
Invitaţie la lectură 

Dintotdeauna am spus că o carte bună se prezintă singură şi, ca 
atare, prefaţa sau recomandarea nu adaugă un plus de valoare. 

O invitaţie la lectură este însă mai mult decât binevenită pentru că 
exprimă nu numai o cunoaştere a conţinutului cărţii, ci şi una a 
problematicii asupra căreia trebuie să ne aplecăm. Aşa stând lucrurile, 
sunt onorat să pot să exprim câteva gânduri în legătură cu această 
temă generoasă, „Constituţionalitatea procesului legislativ”, o temă 
pe cât de clasică, pe atât de actuală, o temă pe cât de teoretică, pe atât 
de practică. Şi, fără îndoială, de mare utilitate în eforturile continui pe 
care noi le depunem pentru perfecţionarea activităţii parlamentare 
româneşti, sub toate dimensiunile sale. 

Dacă despre procesul legislativ s-au formulat multe teorii, multe 
practici, reguli clare, cât priveşte constituţionalitatea acestuia suntem, 
într-o anumită privinţă, încă la început. Tocmai de aceea, demersul 
ştiinţific rezultat din eforturile autorului se caracterizează printr-o 
incontestabilă originalitate, prin contribuţii personale evidente. 

Constituţionalizarea dreptului s-a înfiripat şi dezvoltat în vestul 
european cu câteva decenii în urmă. Acest proces, care s-a încetăţenit şi 
în România începând cu deceniul nouă al secolului trecut (al XX-lea), 
exprimă, în sistemul juridico-statal, mutaţii şi perfecţionări teoretice 
cu reale implicaţii practice. Constituţionalizarea dreptului ridică pe o 
treaptă superioară clasica ecuaţie: constituţionalism şi constituţie. El 
dă dimensiuni particulare şi noi: raporturilor dintre supremaţia Consti-
tuţiei şi supremaţia legii; clasicei piramide juridice a lui Hans Kelsen; 
conceptului de normă aplicabilă într-un proces concret atunci când o 
normă legală contravine celei constituţionale. 

Constituţionalizarea dreptului constituie principalul efect al supre-
maţiei Constituţiei şi al existenţei controlului constituţionalităţii legilor 
realizat de către o autoritate jurisdicţională. Acesta este un fenomen 
juridic complex, ce afectează în ansamblul său un sistem juridic, prin 
interacţiunea care se stabileşte între normele juridice ale legii funda-
mentale şi celelalte norme juridice, de rang inferior constituţiei. 
Simpla existenţă a unei legi fundamentale nu este suficientă pentru a 
caracteriza acest fenomen, după cum nici supremaţia constituţiei sau 
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doar existenţa controlului de constituţionalitate nu pot fi identificate 
cu constituţionalizarea dreptului. Toate acestea sunt doar premise 
necesare pentru demararea procesului de constituţionalizare a ramu-
rilor unui sistem normativ. 

Precum se ştie, constituţionalizarea dreptului este un proces general, 
ce presupune o anumită durată de timp, început o dată cu adoptarea 
constituţiei şi continuat, în special, prin controlul jurisdicţiei consti-
tuţionale special creată chiar de legea fundamentală pentru garantarea 
supremaţiei sale, proces care afectează treptat toate ramurile siste-
mului juridic. El constă în interpretarea progresivă a normelor din 
Constituţie şi a celor de rang inferior Constituţiei şi se manifestă prin 
existenţa a două fenomene: unul ascendent, de sporire cantitativă a 
normelor constituţionale şi altul descendent, de aprofundare a acestor 
norme. 

Aspectul ascendent se realizează, în primul rând, prin colectarea 
de către legea fundamentală a normelor şi principiilor specifice altor 
norme de drept, cărora le acordă valoare constituţională. Spre exemplu, 
Constituţia României a ridicat la rang constituţional principiul neretro-
activităţii legii, prezumţia de nevinovăţie, sau buna-credinţă în exer-
citarea drepturilor şi libertăţilor, norme şi principii care existau în 
sistemul juridic românesc doar la nivelul ramurilor de drept în care 
erau consacrate şi nu aveau forţă juridică constituţională. În al doilea 
rând, acesta se realizează prin interpretarea textelor Constituţiei de 
către jurisdicţia constituţională, care poate deduce din dispoziţiile 
exprese ale Constituţiei noi principii cu valoare constituţională. Spre 
exemplu, dreptul la replică a fost dedus ca un nou drept fundamental 
de către Curtea Constituţională a României prin interpretarea sistema-
tică a dispoziţiilor constituţionale care se referă la libera exprimare şi 
la dreptul la informare al cetăţenilor. 

Cât priveşte difuzarea normelor constituţionale în ansamblul 
sistemului juridic, aceasta se concretizează prin impregnarea ramu-
rilor de drept cu norme constituţionale direct aplicabile, care ţin 
seama de specificitatea domeniului la care sunt aplicate, dar care tind 
să impună standarde cu o forţă juridică mai mare. Regulile consti-
tuţionale sunt direct aplicabile, atât de către autorităţile statului, cât şi 
de către particulari, în raporturile juridice dintre aceştia. Constituţia, 
ca lege fundamentală a statului, este direct aplicabilă. Atunci când 
constituantul a dorit ca anumite norme constituţionale să fie aplicate 
în condiţiile legii, a precizat acest lucru în mod expres. De altfel, 
chiar controlul de constituţionalitate exercitat de o autoritate special 



Invitaţie la lectură VII 

creată reprezintă o consecinţă a caracterului de directă aplicabilitate a 
constituţiei, difuzarea normelor constituţionale fiind facilitată, în 
bună măsură, şi de caracterul obligatoriu al deciziilor jurisdicţiei 
constituţionale. 

Autorul lucrării, Attila Varga, cunoscut parlamentar şi om politic, 
o personalitate ştiinţifică de perspectivă, s-a implicat în cercetarea 
ştiinţifică a procesului legislativ în această viziune contemporană. În 
lucrare se valorifică experienţele parlamentare în procesul de elabo-
rare a legii şi se confruntă acest proces cu exigenţele constituţiona-
lizării. Iată de ce lucrarea, de un excelent nivel ştiinţific, se impune 
prin actualitate. Problemele sunt viu discutate, se propun soluţii solid 
motivate, se identifică perspectivele şi se fac propuneri de lege 
ferenda. 

Ca o consecinţă directă a constituţionalizării, transformarea drep-
tului sub influenţa legii fundamentale se traduce prin deducerea unor 
noi norme juridice pe baza celor deja existente, prin anularea norme-
lor juridice contrare Constituţiei şi prin interpretarea şi aplicarea nor-
melor juridice astfel încât ele să fie conforme cu cele cuprinse în 
legea fundamentală. În această transformare a întregului sistem 
juridic sunt implicate atât autorităţile statale, legislative şi jude-
cătoreşti, cât şi autorităţile care înfăptuiesc justiţia constituţională. 
Indirect, această transformare implică o simplificare a sistemului 
juridic, prin care acesta din urmă este împiedicat să devină rigid şi 
este stimulat să se liberalizeze în permanenţă. 

Fiind valorificarea tezei de doctorat, teză susţinută cu succes la 
Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, lucrarea de faţă are şi 
girul ştiinţific al unor profesori de incontestabilă prezenţă în doctrina 
juridică românească şi străină, şi anume: prof. univ. dr. Nicolae Popa, 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prof. univ. dr. Cristian 
Ionescu, conf. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu. Apare astfel evi-
dentă garanţia calităţilor ştiinţifice, a originalităţii şi utilităţii lucrării. 
Lucrarea se adresează celor implicaţi în viaţa parlamentară, juriştilor, 
dar, în egală măsură, şi studenţilor în domeniul dreptului. 

Iată de ce mă simt solid motivat în a face această sinceră invitaţie 
la lectură. 

 
 

Prof. univ. dr. Ioan Muraru 




