
 

Corneliu-Liviu POPESCU 

Men inerea regimului democratic în urma  
revizuirii constitu ionale 

1. Via a constitu ional  actual  este dominat  de tema revizuirii constitu ionale, 
dorit  de eful statului, domnul Traian B sescu, i de principalul partid politic de 
guvern mânt, Partidul Democrat Liberal. 

Pre edintele României i-a expus viziunea privind reforma constitu ional  în 
Discursul din 14 ianuarie 2009 la prezentarea public  a Raportului „Pentru consoli-
darea statului de drept”, întocmit de Comisia preziden ial  de analiz  a regimului 
politic i constitu ional din România. Punctele esen iale cu privire la reforma insti-
tu ional  sunt: regim semi-preziden ial, ef de stat ales prin sufragiu universal cu 
puteri corespunz toare sporite; posibilitatea dizolv rii necondi ionate a Parlamentului 
de eful statului; parlament unicameral; referendum obligatoriu anterior dezbaterii 
parlamentare. Se observ  astfel c , în modelul propus, unui ef de stat puternic i 
beneficiind de legitimitate popular  direct  i se opune un parlament slab (unicameral 
i care poate fi dizolvat oricând), iar referendumul obligatoriu ex ante suprim  dez-

baterea parlamentar  i duce la mandat imperativ. Nu exist  niciun exemplu de regim 
democratic preziden ial sau semi-preziden ial cu parlament unicameral sau cu ef de 
stat care s  poat  dizolva parlamentul (în SUA – regim preziden ial – Pre edintele nu 
poate dizolva Congresul) sau ambele Camere (în Fran a – regim semi-preziden ial – 
Pre edintele poate dizolva numai Adunarea Na ional , iar nu i Senatul). A strânge 
laolalt  elemente disparate (care, privite izolat, se reg sesc în regimuri democratice), 
care îns  niciodat  nu coexist  în unul i acela i regim democratic, cu scopul înt ririi 
puterii personale a efului de stat i al reducerii drastice a puterii i rolului reprezen-
tan ei na ionale semnific  crearea unui regim autoritar. 

De asemenea, eful statului a organizat un referendum na ional consultativ 
privind suprimarea unei Camere a Parlamentului i reducerea num rului de parla-
mentari la cel mult 300, în timpul campaniei referendare (suprapus  campaniei elec-
torale preziden iale) militând în mod neechivoc, partizan, demagogic i populist pen-
tru un r spuns afirmativ la ambele întreb ri. În urma unei propagande de tip totalitar 
fascist sau comunist, iar nu a unei inform ri obiective i ra ionale, na iunea a r spuns 
favorabil celor dou  întreb ri puse de liderul politic, dar voin a exprimat  a cet e-
nilor, de i a fost liber , nu a fost i în cuno tin  de cauz  („luminat ”). În loc de 
referendum, ne afl m în realitate în fa a unui plebiscit, prin care na iunea a fost che-
mat  s  aprobe decizia luat  de lider. 

 
2. Actuala Constitu ie a României, adoptat  în anul 1991 i revizuit  în anul 2003, 

instituie anumite limite ale revizuirii, în art. 152, acestea impunându-se legiuitorului 
constituant derivat i aflându-se sub paza Cur ii Constitu ionale, prin controlul din 
oficiu al constitu ionalit ii ini iativei de revizuire constitu ional , în temeiul art. 146 
lit. a) in fine. 
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Oricât de paradoxal ar putea s  par , existen a regimului politic democratic nu 
figureaz  printre limitele materiale ale revizuirii constitu ionale, de i art. 1 alin. (3) 
din Constitu ie proclam  România ca fiind un stat democratic. 

Exist  totu i, printre limitele materiale ale revizuirii, prevederi constitu ionale 
care reprezint  elemente ale unui regim democratic: pluralismul politic, independen a 
justi iei i protec ia drepturilor omului. 

 
3. Democra ia contemporan , oricât de variate forme de exprimare concret  ar 

cunoa te, presupune, în general, satisfacerea unor elemente fundamentale: 
- suveranitatea apar ine na iunii, iar democra ia este în principiu reprezentativ ; 
- o constitu ie clar  i suprema ia constitu iei; 
- separa ia puterilor în stat; 
- pluralism politic; 
- parlament ales prin sufragiu universal direct (cel pu in una dintre camere), care 

de ine puterea legiuitoare i controleaz  executivul; 
- controlul parlamentar i judiciar asupra executivului; 
- justi ie independent ; 
- un organ jurisdic ional care s  garanteze suprema ia constitu iei, format din 

profesioni ti independen i i impar iali; 
- autonomia local ; 
- libertatea presei; 
- libertatea religiei i separa ia i neutralitatea statului fa  de cultele religioase; 
- protec ia minorit ilor na ionale; 
- o societate civil  puternic ; 
- consacrarea i garantarea drepturilor omului; 
- adeziunea la comunitatea interna ional  i supunerea la proceduri interna ionale 

de control în domeniul respect rii drepturilor omului; 
- o cultur  civic  i democratic  a cet enilor. 
În raport de tr s turile fundamentale ale regimurilor democratice actuale, precum 

i de particularit ile istorice ale statului român i ale na iunii române, apreciem 
necesar  sublinierea câtorva elemente care ar trebui analizate în procesul de revizuire 
constitu ional . 

 
4. În primul rând, este nevoie de o Constitu ie redactat  foarte clar, precis i 

detaliat. 
De i în principiu legile fundamentale sunt concise, concizia Constitu iei nu se 

acomodeaz  nici cu reaua-credin  a oamenilor politici, nici cu incompeten a profe-
sional  a judec torilor constitu ionali. 

Dac  în Constitu ia României au fost preluate (cu just titlu) institu ii juridice din 
fondul comun al constitu ionalismului european, este necesar  preluarea în acela i 
timp i a interpret rii date ast zi respectivelor institu ii juridice. 

Spre exemplu, în cazul institu iei juridice a contrasemn turii, puterea real  de 
decizie revine celui care contrasemneaz  ( eful Guvernului), iar nu celui care sem-
neaz  ( eful statului), deoarece Guvernul ( i fiecare membru al s u) r spunde politic, 
iar nu eful statului, iar constitu ionalismul actual pune semnul egalit ii între putere 
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i r spundere (dac  nu exist  r spundere, nu exist  nici putere; dac  exist  putere, 
exist  r spundere). Regina Marii Britanii nu se opune vreunui act politic dorit de 
primul-ministru. 

Similar, întrucât Guvernul r spunde politic exclusiv în fa a Parlamentului, el 
reprezint  o crea ie a unei majorit i parlamentare, a a încât Pre edintele României 
trebuie s  desemneze drept candidat la func ia de prim-ministru persoana care dis-
pune de sau are capacitatea s  creeze o majoritate parlamentar , iar nu s - i impun  
propriul om (primul-ministru trebuie s  aib  încredere parlamentar , iar nu preziden-
ial ). Pre edintele Republicii Franceze (chiar dac  desemneaz  nu doar un candidat, 

ci chiar pe primul-ministru) l-a desemnat întotdeauna pe cel care avea majoritate 
parlamentar , în caz de coabitare, f r  s  încerce s - i impun  un om politic fidel. 

În sfâr it, eliminarea din sau includerea în echipa guvernamental  a unui ministru 
nu presupune în vreun fel decizia sau opozi ia efului statului, deoarece numai 
Guvernul (responsabil politic exclusiv în fa a Parlamentului), condus de Primul-
ministru, are rolul constitu ional de a realiza programul de guvernare. Prin urmare, 
pentru a putea conduce Guvernul i a realiza programul de guvernare, Primul-
ministru trebuie s  aib  posibilitatea s  lucreze cu mini trii pe care îi dore te i în 
care are încredere, iar nu cu oameni loiali Pre edintelui. 

Absen a bunei-credin e a oamenilor politici i a profesionalismului i verticalit ii 
judec torilor constitu ionali în interpretarea principiilor i normelor constitu ionale 
au dus la distorsiuni v dite ale unor solu ii conforme cu tradi ia constitu ional  euro-
pean , la rescrierea haotic  a legii fundamentale. 

 
5. Democra ia modern  este reprezentativ , fiind pu ine cazurile democra iei 

directe. Evident, alegerile libere corecte i periodice, forma principal  a democra iei 
directe, sunt în acela i timp premisa esen ial  a democra iei reprezentative. 

Referendumul este o procedur  democratic , dar care poate fi manipulat  i trans-
format  în plebiscit, adic  în ratificarea unei decizii deja luate de lider, ca urmare a 
propagandei. Pentru a fi vorba cu adev rat de referendum, votul trebuie s  fie nu 
numai liber, dar i luminat (în cuno tin  de cauz ), rezultat al inform rii (iar nu al 
manipul rii propagandistice). 

Se poate p stra referendumul consultativ, dup  cum se poate introduce referen-
dumul decizional, dar acesta din urm  numai ulterior dezbaterii i votului parla-
mentar, pentru a aproba sau respinge o decizie luat  de Parlament, iar nu ex ante, 
pentru a impune (sub presiune) o solu ie Parlamentului. 

 
6. Este necesar  men inerea consacr rii constitu ionale a principiului separa iei 

puterilor în stat. 
Totu i, este important de în eles c  separa ia puterilor în stat nu mai poate avea 

semnifica ia sa ini ial , imediat ulterioar  revolu iilor burgheze. Dac  puterea judi-
ciar  r mâne independent  i separat  de celelalte, apari ia i dezvoltarea partidelor 
politice fac imposibil  o separa ie real  între cele dou  puteri cu caracter politic, 
legislativul i executivul. Partidul politic (ori coali ia) majoritar  în parlament furni-
zeaz  Guvernul i pe Primul-ministru, deci exist  o confuzie între puterea legiuitoare 
(prin majoritatea parlamentar ) i puterea executiv , rezultat al contractului de 
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guvernare cu ocazia acord rii încrederii echipei guvernamentale i programului de 
guvernare. Ca ef al partidului de guvern mânt, Primul-ministru dispune de o majo-
ritate parlamentar  fidel . 

Func ia de decizie revine în realitate Guvernului (marea majoritate a ini iativelor 
legislative sunt de origine guvernamental ), proiectele sale fiind aprobate de majo-
ritatea parlamentar , ca o ma in  de vot. 

Parlamentul î i p streaz  nominal puterea de legiferare, dar func iile sale esen iale 
r mân reprezentarea na iunii, controlul executivului, adoptarea bugetului. 

În interiorul Parlamentului, caracterul liberal al democra iei impune protejarea 
minorit ii (opozi iei politice), care trebuie s  poat  dispune de mecanismele institu-
ionale pentru a se exprima, pentru a critica i cenzura guvernul, pentru a fi asociat  

la decizie atunci când apreciaz  acest lucru ca fiind oportun. 
Trebuie s  existe un statut constitu ional al opozi iei politice i al liderului aces-

teia (reprezentantul partidului de opozi ie cu cele mai multe scaune parlamentare), 
care trebuie consultat institu ionalizat de eful statului, de Primul-ministru, de pre e-
din ii Camerelor, care trebui s  dispun  de informa ii în aceea i m sur  ca ace tia, 
care trebuie s  aib  dreptul de sezin  a Cur ii Constitu ionale în cazul conflictelor 
institu ionale. 

 
7. Men inerea pluralismului politic i a calific rii partidelor politice ca fiind esen-

iale într-o societate democratic  sunt indispensabile. 
Protejarea partidelor politice nu se poate face îns  prin interzicerea migra iei poli-

tice a ale ilor, întrucât parlamentarii au un mandat reprezentativ, iar nu unul impe-
rativ. Astfel, schimbarea partidului politic nu poate antrena pierderea mandatului par-
lamentar. 

În acela i timp, reprezentarea parlamentar  vizeaz  exclusiv partidele care au 
câ tigat mandate prin alegeri, iar nu i partidele neparlamentare c tre care au migrat 
ori care au fost create ulterior de parlamentari. 

Eliminarea migra iei politice a parlamentarilor ( i, în general, a ale ilor), se poate 
face nu prin instituirea unei interdic ii juridice, ci printr-o solu ie liberal , a unui pact 
politic încheiat între partide, prin care partidele s  se angajeze c  nu vor primi în 
rândul lor i nu vor sprijini politic ale i migran i, decât dac  ace tia demisioneaz  
anterior din mandatul electiv ob inut sub culorile altui partid. 

 
8. Pentru un stat care nu are o veritabil  tradi ie democratic , încercând în ultimul 

secol mai multe forme de regimuri autoritare i care abia de 20 de ani s-a desprins de 
un model politic nedemocratic, regimul politic cel mai potrivit este cel parlamentar. 
Statele europene aflate în situa ii similare (post-dictatur ) – Germania, Austria, Italia, 
Spania, Portugalia, Grecia – au ales, toate, un regim politic parlamentar (chiar i 
acolo unde eful statului este ales prin sufragiu universal, regimul este, în realitatea 
lui, parlamentar). 

În lume func ioneaz  un singur regim preziden ial veritabil democratic, în SUA, 
dar acolo separa ia puterilor func ioneaz  nu numai pe orizontal  (între cele 3 puteri), 
ci i pe vertical  (între nivelul federal i nivelul statelor federate), împiedicând 
acumularea puterii în mâinile unui singur om (f r  a mai vorbi de existen a unei 
societ i civile puternice, de libertatea presei etc.). 
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Modelul politic european democratic este tradi ional parlamentar. Dreptul comun 
pentru Europa tradi ional democratic  este parlamentarismul, cu singura excep ie a 
semi-preziden ialismului francez (dezvoltat ca urmare a e ecului regimului parla-
mentar al Republicii a IV-a), care îns  devine parlamentar în perioade de coabitare. 
Elve ia are un regim de adunare, care este chiar mai mult decât un regim parlamentar, 
executivul nefiind un executiv al statului, ci doar un executiv al legislativului. 

Prin urmare, omul politic forte trebuie s  fie Primul-ministru, ca lider al partidului 
politic de guvern mânt. Primul-ministru, ca ef al Guvernului, este singurul ef al 
puterii executive. 

eful statului nu este juc tor, nu este ef al puterii executive, ci are atribu ii pro-
tocolare, precum i atribu ii de asigurare a constitu ionalit ii jocului politic, în care 
îns  nu este implicat. Actele sale sunt expresia voin ei guvernamentale, întrucât 
Guvernul este singurul care un program de guvernare, care are r spunderea politic  a 
guvern rii, care poate fi demis printr-o simpl  mo iune de cenzur . 

Neavând putere real , nefiind un actor al luptei politice, neavând program de 
guvernare, trebuie eliminat  solu ia populist  actual  (foarte pu in utilizat  în Europa) a 
alegerii efului statului prin sufragiu universal direct (ceea ce îl face un „gigant” sub 
aspectul reprezentativit ii populare, în conflict cu „piticul” care este din punct de 
vedere al puterii constitu ionale). El trebuie deci ales de Parlament. Sc p m poate 
astfel i de ceea ce de sute de ani reprezint  pentru români „cultul voievodului”, 
supunerea oarb , necritic  fa  de un lider suprem, din lips  de exerci iu i cultur  
democratic . De altfel, în SUA, modelul preziden ial prin excelen , Pre edintele nu 
este ales prin vot direct, ci de electori, fiind posibil ca alesul s  nu aib  majoritatea la 
nivelul votului popular. 

Întrucât Primul-ministru i Guvernul au r spunderea, ei trebuie s  aib  i puterea 
de decizie. eful statului neavând r spunderea guvern rii, nu poate avea nici putere 
de decizie pentru a guverna sau pentru a bloca guvernarea. 

Ca ef politic al na iunii, eful Guvernului este practic rezultatul sufragiului 
universal, deoarece în alegerile parlamentare fiecare partid se prezint  electoratului 
nu numai cu oferta de program politic i de parlamentari, ci i cu numele celui pe 
care îl dore te a fi Prim-ministru. Aleg torii, votând pentru un anumit parlamentar i 
pentru un anumit partid politic, tiu c  astfel voteaz  în fapt i pentru un anumit 
Prim-ministru. 

ef politic legitimat practic electoral, eful Guvernului nu este totu i un ef 
absolut, deoarece el poate fi demis oricând i f r  justificare de Parlament, pe motive 
pur politice, printr-o mo iune de cenzur . Ca echilibru i simetric, tot pentru motive 
politice, eful Guvernului (prin intermediul unui decret formal al efului statului) 
poate dizolva Parlamentul, f când astfel apel la electorat. 

 
9. Institu ia Parlamentului trebuie s  r mân  institu ia esen ial  i simbol a demo-

cra iei. 
Parlamentarii trebuie proteja i, sens în care sunt absolut necesare atât p strarea 

regulii mandatului reprezentativ (iar nu a mandatului imperativ), cât i imunitatea 
parlamentar  (ca o protec ie a parlamentarilor fa  de abuzuri). 
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Imunitatea parlamentar  constituie drept comun în democra iile europene, precum 
i în cazul Parlamentului European i al Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei. 

Imunitatea parlamentar  a fost considerat  de Curtea European  a Drepturilor 
Omului ca fiind compatibil  cu drepturile consacrate de Conven ia european  a drep-
turilor omului. 

Evident, imunitatea parlamentar  nu trebuie s  se transforme în impunitate. 
Într-un stat ideal, independen a puterii judiciare i drepturile omului sunt garan ii 

suficiente pentru orice persoan , deci inclusiv pentru parlamentari. Experien a isto-
ric  a ar tat îns  tendin a unor presiuni la adresa ale ilor, astfel încât institu ia imu-
nit ii parlamentare este p strat  în constitu ionalismul european. 

 
10. Autonomia parlamentar , în special sub forma autonomiei regulamentare 

(regulamentele sunt acte de organizare intern , cu for  juridic  imediat infra-con-
stitu ional , deci strict egal  cu a legii, dar în adoptarea c rora nu intervine nici 
Guvernului – care nu are drept de ini iativ  – nici eful statului – care nu le 
promulg ) i a autonomiei de constituire a structurilor interne, trebuie men inut , ca o 
tradi ie indispensabil  a democra iei i parlamentarismului. 

 
11. Controlul parlamentar asupra executivului este, de asemenea, esen ial pentru 

un regim democratic de tip parlamentar. 
Acesta se realizeaz  nu numai prin votul de învestire a Guvernului sau prin 

mo iunea de cenzur , ci i prin întreb ri i interpel ri, ca i prin anchete parla-
mentare. 

În mod total fals s-a acreditat ideea c  anchetele parlamentare ar fi o form  de 
imixtiune a puterii legislative în activitatea puterii judiciare. Anchetele parlamentare 
sunt o institu ie juridic  fundamental  i clasic  pentru un parlament într-un regim 
democratic. 

 
12. Personal, dintr-o perspectiv  pur teoretic , suntem adep ii unui parlament 

monocameral. 
În acela i timp, având în vedere riscurile poten iale pentru democra ia româneasc  

actual  ale unui parlament unicameral (fatalmente extrem de slab în fa a efului 
statului, dac  acesta are tendin e autoritare), nu putem decât s  pled m pentru men i-
nerea bicameralismului parlamentar. 

În schimb, bicameralismul nu trebuie fondat pe bicameralismul egalitar actual. 
Totu i, în m sura în care separarea atribu iilor Camerelor se înso e te i de faptul 

c  una dintre Camere va fi aleas  în mod indirect, aceasta din urm  nu trebuie s  aib  
putere ultim  de decizie în legiferare (rol care trebuie rezervat Camerei inferioare, 
alese prin sufragiu universal), pentru a nu viola dreptul cet enilor la alegerea prin 
sufragiu universal direct a organului legiuitor. 

În cazul în care se prefer  totu i un parlament monocameral, sunt necesare garan-
ii împotriva legifer rii „la cald”, sub presiune, spre exemplu prin obligativitatea a 

dou  sau chiar trei lecturi (dezbatere i vot) succesive ale aceluia i proiect de lege, la 
anumite intervale de timp. 
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13. În acela i timp îns , regimul parlamentar trebuie ra ionalizat, pentru a devia 
spre dictatura Parlamentului. 

Cu titlu de exemplu, avem în vedere: mo iunea constructiv  de cenzur , dup  
modelul german (demiterea Primului-ministru duce automat la desemnarea altui 
Prim-ministru, deoarece mo iunea semnific  nu numai retragerea încrederii unui 
Prim-ministru, ci i acordarea încrederii altui Prim-ministru, al c rui nume este 
indicat în mo iune); cantonarea Parlamentului în domeniul rezervat legii i acordarea 
puterii de reglementare autonom  Guvernului; dreptul Guvernului de a stabili urgen-
ele de legiferare pe ordinea de zi a Parlamentului (deoarece Guvernul are r spunde-

rea programului de guvernare). 
 
14. Reglementarea primar  a rela iilor sociale (cu statut infra-constitu ional) poate 

urma modelul francez. 
Func ia de reglementare primar  a rela iilor sociale trebuie împ r it  între Parla-

ment i Guvern. În domeniile expres i limitativ enumerate de Constitu ie, regle-
mentarea primar  este de competen a Parlamentului, prin lege. În toate celelalte 
domenii (deci, ca drept comun), reglementarea primar  a rela iilor sociale revine 
Guvernului, prin regulamente autonome. Monopolul parlamentar al reglement rii pri-
mare (infra-constitu ionale) dispare, Parlamentul putându-se concentra pe cele mai 
importante rela ii sociale, în celelalte domenii intervenind în mod prompt executivul. 

Delegarea legislativ  (interven ia Guvernului în domeniul rezervat legii, prin 
ordonan ) poate fi eliminat , p strându-se eventual doar ordonan ele de urgen , dar 
numai în situa ii de criz  (stare de r zboi, stare de asediu, stare de urgen ). 

Partajul de competen  între legiferare i reglementare autonom  este dat în paza 
Cur ii Constitu ionale. 

Mai mult, judec torul constitu ional cenzureaz  validitatea regulamentelor auto-
nome, care, fiind acte de reglementare primar , sunt acte de guvernare, iar nu acte 
administrative, fiind subordonate exclusiv Constitu iei, iar nu i legii. 

 
15. De asemenea, nu numai legile, ci toate actele Parlamentului i ale structurilor 

sale interne trebuie supuse unei cenzuri exterioare de tip jurisdic ional. Autonomia 
parlamentar  nu semnific  absen a unui control exterior de tip jurisdic ional. 

În prezent, numai legile i regulamentele parlamentare sunt supuse cenzurii de 
constitu ionalitate operate de Curtea Constitu ional . Celelalte acte juridice adoptate 
de Parlament i de structurile sale interne scap  oric rui control jurisdic ional, 
întrucât Curtea Constitu ional  are numai atribu iile expres i limitativ enumerate de 
Constitu ie i de legi organice, iar puterea judiciar  apreciaz  c  nu se poate pronun a 
decât asupra actelor administrative, calificând îns  aceste acte ca nefiind adminis-
trative. 

S-a ajuns astfel la solu ia absurd  în care legile (cele mai importante acte ale 
Parlamentului) pot fi cenzurate i, dac  este cazul, invalidate, iar simple acte ale unor 
structuri interne ale Parlamentului au devenit în fapt supra-constitu ionale, în absen a 
oric rui control exterior i a oric rei posibilit i de invalidare. 

 



NRDO • 1-2010 18 

16. Atât cumulul mandatului parlamentar cu func ia de ministru, cât i interdic ia 
cumulului se reg sesc în sistemele democratice europene, chestiunea nefiind de 
esen a separa iei puterilor. 

Se poate opta pentru oricare dintre sisteme, dup  cum se poate alege un compro-
mis: dac  un parlamentar este desemnat ministru, mandatul s u de parlamentar va fi 
exercitat de supleantul care a fost ales împreun  cu el. Odat  cu încetarea func iei de 
ministru, cel în cauz  reia exercitarea mandatului parlamentar. 

 
17. Consiliul Suprem de Ap rare a rii trebuie suprimat, rolul de conducere 

general  a administra iei publice (inclusiv a administra iei militare) revenind Guver-
nului, sub conducerea Primulu-ministru. eful statului este numai nominal eful 
for elor armate (simbol al subordon rii puterii militare fa  de puterea civil , element 
esen ial al statului democratic), comanda efectiv  fiind exercitat  de Guvern. 

Serviciul (serviciile) de informa ii trebuie s  se afle nu numai sub control parla-
mentar (acesta nefiind un control specializat, continuu i eficient), ci i (sau mai ales) 
în subordinea, sub controlul i în r spunderea Guvernului. 

 
18. Independen a justi iei trebuie înt rit  prin separa ia clar  între justi ie (puterea 

judiciar , instan e judec tore ti, judec tori), pe de o parte, i Ministerul Public (par-
chete, procurori), pe de alt  parte. 

Procurorii nu fac parte din puterea judec toreasc  (judiciar ), ei fiind agen i ai 
puterii executive, magistra i de parchet, subordona i ierarhic între ei i fa  de 
ministrul Justi iei (membru al executivului), care este capul Ministerului Public. Ei 
nu sunt independen i i impar iali, ci reprezint  interesele statului în justi ie, sus i-
nând acuzarea în procesul penal. 

Prin urmare, solu ia nu este acordarea de independen  procurorilor, ci recu-
noa terea pentru ace tia numai a acelor atribu ii care nu presupun independen  i 
impar ialitate, celelalte fiind de competen a judec torilor. 

Similar, Consiliul Superior al Magistraturii poate fi ori suprimat (rolul s u fiind 
asigurat de Înalta Curte de Casa ie), ori din compunerea lui trebuie elimina i procu-
rorii i ministrul justi iei. 

 
19. Este esen ial  înscrierea unor garan ii de profesionalism i probitate moral  

pentru candida ii la func ia de judec tor al Cur ii Constitu ionale i depolitizarea 
complet  a numirii „în elep ilor”. 

De ani buni, Curtea Constitu ional  este o catastrof : judec torii constitu ionali 
dovedesc limitare profesional  i obedien  politic . 

Se impune îns  men inerea Cur ii Constitu ionale ca jurisdic ie de atribu ie 
(constitu ional , electoral , referendar  etc.), acesta fiind modelul european. Ne opu-
nem deci propunerilor de trecere a cenzurii constitu ionalit ii legilor în competen a 
cur ii supreme a ordinului judiciar. 

 
20. Autonomia local  i autonomia regional  trebuie s  reprezinte o dimensiune 

important  a reformei constitu ionale. Autonomia trebuie s  fie decizional , mate-
rial , financiar , de personal. 



 Corneliu-Liviu POPESCU 19 

Actualele jude e, crea ie a secolului al XIX-lea, pe regula „o zi c lare” între 
ora ul re edin  i cel mai îndep rtat punct al jude ului, nu permit o autonomie regio-
nal . 

Potrivit principiului subsidiarit ii, statul trebuie s - i p streze numai puterile 
regaliene, precum i atribu ii de control, delegând restul puterilor fie „în sus” (c tre 
Uniunea European ), fie „în jos” (c tre regiuni i c tre colectivit ile de baz ), fie 
c tre sectorul privat. 

 
21. În materia drepturilor omului, apreciem c  dou  modific ri constitu ionale se 

impun cu necesitate. 
Pe de o parte, avem în vedere separarea func iei de instruc ie de func ia de acu-

zare în procesul penal, prima fiind dat  judec torului, numai cealalt  r mânând a fi 
p strat  de procuror. Procurorul decide începerea urm rii penale i sesizeaz  
judec torul de instruc ie, iar dup  terminarea instruc iei procurorul decide trimiterea 
in judecat , rechizitoriul s u trebuind confirmat de un judec tor. De asemenea, toate 
actele procesuale penale care constituie ingerin e în drepturile individuale trebuie s  
fie de competen a exclusiv  a judec torului (cu excep ia re inerii de pân  la 24 de 
ore), iar împotriva tuturor actelor procurorului se poate face plângere la un judec tor. 

Pe de alt  parte, în materia intercept rii coresponden ei (inclusiv a convorbirilor 
telefonice, a email-urilor etc.), decizia privind ingerin a trebuie luat  numai de un 
judec tor, trebuie s  existe un control independent exterior cu privire la efectuarea 
intercept rilor, o decizie luat  de un alt magistrat decât magistratul instructor privind 
depunerea la dosar a informa iilor ob inute, garan ii privind respectarea vie ii private, 
limitarea în timp a m surii i informarea obligatorie a persoanei dup  încetarea 
m surii (indiferent care este solu ia penal  care se adopt ). 

 
22. Sub aspect tehnic, ne pronun m pentru o Constitu ie complet nou . Actuala 

Constitu ie este atât de proast  ( i dintr-una proast  în 1991 s-a f cut una i mai 
proast  la revizuirea din 2003), încât nu poate fi „cârpit ”, ci trebuie realizat  o con-
struc ie constitu ional  distinct . 

Ca metod , se impune realizarea unui consens politic al clasei politice pe aspec-
tele fundamentale, ca i consultarea societ ii civile i a exper ilor, precum i (ini ial) 
educarea i (ulterior) consultarea popula iei. Abia apoi se poate trece la redactarea 
textului propriu-zis i la procedurile de adoptarea a acestuia. 

 
 


