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I. Aspecte generale referitoare la cercetarea fundamentală realizată 

1. Actualitatea temei 

De la apariția procedurii jurisdicționale a soluționării conflictului juridic de natură 

constituțională, desfășurată în fața unei instanțe constituționale specializate, ca mod de reglare, 

mediere și disciplinare a raporturilor juridice dintre diverse organe ale statului, având ca obiectiv 

buna funcționare a mecanismelor de putere și de distribuire a competențelor constituționale între 

autoritățile publice, tot mai multe state au consacrat în legislația lor această instituție juridică.  

Demersul științific pleacă de la faptul că, în România, Legea fundamentală, așa cum a fost 

revizuită în anul 2003, a introdus soluționarea conflictului juridic de natură constituțională ca nouă 

atribuție a Curții Constituționale. Astfel, articolul 146 lit. e) din Constituţie prevede competenţa 

instanței constituționale de a soluţiona cererile Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii 

celor două Camere, a prim-ministrului sau a preşedintelui C.S.M. cu privire la conflictele juridice 

ivite între autorităţile publice. Caracterul inedit al acestei noi proceduri a generat o bogată 

jurisprudență a instanței constituţionale. Vastul material de studiu reprezentat de cele aproape 40 

de cauze în care diverse autorități publice au invocat ingerinţe în atribuțiile lor constituționale, și 

pe care Curtea le-a analizat din perspectiva conformării conduitelor adoptate de respectivele 

autorități publice cu normele și principiile constituționale, a constituit o provocare la cercetare în 

cadrul prezentei teze de doctorat. Provocarea provine atât din noutatea și actualitatea problemelor 

ridicate de jurisprudenţa Curţii privitor la delimitarea sferelor de competență ale organelor statului, 

cât şi din faptul că această nouă atribuție a Curții nu a beneficiat încă de o analiză amănunţită, 

existând fie lucrări generale privitoare la separația puterilor în stat și colaborarea loială a 

autorităților publice, care ating subiectul doar tangențial, fie scurte articole de specialitate care nu 

au fost integrate până acum într-o cercetare care să surprindă complexitatea problemei studiate. 

Foarte rar domeniul face obiectul unor monografii. În aceste condiții, considerăm că demersul 

nostru este unul care vine să umple un gol evident în doctrină, demers necesar în contextul 

realităților sociale și politice prezente, mai ales că perspectiva pe care o aducem prin prezenta 

lucrare este aceea a unui practician care a fost implicat activ în activitatea jurisdicțională a Curții 

Constituționale care constituie obiectul principal de analiză al prezentei lucrări. 
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În relativ puţinul timp trecut de la apariția acestei proceduri jurisdicționale, noțiunea de 

conflict juridic de natură constituțională s-a dovedit un concept viu, a cărui analiză este absolut 

necesară, atât pentru înţelegerea conţinutului şi aplicării acestuia în viziunea Curţii, cât şi pentru a 

putea aprecia eventuale evoluţii şi impactul de viitor, raportat la noi provocări. 

Scopul lucrării este acela de a analiza evoluția acestei instituții juridice în România, de la 

data apariției ei, octombrie 2003, până în prezent. Am identificat elementele de conținut ale 

instituției juridice: organele susceptibile de a intra în conflicte juridice de natură constituțională 

(părțile conflictului); actele/măsurile/acțiunile/omisiunile care pot determina conflicte juridice 

(obiectul conflictului); regulile care guvernează procedura de soluționare a conflictelor; precum și 

efectele deciziilor Curții Constituționale asupra raporturilor juridice existente între autoritățile 

publice. Prezentarea succesivă a acestor elemente a implicat o expunere analitică a cadrului 

normativ național și a tuturor situațiilor relevate de practica instanței constituționale în intervalul 

menționat, urmate de o sintetizare a problematicii rezultate în urma parcurgerii lor. Aspectele 

problematice au fost exemplificate cu situații concrete deja apărute, precum și cu situații imaginate 

de conflicte juridice de natură constituțională, susceptibile de a apărea în cadrul relațiilor 

interinstituționale dintre autoritățile publice, situații menite de a susține soluțiile propuse. 

Prezentarea este întregită cu o analiză a noțiunilor cu care am operat în studiul efectuat, 

precum și cu o selecție a unor hotărâri pronunțate de curți constituționale ale unor state membre 

ale Uniunii Europene, relevantă pentru materia supusă cercetării. 

Multitudinea și diversitatea problemelor pe care le-au avut de soluționat instanţele 

constituţionale în exercitarea atribuţiilor lor își găsesc sursa în nevoia de a răspunde în mod 

adecvat, eficient și, mai ales, respectând standarde sau principii constituționale la provocările pe 

care le aduce evoluţia generalizată a societăţii. Evoluţia dreptului constituţional, atât în plan intern, 

cât şi internaţional, este un proces inerent evoluției societății, fapt ce a determinat ca în doctrină să 

se afirme că dreptul constituţional a devenit un drept jurisprudenţial . „Unul dintre teoreticienii 

dreptului constituțional, C. Dissescu, spunea că statul poate fi analizat din două perspective: în 

stare de repaus și în mișcare. Dacă starea de repaus a statului face obiectul dreptului public, starea 

de mișcare a lui face obiectul politicii. Politica nu poate fi desprinsă de drept, după cum nici dreptul 

nu poate fi desprins de politică. Normele dreptului și viața politică sunt două realități distincte care 

se completează reciproc” . În lucrarea noastră, ne-am străduit să surprindem cele două realități, și 
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să completăm teoria profesorului Dissescu în sensul că starea de mișcare a statului poate fi obiect 

și al dreptului public, atâta vreme cât interacțiunea permanentă dintre autoritățile statului, 

guvernată de dreptul constituțional, constituie o sursă de dezvoltare a acestei ramuri de drept.  

 

2. Originalitatea și scopul tezei doctorale 

Tema cercetării prezintă, în opinia autoarei, interes din următoarele puncte de vedere: 

În primul rând, am adus în prim plan necesitatea unei proceduri jurisdicționale al cărei 

scop este acela de a asigura respectarea competențelor constituționale, respectiv conformarea cu 

Constituţia a conduitei rezultate din raporturile dintre autoritățile publice, în virtutea principiului 

separației puterilor, al echilibrului și controlului reciproc, respectiv a principiului colaborării loiale 

și al respectului reciproc între autoritățile publice. 

În al doilea rând, am supus unui examen critic jurisprudența instanței constituționale 

naționale, care, în multe dintre cazurile cu care a fost învestită, fie nu a soluționat conflictele 

juridice de natură constituțională cu care a fost sesizată, limitându-se la a le constata, fie le-a 

soluționat determinând, însă, doar o conduită doar pentru viitor a părților. Am atras atenția asupra 

rolului Curții Constituționale în exercitarea competenței prevăzute de art.146 lit.e) din Constituție, 

rol care nu poate fi limitat la efectuarea unui control abstract al raporturilor dintre organele statului 

sau la interpretarea normelor constituționale aplicabile acestor raporturi. Curtea, având a se 

pronunța asupra modului concret în care autoritățile publice implicate în conflict își exercită 

competențele și asupra conduitei culpabile a acestora, trebuie să acționeze ca o instanță de judecată 

care decide cu privire la drepturi și obligații constituționale determinate.  

În al treilea rând, am relevat efectul sancționator al procedurii soluționării conflictelor 

juridice de natură constituțională, care nu trebuie să se limiteze la constatarea conduitei culpabile 

și la obligarea autorității publice de a adopta conduita conformă Constituției, ci care trebuie să 

lipsească de efecte juridice actul generator al conflictului (care poate fi, în opinia autoarei, inclusiv, 

un act de reglementare primară). În acest context, pun în discuție soluționarea conflictului 

constituțional, ca modalitate indirectă de eliminare din fondul activ al legislației a unei 

reglementări cu caracter primar. 
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În fine, pentru o corectă aplicare a Constituției și o reală mediere a raporturilor juridice 

dintre autoritățile statului, propun recunoașterea calității de parte în procedura conflictului 

constituțional a tuturor autorităților publice de rang constituțional, iar nu doar a celor cuprinse în 

Titlul III din Constituție, așa cum a limitat, pe cale pretoriană, instanța constituțională. 

 

3. Metodologia de cercetare utilizată 

Ca orice cercetare științifică care își asumă obiectivul de a găsi răspunsul la o anumită 

problemă, prezenta lucrare își are ca fundament o metodă specifică ce conține tehnicile utilizate 

pentru a realiza obiectivele care au fost stabilite în debutul demersului. 

Având în vedere natura și caracterul specific al domeniului studiat și luând în considerare 

că o lucrare științifică care își propune a fi un reper  în literatura de specialitate necesită o 

combinație a metodelor de cercetare pentru a atinge scopul urmărit, am ales să apelez la metodele 

calitative și cantitative. 

Analiza regimului juridic al conflictului juridic de natură constituțională, a presupus într-o 

primă etapă identificarea cadrului legal și constituțional al competenței Curții Constituționale de a 

soluționa conflictele constituționale și, în a doua etapă, studiul jurisprudenței instanței 

constituționale, urmărind evoluția acesteia până în prezent, sub diferite aspecte procedurale și 

substanțiale ce au contribuit la perceperea adecvată a materiei studiate şi la sistematizarea 

subiectului prezentei teze.  

Studiul jurisprudenței Curții Constituționale mi-a permis să ajung la diverse teme de 

reflecție, în special prin compararea textelor de lege care consacră instituția juridică a conflictului 

de natură constituțională și competența Curții Constituționale de a soluționa astfel de conflicte, pe 

de o parte, cu soluțiile pronunțate de instanța constituțională, pe de altă parte. Ceea ce mi-am 

propus prin aceasta abordare a fost de a prezenta evoluția acestei instituții juridice, la nivel 

naţional, evoluție datorată exclusiv practicii constituționale.  

În mod indirect, am realizat o încadrare a instituției naționale în contextul instituților 

similare din alte state europene, în special prin invocarea unor elemente de drept comparat și de 

jurisprudență relevantă a curților constituționale din state membre ale Uniunii Europene. O analiză 
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succintă a jurisprudenței străine a fost suficientă pentru a demonstra că această tipologie de 

contencios constituțional vizează cazuri extrem de variate de la un stat la altul.  

Alegerea statelor care, în opinia autoarei, pot servi drept repere, a avut la bază criterii 

juridice. Primul criteriu a fost acela al statelor care consacră o procedură jurisdicțională pentru 

soluționarea acestui tip de conflicte juridice, respectiv competența instanței constituționale 

naționale. În acest context, nu am făcut nicio referire la posibilele conflicte care pot apărea între 

diferitele organe ale Uniunii Europene, apreciind că aceasta nu poate fi asimilată unui stat guvernat 

de o constituție proprie. Apoi, am optat pentru acele state care posedă un model european de justiție 

constituțională și care îmbrățișează principiul separației. În al treilea rând, studiul s-a limitat la 

analiza instituției conflictului juridic de natură constituțională din acele state în care asimilarea 

instituțiilor juridice specifice statului de drept, precum și congruența dintre valorile politice și cele 

juridice au fost confirmate în timp. Astfel, state precum Republica Federală Germania, Republica 

Italia sau Regatul Spaniei au fost o sursă informațională atât jurisprudențială cât și doctrinară. În 

fine, am fost interesată în studiul realizat de jurisprudența instanțelor constituționale din acele state 

central și est-europene care au consacrat în legislația lor instituția conflictului juridic de natură 

constituțională, jurisprudență care a evoluat oarecum în același ritm și aceeași parametri cu 

jurisprudența instanței naționale. 

De asemenea, dorim să amintim importanța metodei de studiu doctrinar folosită în 

abordarea noastră. Astfel, pentru a atinge obiectivele propuse au fost utilizate surse bibliografice 

multiple formate din articole publicate în reviste naționale și internaționale, cărți de specialitate pe 

această temă (în română, engleză și franceză), precum și comentariile reglementărilor legale 

naționale și europene în domeniu.  

În cadrul cercetării, am folosit de asemenea, metoda logică, care este poate una din cele 

mai importante metode utilizate în această cercetare pentru a studia regimul juridic al conflictului 

juridic de natură constituțională şi pentru a putea trage concluziile necesare folosind  construcții 

de tip inductiv și deductiv. Dată fiind complexitatea noţiunilor, conceptelor, principiilor care 

trebuie analizate şi relaţionate, pentru a putea surprinde structura şi dinamica internă a unor realităţi 

complexe care ţin şi de teoria generală a dreptului, de filosofia dreptului, de sociologia dreptului, 

dar şi de domeniul ştiinţelor politice, logica este aplicabilă unei sfere largi de probleme juridice 
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cum ar fi: definiţiile legale, conceptele juridice, sistematizarea normelor de drept, elementele 

structurale ale unei instituţii sau ale unor concepte, aşa cum este şi situaţia acestei lucrări. 

Metoda sociologică reprezintă, de asemenea, o direcție de cercetare de mare importanță, 

oferind o nouă perspectivă în studiul realității juridice prin verificarea modului în care societatea 

poate influența crearea de noi standarde. Este așadar firesc să se considere că fiecare fenomen 

juridic se confruntă cu o proiecție socială și că existența unor reguli juridice sau a unei practici 

judiciare se află în strânsă legătură cu relațiile interinstituționale existente la un moment dat în 

societate. Această metodă nu putea lipsi în procesul de elaborare a acestei teze, ajutându-mă să 

înțeleg mai bine ce motive au stat la baza apariției instituției juridice a conflictului juridic de natură 

constituțională între autoritățile publice, respectiv nevoia de a surmonta pe căi legal procedurale, 

tensiuni inerente modului de distribuire a puterii între diferitele organe ale statului. 

În cadrul procesului ştiintific de cercetare, un rol secundar a revenit metodei istorice menite 

să determine semnificația exactă a normelor juridice, după o căutare de context istoric, politic și 

social în care acestea au fost adoptate, și, ulterior, interpretate și aplicate, punând în evidenţă astfel 

evoluţia de-a lungul timpului a noțiunii de conflict juridic de natură constituțională între autoritățile 

publice. Această metodă a oferit material de analiză metodei logice, privitor la modul în care s-au 

format o serie de noţiuni sau concepte, fiind utilizată în egală măsură pentru a cunoaşte evoluţia 

jurisprudenţei Curţii. 

Fiecare dintre aceste metode de cercetare au fost aplicate fie în mod singular pentru 

identificarea anumitor rezultate intermediare urmărite, fie combinate între ele în vederea atingerii 

rezultatelor finale ale cercetării. 

 

II. Conținutul tezei doctorale 

1. Structura tezei doctorale 

În primul capitol al lucrării, am definit, din perspectiva dreptului constituțional, o serie de 

noţiuni juridice, precum: conflict juridic de natură constituțională, autoritate publică, organ al 

statului, şi am identificat premisele soluționării conflictului constituțional: principiul separației 

puterilor, al echilibrului și controlului reciproc, respectiv principiul colaborării loiale și al 



8 
 

respectului reciproc între autoritățile publice, premise stabilite pe cale jurisprudențială de către 

Curtea Constituțională. De asemenea, am analizat tipologiile de conflicte, precum și trăsăturile 

definitorii ale conflictului constituțional, delimitându-l de conflictul politic ivit între autoritățile 

statului.  

Capitolul al doilea al lucrării vizează procedura de soluționare a acestor conflicte juridice. 

Analiza a avut ca obiect titularii dreptului de a sesiza instanța constituțională cu o cerere privind 

soluționarea unui astfel de conflict, condițiile de admisibilitate pe care trebuie să le întrunească 

cererea pentru a putea fi analizată pe fond, regulile generale și speciale de procedură care 

guvernează procedura jurisdicțională. Ipoteza de cercetare a fost aceea de a stabili dacă, 

soluționând conflictele juridice de natură constituțională, Curtea Constituțională se comportă ca o 

instanță de drept comun, în fața căreia trebuie respectate toate garanțiile procedurale ale părților 

implicate în conflict.   

În capitolul al treilea al lucrării, tema analizei o reprezintă părțile conflictului juridic de 

natură constituțională, categorie care se suprapune parțial cu cea a titularilor dreptului de a sesiza 

Curtea Constituțională, dar care nu se identifică cu aceasta, respectiv identificarea acelor autorități 

publice care sunt susceptibile de a avea calitatea procesuală în cadrul procedurii desfășurate în fața 

Curții. Pe lângă autoritățile reprezentative ale celor trei puteri clasice în stat (legiuitoare, executivă 

și judecătorească), cuprinse în Titlul III din Constituție, analiza noastră a purtat și asupra altor 

organe ale statului care întrunind cumulativ condiţiile referitoare la calitatea de autoritate publică 

de ordin constituţional şi consacrarea unui rol sau a unor atribuţii prin însăşi Legea fundamentală, 

nu se regăsesc în Titlul III din Constituție, dar care, în opinia noastră, pot dobândi calitatea de parte 

în procedura conflictului juridic. În urma examinării efectuate, am analizat în ce măsură 

judecătorul constituțional are competența de a adapta jurisprudența instanței realităților cotidiene 

care necesită rezolvare și de a rămâne deschis în ceea ce privește sfera subiecților de drept care pot 

fi antrenați în conflicte de natură constituțională. 

În cadrul capitolului al patrulea am analizat obiectul conflictului juridic de natură 

constituțională, distingând între cele două categorii majore de conflicte identificate în 

jurisprudența instanței naționale: conflictele vindicatio potestatis și conflictele prin imixtiune. 

Acest capitol se constituie într-o prezentare exhaustivă și o analiză a deciziilor Curții 

Constituționale prin care s-a constatat existența unor conflicte sau, dimpotrivă, prin care s-au 
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respins cererile vizând astfel de conflicte. Expunerea cazuisticii a relevat o multitudine de conduite 

generatoare de conflicte și a ajutat la delimitarea acestora de actele, acțiunile sau omisiunile care 

nu au putut fi calificate drept surse de conflict juridic. Mai mult, dintre conduitele generatoare de 

conflicte numai unele sunt susceptibile de a crea blocaje instituționale, respectiv doar acelea care 

împiedică autoritatea decizională competentă să adopte actul sau măsura prevăzută de lege, ca 

urmare a unei conduite culpabile proprii sau ca urmare a conduitei altei autorități publice. Această 

parte a lucrării se constituie într-un îndrumar jurisprudenţial care cuprinde motivele, respectiv 

soluţiile de principiu rezultate din activitatea instanţei constituţionale. 

În cel de-al cincilea capitol al lucrării, am acordat o atenţie deosebită efectelor deciziilor 

instanţei constituţionale, care deşi se impun tuturor autorităţilor publice, sunt înţelese diferit de la 

o autoritate publică la alta, ceea ce, astfel cum vom arăta, nu de multe ori a generat tensiuni. De 

asemenea, am analizat de ce a ales Curtea să precizeze că efectele unor astfel de decizii se produc 

erga omnes, deși soluționează conflicte inter partes, aplicând și în această materie dispozițiile 

constituționale cu privire la obligativitatea generală a deciziilor sale. În această privinţă, 

elementele definitorii ale analizei noastre s-au axat pe obligaţiile care incumbă fiecărei autorități 

publice în urma pronunţării unei decizii de către instanţa constituţională. Am realizat o distincție 

între cele două etape pe care le parcurge, în opinia noastră, soluționarea cauzei deduse judecății 

Curții Constituționale: soluționarea in abstracto, care presupune determinarea competențelor 

constituționale ale autorităților publice implicate în conflict, respectiv soluționarea in concreto, 

care implică constatarea conduitei culpabile, obligarea la adoptarea conduitei conforme 

Constituției și lipsirea de efecte juridice a actului generator al conflictului. Un ultim aspect analizat 

în acest capitol a fost cel referitor la punerea în aplicare, respectiv executarea deciziilor Curții 

Constituționale. 

Cel de-al șaselea capitol s-a axat pe analiza jurisprudenţei curţilor constituţionale, 

relevantă în privinţa soluționării conflictelor juridice de natură constituțională. Cazuistica selectată 

a surprins direcţiile de evoluţie a acestei instituții juridice și a avut ca scop demonstrarea faptului 

că jurisprudenţa instanței noastre naționale se încadrează în modul în care şi alte instanţe abordează 

competența constituțională de mediere a conflictelor juridice de natură constituțională. 
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2. Concluziile tezei doctorale 

Cadrul normativ constituțional prevede dispoziții foarte generale, care consacră 

competența Curții Constituționale a soluționa conflictele juridice de natură constituțională, fiind 

însoțit de trimiterea la legea organică, pentru a stabili modalitățile procedurale de punere în 

aplicare a acestei competențe. Generalitatea normei constituționale constituie fundamentul pentru 

ca judecătorul constituțional să se poată adapta la diferitele situații conflictuale ce se pot ivi și 

pentru ca această procedură jurisdicțională să fie cadrul în care Curtea Constituțională să își 

consolideze poziția de arbitru definitiv în cadrul sistemului de justiție constituțională. Această 

”generozitate” normativă îi poate permite judecătorului să intervină „la granița dintre lumea 

dreptului și lumea politicii, garantând că aceasta din urmă evoluează respectând rolurile și regulile 

jocului stabilite de cea dintâi”1, conferindu-i o poziție specială în cadrul relațiilor inter-

instituționale, cu influență chiar asupra formei de guvernământ în stat. Acestuia i se acordă „un rol 

original, primordial, în egală măsură jurisdicțional și instituțional, care îi permite să interpreteze 

cele mai importante dispoziții ale Constituției și, într-o anumită măsură, să influențeze procesul 

decizional. Rezultă că justiția constituțională dobândește un statut de veritabilă contra-putere sau, 

conform formulei lui K. LOWENTSEIN, de „cel mai înalt arbitru al dinamicii de putere politică”2. 

În primul rând, putem afirma că există un veritabil drept procesual aplicabil în vederea 

soluționării conflictelor dintre organele constituționale. Există un set de norme, indiferent de 

originea acestora, Legea nr.47/1992 (legea specială) sau Codul de procedură civilă (legea 

generală), al cărui conținut, determinat ca urmare a stabilirii stării de compatibilitate între norma 

specială și cea generală, este obligatoriu pentru instanță și pentru părțile cauzei. Putem califica, 

așadar, procedura soluționării conflictelor juridice de natură constituțională drept acele reguli 

generale și abstracte care reglementează organizarea și desfășurarea procesului constituțional. De 

fapt, fără îndoială, „legitimitatea unei curți constituționale – ca veritabilă instanță – este legată în 

                                                           
1 R. BIN - L’ultima fortezza – Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Editura Giuffre, Milano, 1996, p.3-

4. 
2 E. CARPENTIER – La resolution jurisdictionelle des conflicts entre organs constitutionnels, <<Collection des 

Theses>>, nr.5, Fondation Varenne, Editura La Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), Paris, 2006, 

p.468. 
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special de respectarea normelor de procedură certe, adică a normelor ce reglementează procesul 

constituțional”3.  

În al doilea rând, scopul primordial al procedurii de soluționare jurisdicțională a 

conflictelor între autoritățile publice este, fără îndoială, de a permite restabilirea echilibrelor 

instituționale amenințate prin diverse conduite ale autorităților, protejând prerogativele lor 

constituționale. Mai precis, din perspectiva analizei politico-juridice, contenciosul inter-organic, 

asemenea contenciosului ce are ca obiect controlul constituționalității legilor, apare ca un 

instrument decisiv de garantare a drepturilor opoziției/minorității politice care, prin definiție, nu 

are forța necesară pentru a se apăra într-un cadru eminamente politic. În această privință, existența 

unei astfel de proceduri poate avea chiar un efect disuasiv, adică o eficacitate nu doar represivă 

sau reparatorie, ci și preventivă. După cum observase H. KELSEN, de fapt, „simpla amenințare cu 

sesizarea Curții Constituționale se poate dovedi, în mâinile minorității, un instrument care să 

împiedice majoritatea să îi încalce, în mod neconstituțional, interesele legal protejate”4. Reducând 

tensiunile existente la nivelul raporturilor dintre organele constituționale, putem aprecia că 

procedura prevăzută de art.146 lit.e) din Constituție reprezintă o sursă de pacificare a vieții politice 

și constituționale.  

Atunci când un raport instituțional conflictual este supus analizei instanței constituționale, 

”povara” politică pe care acesta o poartă se transformă într-o problemă de compatibilitate a unui 

act/acțiuni/măsuri/omisiuni cu Constituția, a cărei legătură cu interesele politice în joc rămâne una 

secundară. Starea conflictuală este transpusă în limbaj juridic: a fost sau nu încălcată o regulă? 

Fără a-și pierde natura primordială, raportul subiectiv dedus judecății se obiectivizează, este 

încadrat în matricea constituțională, ca într-un pat al lui Procust. După cum observa C. 

EISENMANN, „prin însăși natura lucrurilor, justiția constituțională este ca o oglindă în care se 

reflectă – fragmentat, bineînțeles, dar fidel – imaginea disputelor politice supreme dintr-un stat – 

pe care aceasta le transformă, printr-o ultimă analiză, în conflicte de drept”5.  

                                                           
3 N. ZANON – La polemique este Hans Kelsen et Carl Schmitt sur la justice constitutionnelle, Annuaire international 

de justice constitutionnelle (AIJC), 1989, p. 189. E. MALFATTI a observat, în Italia, existența unor principii 

procedurale care favorizează o jurisdicționalizare maximă a instituției și a cărei legitimitate o garantează [Il conflitto 

di attribuzione tra i poteri dello Stato, în R. ROMBOLI (dir.) – Aggiornamenti in tema di processo costituzionale 

(1996-1998), Editura Giappichelli, 1999, p. 440-441]. 
4 H. KELSEN, citat de E. CARPENTIER – op.cit., p.459. 
5 E. EISENMANN, „La justice constitutionnelle et la Haute Cour Constitutionnelle d’Autriche”, p. 137, citat de E. 

CARPENTIER – op. cit., 460. 
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Soluționând disputele instituționale generate de diferențele de interpretare a normelor 

constituționale, judecătorul constituțional ajunge, de fapt, să stabilească aceste interpretări, și 

anume sensul normelor care nu reieșea neapărat din litera textului constituțional. Or, în măsura în 

care apariția controverselor și a conflictelor constituționale este adesea legată de gradul înalt de 

generalitate care caracterizează dispozițiile Constituției, această clarificare și, implicit, îmbogățire 

a dreptului constituțional nu poate fi decât benefică pentru buna organizare pe orizontală a puterii 

în stat. 

În fine, un alt scop important al procedurii de soluționare a conflictelor dintre autoritățile 

publice este acela de a deschide calea unei protecții a normelor constituționale, a căror încălcare 

ar rămâne, altfel, nesancționată juridic. H. KELSEN sublinia că „o Constituție ce nu include o 

garanție a anulabilității actelor neconstituționale nu este pe deplin obligatorie, în sens tehnic”6. Or, 

o atare procedură constituie garanția expresă a normelor constituționale referitoare la principiul 

separației puterilor în stat și la principiul colaborării loiale, principii pe care se fundamentează 

repartizarea competențelor între organele statului, recunoscând caracterul lor juridic. 

Accesul la instanța constituțională, asemenea accesului la oricare instanță judecătorească 

poate fi condiționat de îndeplinirea anumitor cerințe, care, deși pot constitui îngrădiri ale accesului 

liber la justiție al titularului dreptului, își găsesc justificarea în scopul urmărit de legiuitor și anume 

crearea unui cadru procesual coerent și previzibil și restrângerea posibilității de exercitare abuzivă 

a drepturilor procesuale. Reglementarea acestor condiționalități este expresia ordinii de drept, atât 

de necesară valorificării drepturilor proprii fiecărei autorități publice, dar și respectării intereselor 

generale ale societății, cărora statul este obligat să le acorde ocrotire, în egală măsură. Dezvoltarea 

în normele constituționale ale art. 146 lit. e), a cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească o 

situație litigioasă pentru a putea fi supusă judecății Curții pe calea procedurii soluționării 

conflictului juridic de natură constituțională, este, astfel, îndeajuns de rezonabilă încât să nu 

determine restrângerea excesivă a exercițiului drepturilor procesuale ale părților, care să pună sub 

semnul întrebării însăși existența acestora. 

Prin urmare, considerăm că rolul de filtru pe care îl exercită subiecții de drept enumerați în 

art.146 lit.e) din Constituție se conciliază cu accesul liber la justiția constituțională, ca formă a 

                                                           
6 H. KELSEN, citat de E. CARPENTIER – op.cit., p.461. 
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accesului la justiție consacrat de art.21 din Constituție, doar dacă dreptul acestora de a sesiza 

Curtea se realizează necondiționat de justificarea unui interes propriu al autorității publice al cărui 

organ de conducere este sau a unui interes mai larg al autorității legiuitoare, executive sau 

judecătorești din care face parte autoritatea vătămată, în interesul căreia formulează sesizarea.  

Atât Constituția, cât şi Legea nr.47/1992, în normele care reglementează atribuția Curții de 

a soluționa conflictele juridice de natură constituțională se limitează la a enumera titularii dreptului 

de sesizare, fără a stabili expres condițiile de admisibilitate a cererii de soluționare a unui astfel de 

conflict. Așa cum am demonstrat în prealabil, pentru a pune în mișcare acțiunea în contencios 

constituțional este necesară și suficientă voința titularului dreptului de a solicita soluționarea 

conflictului. Însă, dreptul de a sesiza Curtea nu poate fi exercitat în mod arbitrar de către titularul 

său, cererea formulată de acesta din urmă având obligația de a respecta anumite condiții prealabile. 

Așa fiind, pentru a considera admisibilă o cerere de învestire a Curții, verificarea prealabilă pe care 

o realizează instanța trebuie să vizeze aspectele referitoare la: (i) titularul sesizării, (ii) calitatea de 

autoritate publică a părţilor aflate în conflict, (iii) caracterul juridic al conflictului reclamat și (iv) 

natura constituțională a conflictului. Toate aceste condiții trebuie întrunite cumulativ, 

neîndeplinirea vreuneia dintre ele constituind temeiul soluției prin care se respinge, ca 

inadmisibilă, cererea cu care a fost învestită Curtea Constituțională. 

Natura procedurii desfășurate în fața Curții Constituționale este dedusă din natura 

atribuțiilor de drept constituțional exercitate de această instanță, așa încât aceasta își însușește toate 

trăsăturile unei proceduri jurisdicționale de drept public. Regulile care guvernează această 

procedură se completează cu regulile din procedura civilă, în măsura în care ele sunt compatibile. 

Astfel, procedura jurisdicțională în fața Curții beneficiază de garanțiile inerente dreptului la 

apărare și ale dreptului la un proces echitabil, dezbaterea asupra cererii de soluționare a conflictului 

desfășurându-se în ședință publică, în condiții de oralitate și contradictorialitate. 

Soluționând conflictele juridice de natură constituțională, Curtea Constituțională se 

comportă ca o instanță de judecată, în fața căreia trebuie respectate toate garanțiile procedurale 

ale părților implicate în conflict. Sub acest aspect, sunt relevante cele statuate recent de Curte cu 

privire la rolul pe care legea îl atribuie acestei instanțe: „Pentru a decide cu privire la existența sau 

nu a conflictului, Curtea trebuie în prealabil să determine cadrul și limitele competențelor 

constituționale și legale ale autorităților aflate în conflict, pe de o parte, și să stabilească starea de 
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fapt, respectiv să deceleze în funcție de datele concrete ale speței acea conduită (acte, fapte, acțiuni, 

inacțiuni) care a constituit sau nu sursa conflictului, pe de altă parte. Cu alte cuvinte, în soluționarea 

cererilor privind conflictele juridice de natură constituțională, un rol decisiv în pronunțarea soluției 

îl are situația factuală, a cărei judicioasă determinare constituie premisa analizei efectuate de 

Curtea Constituțională. În exercitarea acestei atribuții, Curtea nu face un control abstract al 

constituționalității conduitei autorităților publice implicate în conflict, ci ea decide asupra unui 

conflict concret, generat de un anumit act/fapt/acțiune/inacțiune, conflict pe care are obligația de 

a-l soluționa, sancționând abaterea de la normele constituționale” . 

Cu privire la subiecții de drept care pot avea calitatea de parte în procedura jurisdicțională, 

apreciem că este recomandabil ca instanța constituțională să rămână deschisă lărgirii acestei sfere 

care să cuprindă, pe lângă autoritățile publice prevăzute expres în Titlul III din Constituție, și 

autoritățile publice cu relevanță constituțională. În măsura în care rezolvarea unui litigiu 

constituțional presupune un raționament juridic care delimitează de principiu concepte, atribuții, 

drepturi și obligații ale părților litigante, stabilind conduita conformă Constituției pe care organul 

constituțional este obligat să o urmeze, orice precedent judiciar constituie, pe lângă un prilej de 

disciplinare și de restabilire a echilibrului între puteri, un model de comportament pentru viitor, în 

situații similare sau analoage. Altfel spus, jurisprudența Curții Constituționale aplicabilă unei sfere 

cât mai largi de subiecți de drept reprezintă un ”manual” de bune practici interinstituționale, care 

promovează o conduită loială față de Legea fundamentală a statului. 

Prin D.C.C. nr.148/2003 privind constituţionalitatea propunerii legislative de revizuire a 

Constituţiei României, cu privire la norma constituțională prin care se introducea noua atribuţie a 

Curții Constituționale de a soluţiona conflictele organice, Curtea statua „este vorba de conflictele 

de autoritate (sau litigiile organice). Într-un atare caz Curtea Constituţională soluţionează sau 

aplanează litigii constituţionale între autorităţi. Aceste litigii pot privi conflicte între două sau mai 

multe autorităţi constituţionale cu privire la conţinutul ori întinderea atribuţiilor lor, decurgând din 

Constituţie. Aceasta este o măsură necesară, urmărind înlăturarea unor posibile blocaje 

instituţionale. Pentru a se evita antrenarea Curţii în soluţionarea unor conflicte politice este 

necesar să se prevadă că este vorba doar de blocajele instituţionale, respectiv de conflictele 

pozitive sau negative de competenţă”. În general, existența oricărui conflict constituțional produce 

în planul raporturilor inter-instituționale o afectare a valorilor constituționale consacrate de 
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principiul separației puterilor și principiul colaborării loiale. Blocajul instituțional, însă, este o 

consecință concretă a conduitei neconstituționale a unei autorități publice, care fie nu își exercită 

o competență de natură constituțională, fie împiedică o altă autoritate să își exercite competența 

proprie, conduită care are ca rezultat stoparea actului decizional într-o anumită materie7. Prin 

urmare, numai anumite conduite generatoare de conflicte sunt susceptibile a crea blocaje 

instituționale, respectiv doar acelea care împiedică autoritatea decizională competentă să adopte 

actul sau măsura prevăzută de lege, ca urmare a unei conduite culpabile proprii sau ca urmare a 

conduitei altei autorități publice. Având în vedere raportul cauză-efect, apreciem că existența 

blocajului (efectul) este întotdeauna condiționată de constatarea conduitei culpabile (cauza). Așa 

fiind, blocajul instituțional nu poate fi confundat cu conduita autorității publice, care constituie 

obiectul conflictului, deci sursa generatoare, el fiind rezultatul, în planul relațiilor inter-

instituționale, al actului, măsurii, acțiunii sau inacțiunii unei autorități publice. Este adevărat că, în 

multe cazuri, existența blocajului instituțional constituie un factor important care determină 

titularii dreptului de sesizare a Curții să declanșeze procedura prevăzută de art.146 lit.e) din 

Constituție, însă acesta nu trebuie confundat cu un element de conținut al obiectului conflictului. 

Tocmai de aceea, existența sau nu a unui blocaj instituțional este irelevantă sub aspectul analizării 

conduitei culpabile a autorității publice. Constatarea acestei conduite, independent de efectul creat, 

este cea care determină existența conflictului. Însă, blocajul instituțional devine relevant în etapa 

ulterioară constatării conflictului, atunci când Curtea trebuie să soluționeze starea litigioasă. 

Înlăturarea blocajului instituțional este, de fapt, scopul soluționării conflictului, așa cum anticipa 

Curtea încă din 2003, prin D.C.C. nr.148/2003. Curtea, în virtutea art.142 alin.(1) din Constituție, 

potrivit căruia „este garantul supremației Constituției”, are obligația să soluționeze conflictul, 

arătând conduita cu care autoritățile publice trebuie să se conformeze. În aceste cazuri, forma în 

care se concretizează blocajul constituie un reper pentru Curte care, prin soluția pronunțată, trebuie 

să stabilească conduita conformă Constituției pe care autoritățile sunt obligate să o adopte în scopul 

înlăturării consecințelor conduitei culpabile8.  

                                                           
7 Prin D.C.C. nr.538/2018, Curtea statua următoarele: „Constatarea încălcării unui text fundamental reprezintă condiția 

sine qua non pentru examinarea în continuare a condiției privind generarea unui blocaj instituțional. […] Or, 

neexistând o încălcare a textului constituțional invocat, acesta nefiind incident, Curtea constată că nu a existat nici 

posibilitatea generării unui blocaj instituțional”. 
8 De exemplu, în speța soluționată prin D.C.C. nr.1525/2010, prin cererea formulată, prim-ministrul României solicita 

Curții Constituționale constatarea existenţei unui conflict între Guvern şi Parlament, generat de refuzul Parlamentului 

de a permite prezentarea şi dezbaterea moţiunii de cenzură depuse ca urmare a angajării răspunderii Guvernului, 
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Constatarea existenței conflictului, deci a conduitei culpabile, implică întotdeauna 

obligația Curții Constituționale de a-l soluționa. Soluționarea presupune, așa cum am demonstrat, 

restabilirea ordinii de drept prin repunerea părților în situația anterioară încălcării normelor 

constituționale. Dacă, în mod formal, Curtea nu obligă autoritatea publică la o anumită conduită și 

nu lipsește de efecte juridice actul care a conferit relevanță juridică conduitei culpabile a autorității, 

punând întreaga greutate a actului jurisdicțional pe forța obligatorie a interpretării date normelor 

legale și constituționale în operațiunile de aplicare pe viitor ale acestora, se poate concluziona că, 

de fapt, în cauza care a determinat sesizarea Curții Constituționale, decizia pronunțată nu produce 

niciun efect juridic, autoritatea vătămată în exercitarea competențelor sale constituționale 

nebeneficiind de niciun remediu efectiv. Or, o atare concluzie este inadmisibilă, întrucât procedura 

prevăzută de art.146 lit.e) din Constituție nu poate fi lipsită de efecte în chiar planul raporturilor 

inter-instituționale în care s-a produs tensiunea. Repunerea în situația juridică anterioară 

manifestării conduitei culpabile (restitutio in integrum) trebuie să fie efectivă și de aceeași 

intensitate cu situația care a generat abaterea de la normele constituționale. 

Apreciem că modul în care Curtea Constituțională a României interpretează dispozițiile 

art.146 lit.e) din Constituție în sensul că, în procedura de soluționare a unui conflict, nu se poate 

realiza un control de constituționalitate al actului juridic emanat de la autoritatea publică căreia i 

se impută conduita culpabilă este doar parțial sustenabil. Este adevărat că, pe această cale, Curtea 

nu poate efectua un control de constituționalitate cu privire la conținutul actului (deci prin raportare 

la temeiuri de constituționalitate intrinsecă), procedura conflictului organic „nefiind concepută de 

legiuitorul constituant ca o a treia cale distinctă de examinare a constituționalității actului”, însă, 

prin constatarea că acesta a fost emis de o autoritate cu încălcarea competențelor constituționale 

ale altor autorități publice, soluționând conflictul, Curtea poate și, în opinia noastră, trebuie să 

constate neconstituționalitatea extrinsecă a actului, lipsindu-l de efecte juridice.  

În această lumină, apreciem că, dacă în ceea ce privește conflictele sub specie legis, acestea 

trebuie considerate admisibile chiar în condițiile în care actul de reglementare primară care 

                                                           
conduită care, în opinia autorului sesizării, determinase un blocaj instituţional cu privire la procedura parlamentară. 

Astfel, ca modalitate de soluţionare a conflictului, se solicita Curţii să dispună înlăturarea blocajului instituţional prin 

continuarea procedurii parlamentare de asumare a răspunderii Guvernului. Curtea a constatat existența conflictului și 

l-a soluționat dispunând că, odată declanşată, ţinând seama de prevederile Constituţiei, dezbaterea moţiunii de cenzură 

depuse de opoziţia parlamentară nu poate fi oprită. 
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constituie sursa litigiului poate face obiectul controlului de constituționalitate pe o altă cale 

procedurală desfășurată în fața Curții, cu atât mai mult în ceea ce privește celelalte acte, 

soluționarea conflictului trebuie să implice lipsirea lor de efecte juridice. În ambele situații, această 

consecință nu este urmarea unui control de constituționalitate asupra conținutului actului, ci este 

sancțiunea aplicată ca urmare fie a constatării modului în care a fost adoptat - cu încălcarea 

prevederilor constituționale privind exercitarea partajată a atribuțiilor de natură constituțională (în 

cadrul conflictelor prin imixtiune, în cazul procedurilor de legiferarea care implică avizul 

obligatoriu al unor autorități publice), fie de cine a fost adoptat - o autoritate publică necompetentă 

(în cadrul conflictelor vindicatio potestatis). Lipsirea de efecte juridice a actului, pentru motivele 

arătate, nu este nicidecum rezultatul unui control de constituționalitate al conținutului actului, ci 

este efectul implicit al constatării comportamentului neloial, ultra vires, al autorității culpabile de 

declanșarea conflictului, prin raportare la normele constituționale care consfințesc atribuțiile sale. 

Dacă efectele deciziei Curții Constituționale s-ar limita la constatarea conflictului, iar soluționarea 

acestuia nu ar implica și lipsirea de efecte juridice a actului generator al conflictului, înseamnă a 

recunoaște doar funcția preventivă a procedurii jurisdicționale desfășurate în față Curții, nicidecum 

funcția sancționatoare și reparatoare a acesteia. Or, a atare limitare a efectelor deciziilor instanței 

constituționale ar anihila practic finalitatea procedurii instituite de art.146 lit.e) din Constituție, 

aceea de a soluționa stări conflictuale reale, concrete și actuale.  

De asemenea, așa cum am reținut în prealabil, pornind de la realitatea că atribuțiile 

autorităților publice de rang constituțional implică atât drepturi, cât și obligații, astfel încât 

conflictele juridice pot fi generate și de starea de pasivitate a acestor autorități sau de omisiunea 

de a acționa, nu trebuie ignorată posibilitatea apariției conflictelor preventive și virtuale. De fapt, 

nu trebuie să se piardă din vedere faptul că finalitatea controlului în cazul conflictelor între 

organele statului o reprezintă tocmai apărarea atribuțiilor constituționale ale acestora, prin urmare, 

cea mai eficientă formă de protecție obligă instanța constituțională să nu aștepte întotdeauna ca 

încălcarea respectivelor atribuții să se fi produs efectiv, astfel că admisibilitatea unei atare tipologii 

de conflicte pare să se impună. 

Având în vedere aceste aspecte, susținem că soluționarea conflictelor constituționale este 

una dintre competențele cele mai importante ale instanței constituționale, nu doar din perspectiva 

contribuției sale la dezvoltarea normelor constituționale, dar mai ales sub aspectul în care dă 
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valoare conceptului de stat de drept. Percepută inițial ca o ingerință necorespunzătoare într-un 

domeniu în care politica ar trebui să rămână suverană, este astăzi considerată ca una dintre cele 

mai eficiente modalități de structurare a statului de drept9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Conform F. PERGOLESI, pronunțarea cu privire la conflictele între puterile statului vizează, la nivel maxim, 

conceptul de stat de drept, în La Corte Costituzionale giudice e parte nei conflitti di attribuzione fra i poteri dello 

Stato, Rivista trimestriale di diritto e procedura civile (RTDPC), 1960, p. 1-2. 


