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În loc de prefaţă

Este îndeobşte admis că o carte bună se recomandă singură. Este şi motivul 
pentru care însoţim lucrarea noastră doar cu unele explicaţii menite să risipească 
cititorului exigent unele semne de întrebare sau de mirare.

Comentariul Constituţiei pe care-l expunem lecturii şi, fără îndoială, 
jude căţilor cititorilor este o lucrare complexă, multidisciplinară, ştiut fi ind 
că o lege fundamentală este izvorul principal al tuturor ramurilor de drept. 
La realizarea acestei lucrări au contribuit jurişti recunoscuţi pentru calităţile 
lor profesionale şi ştiinţifi ce, animaţi de o idee comună, anume de a explica 
textele constituţionale astfel încât să fi e pusă în valoare efi cienţa şi viabilitatea 
acestora în cei 17 ani de aplicaţie. Fără îndoială, cititorul va găsi şi aprecieri 
critice, lucru fi resc deoarece viaţa unei legi, şi deci şi a Constituţiei, începe 
odată cu aplicarea sa, moment de la care legea îşi dezvăluie atât calităţile, cât şi 
defectele. Legi perfecte nu au existat şi nu există. Marele fi lozof Jean Jacques 
Rousseau afi rma în plin secol al XVIII-lea, secolul luminilor, „ar trebui zei 
pentru a da legi oamenilor”, pentru ca tot el să adauge „dacă ar exista un popor 
de zei, el s-ar guverna democratic, un guvernământ atât de desăvârşit nu se 
potriveşte însă oamenilor”.

Mai mult, ştiinţa şi practica dreptului se desfăşoară şi pe baza principiului 
contradictorialităţii, calea cea mai efi cientă în afl area adevărului judiciar, iar 
autorii lucrării s-au dovedit a fi  comentatori exigenţi.

Chiar după intrarea în vigoare a Constituţiei, la 8 decembrie 1991, unele 
voci au contestat-o. Iată că anii au trecut şi Constituţia a continuat să guverneze 
ordinea constituţională românească, perfecţionată prin revizuirea din anul 2003. 
Şi astăzi se discută mult despre Constituţie, se vrea înlocuirea ei, dar criticii 
nu vin cu un text înlocuitor. Impasul criticilor este fi resc deoarece elaborarea 
unei Constituţii este o misiune pe cât de nobilă, pe atât de difi cilă, ea presupune 
cunoaştere, analiză, dar şi viziune de perspectivă, ea implică profesionalism, 
dar şi dragoste de ţară, de istoria poporului, de prezentul şi mai ales de viitorul 
acesteia. Prezenta carte poate fi  considerată un punct de plecare şi de referinţă 
pentru multe din aceste tendinţe.

Deşi realizate pe o structură tehnică uniformă, comentariile articolelor 
diferă cât priveşte volumul explicaţiilor. Este un lucru fi resc deoarece chiar 
încăr cătura normativă a fi ecărui articol diferă de a altora. Coordonatorii nu 
au impus o sinteză excesivă, în dauna impresiei artistice a construcţiei de 
ansamblu, permiţând autorilor să prezinte personal şi original explicaţiile. 
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Această manieră sprijină conţinutul comentariilor şi chiar pe cititor, oferindu-i 
cât mai multe informaţii. Nuanţele comentariilor, diversitatea lor sunt fi reşti. 
Pe un fond comun şi în baza aceluiaşi cadru constituţional există o diversitate 
de reglementări datorată faptului că Legea fundamentală exprimă sau încearcă 
să exprime, într-un mănunchi de principii de înaltă abstractizare şi substanţă, 
realităţi economice, sociale, politice, religioase, conduite şi comportamente, 
structuri statale, etc.

Fără îndoială, autorii acestei ediţii a comentariilor sunt conştienţi de faptul 
că întâietate trebuie acordată cărţilor de comentarii apărute după aprobarea 
prin referendum a Constituţiei. Mulţi dintre autorii acestor comentarii, de 
altfel des menţionate şi în cartea de faţă, au avut marele avantaj de a explica 
personal ceea ce ei au exprimat în textul Constituţiei în calitatea de membri ai 
Comisiei parlamentare sau de parlamentari. Cartea pe care o oferim cititorilor 
valorifi că multe din ideile acolo prezentate, dar şi practica aplicării textelor 
constituţionale, bogata doctrină, precum şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale. 
Ea rămâne în continuare o provocare ştiinţifi că atât pentru cei care apără 
Constituţia – ca factor civilizator al societăţii româneşti –, cât şi pentru cei 
care, din diferite raţiuni, cu şi fără motivaţii, o critică sau se situează – lucru 
grav într-un stat de drept – în afara democraţiei constituţionale. Pentru toţi 
rămâne valabilă celebra constatare a lui Hans Kelsen, considerat fondatorul 
modelului european al controlului de constituţionalitate, şi anume că „biserica 
şi statul există dacă se crede în ele”; fără îndoială, acelaşi lucru este valabil şi 
în cazul Constituţiei.

Informăm cititorii că, la prezentarea ideilor din doctrină sau a jurisprudenţei 
Curţii Constituţionale, considerente de ordin metodologic ne-au determinat să 
păstrăm numerotarea articolelor constituţionale dinainte de revizuirea din 2003, 
atunci când referirile erau la acestea, şi să menţionăm numerotarea rezultată în 
urma revizuirii doar acolo unde trimiterile au fost realizate ca atare. De altfel, 
unele comentarii şi unele decizii ale justiţiei constituţionale şi-ar fi  pierdut din 
substanţă dacă nu s-ar fi  păstrat numărul vechi al articolului care, uneori, avea 
şi un alt conţinut. 

Orice Constituţie este rezultatul unor condiţionări istorice, politice, sociale 
şi economice specifi ce; orice comentariu al unei Constituţii urmează aceeaşi 
soartă. Neîndoindu-ne de exigenţa cititorilor, le prezentăm această lucrare cu 
speranţa unui dialog constructiv.
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