
Cuvânt-înainte 

Într-o societate democratică, legitimitatea juridică a statului şi a puterii statale, a 
instituţiilor sale, dar şi bazele sociale şi politice sunt generate şi determinate de 
Constituţie, definită în mod cât se poate de expresiv ca fiind: „Aşezământul politic şi 
juridic fundamental al unui popor” (I. Deleanu). 

Pornind de la aceste realităţi care se reflectă în doctrina constituţională contem-
porană, prezentul curs universitar îşi propune, în primul rând prin tematică, să 
reabiliteze în context modern denumirea mai veche a acestei discipline „Drept de 
Stat” în forma actuală „Teoria Generală a Statului”. Titlul este justificat, deoarece 
esenţa definitorie a dreptului constituţional, ca disciplină juridică şi ramură a 
sistemului unitar a dreptului, este aceea de a reglementa, prin normele Constituţiei, 
relaţiile sociale fundamentale privind „instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii 
de stat” (I. Muraru).  

Tematica abordată este actuală şi cuprinde analize în forme succinte şi clare a 
problematicii clasice specifice unor astfel de cursuri de drept constituţional, scopul 
fiind acela de a oferi atât practicienilor, cât şi teoreticienilor un instrument util de 
lucru, inclusiv prin analiza comparativă cu alte lucrări de acest tip.  

Lucrarea conţine şi elemente de noutate pe care le propunem pentru prima dată în 
literatura juridică într-o lucrare care se doreşte a fi, în primul rând, un curs univer-
sitar. Astfel, avem în vedere analiza teoretică şi de practică în materie constituţională 
a problematicii delimitării între puterea discreţionară şi excesul de putere în 
activitatea instituţiilor statului, precum şi analiza organizării puterii statale, nu numai 
din perspectiva teoriei separaţiei şi echilibrului puterii în stat, dar şi prin aplicarea 
principiului constituţional al proporţionalităţii, ştiut fiind faptul că acest principiu 
este înscris şi în instrumentele juridice de bază ale dreptului Uniunii Europene. 

Tot ca un element de noutate pe care îl propunem spre reflecţie studenţilor şi 
specialiştilor în domeniu este şi analiza practicii constituţionale a Guvernului privind 
procedura asumării răspunderii în faţa Parlamentului pentru un proiect de lege şi 
procedura emiterii ordonanţelor de urgenţă. 

Nu în ultimul rând, amintim şi analiza teoretică referitoare la raportul dintre 
principiul supremaţiei Constituţiei şi principiul priorităţii Dreptului Uniunii Europene.  

Fiecare capitol este însoţit de o bogată listă bibliografică cu referire la problematica 
abordată care facilitează cititorului aprofundarea temei cercetate şi, totodată, se doreşte 
a fi bază teoretică pentru ideile şi opiniile susţinute. Am preferat această modalitate de 
prezentare a materiei în locul celei tradiţionale cu notele de subsol inserate pentru a 
înlesni lectorului parcurgerea unitară a problematicii capitolului respectiv. 

Problematica organizării puterii statale în România este analizată şi interpretată 
pentru prima dată în literatura de specialitate din ţara noastră nu numai în raport cu 
principiul clasic al separaţiei şi echilibrului în stat, dar şi prin interpretarea şi aplicarea 
principiilor constituţionale generale privitoare la supremaţia Constituţiei şi a legii, la 
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suveranitatea naţională şi la proporţionalitate. Într-un paragraf nou introdus sunt 
identificate normele constituţionale care implică sau evocă principiul proporţionalităţii. 
Raportul dintre dreptul intern şi dreptul Uniunii Europene este analizat prin conside-
rarea celor două principii fundamentale aplicabile în materie, respectiv supremaţia legii 
fundamentale şi principiul priorităţii dreptului Uniunii Europene. Sunt analizate 
principalele aspecte de jurisprudenţă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii 
Constituţionale a României în acest domeniu. De asemenea, au fost făcute completări şi 
revizuiri în raport cu evoluţia legislaţiei şi a doctrinei. 

 
Prezenta ediţie cuprinde ca principală noutate inserarea în conţinutul lucrării a 

unor capitole în care este prezentată şi analizată jurisprudenţa semnificativă a Curţii 
Constituţionale a României privind: caracterele şi atributele statului, organizarea şi 
activitatea partidelor politice, exercitarea drepturilor fundamentale electorale, structura, 
organizarea şi exercitarea funcţiei legislative a Parlamentului. Prin analiza jurispru-
denţială dorim să accentuăm latura practică a acestui curs şi concretizarea aspectelor 
teoretice şi doctrinare.  

 
Prin tematica abordată, cursul se adresează în primul rând studenţilor şi masteranzilor 

de la facultăţile de drept, dar şi specialiştilor în ştiinţa dreptului constituţional, juriştilor şi 
funcţionarilor care activează în sistemul instituţional statal. 
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