. Aceasta a făcut din avocatul poporului o instituţie cu
misiuni umanitare şi legaliste. Avînd în vedere şi alte atribuţii pe
care le are, instituţia este privită şi ca un ameliora tor al metodelor administrative.
Potrivit art. 57 din Constituţie în ţara noastră avocatul poporului prezintă raportul celor două camere ale Parlamentului
anual sau la cererea acestora şi cu o altă periodicitate. Conţinutul
rapoartelor este cel general, cu o anumită preponderenţă asupra
ocrotirii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, avînd în vedere caracterul său de garanţie a acestora.
Raportul este dezbătut potrivit procedurii parlamentare, specific fiecărui stat şi aprobat de parlament.
Instituţia avocatului poporului este una din cele mai importante garanţii ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale, eficienţa sa depinzînd atît de modul în care el îşi îndeplineşte at.·ibuţiile,
dar şi de modul în care este recepţionat de opinia publică . încrederea opiniei publice în această instituţie va exista întotdeauna,
dacă avocatul poporului va fi întruchiparea dreptăţii sociale. în
funcţie de aceste criterii în unele sisteme de drept, această instituţie este considerată sau nu de mare importanţă.
NOTE:
II. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, voI. II, Iaşi, 1992.

21. Deleanu, op. cit., p. 73-74.
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