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Introducere 
 
O completare a executivului,  instituţia prezidenţială, conferă Preşedintelui o serie de calităţi şi 

anume: funcţia de reprezentare (art. 80 alin.1 din Constituţia României), funcţia de garant al 
independenţei naţionale şi al integrităţii naţionale (art. 80 din Constituţia României), funcţia de a 
veghea la respectarea Constituţiei şi funcţia de mediere între cele trei puteri. 

Literatura de specialitate şi practica constituţională a statelor  moderne, susţin ideea că  
competența funcţiei prezidenţiale este limitată, deoarece unele funcţii se suprapun, sau în unele cazuri 
deşi dispune de ele, exerciţiul lor este diferenţiat de la ţară la ţară, astfel că funcţiile delimitează acţiuni 
diversificate. 

Astfel, Preşedintele S.U.A., supraveghează aplicarea legilor, conform art. 2. par. 3 din 
Constituţie [1], dar nu are rol de mediator între puterile statului. Preşedintele Franţei, veghează la 
respectarea legilor, dar are şi calitatea de arbitru între puterile publice.  

Se poate observa că Preşedintele, component al executivului, îşi consacră atribuţiile 
diferenţiat, în funcţie de prevederile constituţionale ale statului respectiv.  

Deci, în consecinţă, deşi funcţia de preşedinte ar trebuie să fie definită în toate statele 
democratice după aceleaşi criterii, fiecare dintre acestea o individualizează  conform cerinţelor statului 
respectiv. 

Funcţia de şef al statului  în parcurgerea întregii proceduri, de la alegeri şi până la numirea, 
respectiv, aspectele speciale, privind suspendarea, vacanţa funcţiei sau interimatul, se află sub 
controlul executat de Curtea Constituţională. 

În prezentarea care urmează, vom încerca să punctăm câteva aspecte definitorii care consacră 
raportul dintre Curtea Constituţională şi funcţia de Şef al statului. 

 
1. Delimitări care privesc raportul investirii privind respectarea procedurii de alegere a  

Şefului statului Român 
 

Sediul materiei privind instituţia alegerii Şefului statului, se individualizează într-o serie de 
texte constituţionale, cum ar fi: art. 82 alin. (1) din Constituţie, „rezultatele alegerilor pentru funcţia de 
Preşedinte al României sunt validate de Curtea Constituţională”; art. 146 lit. f) potrivit căruia „Curtea 
Constituţională veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă 
rezultatele sufragiului”; art. 37 din legea nr. 47/1992 în care, prin alin. (2), se subliniază art. 82 din 
Constituţia României; art. 52 alin. (1) din legea nr. 370 din 2004, actualizată, prin care se prevede 
„Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor a avut loc 
prin fraudă, de natură să modifice atribuirea mandatului sau după caz, ordinea candidaţilor care pot 
participa la al doilea tur de scrutin. În această situaţie Curtea va dispune repetarea turului de scrutin în 
a doua duminică de la data anulării alegerilor” sau art. 53 alin. (1) din aceeaşi lege, amintită anterior, 
prin care Curtea Constituţională deţine competenţa de a valida rezultatele fiecărui tur de scrutin, 
„Curtea Constituţională validează rezultatul fiecărui tur de scrutin şi asigură publicarea rezultatului 
alegerilor în mass-media şi în Monitorul Oficial al României, partea I” [2]. 
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Stipularea textelor legale de mai sus, justifică pe deplin competenţa Curţii Constituţionale, în 
exerciţiul procedurii electorale de alegere a şefului statului.  

În acest sens, admitem că instanţa de contencios constituţional, veghează la respectarea 
procedurii privind alegerea preşedintelui şi „confirmă rezultatele sufragiului”, două atribuţii care 
permit conturarea funcţiei de şef la statului. Mai mult, validarea propriu-zis a alegerii, se face prin 
pronunţarea de către plenul Curţii Constituţionale a hotărârii de validare, care este citită în Plenul 
Parlamentului, acest moment constituind actul oficial care emană de la o autoritate publică. 

Aşa cum afirmă prof. C. Ionescu, „investirea în funcţie a Preşedintelui României, este 
denumirea generică a actului oficial prin care candidatul declarat ales prin anunţ public făcut la Biroul 
Electoral Central, este confirmat în această demnitate de către Curtea Constituţională” [3]. 
 Parcurgerea procedurii electorale de alegere a Preşedintelui României, se finalizează cu două 
noţiuni distincte: învestirea şi validarea.  

Cele două noţiuni funcţionează în practică cumulat, deoarece individual nu pot produce efecte 
juridice. Astfel validarea este procedura de constatare şi confirmare a legalităţii desfăşurării procedurii 
electorale, iar învestirea este constituită din două operaţiuni, validarea şi depunerea jurământului de 
credinţă a noului Preşedinte. 

Implicarea Curţii Constituţionale este majoră, ea este în măsură să constate eligibilă 
documentaţia validării mandatului Preşedintelui, să soluţioneze contestaţiile depuse cu privire la 
înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii [4], să anuleze alegerile în cazul în care votarea şi 
stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau după caz, 
ordinea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de a participa la cel de al doilea tur de scrutin, să 
publice rezultatele alegerilor în presă şi în Monitorul Oficial şi să întocmească actul de validare a 
noului Preşedinte în trei exemplare: pentru Curtea Constituţională, Parlament şi noul Preşedinte. 

Din cele prezentate se constată că, Curtea Constituţională îşi asumă responsabilitatea unui 
contencios electoral, în ceea ce priveşte alegerile prezidenţiale. 

În calitatea sa de contencios electoral, Curtea Constituţională soluţionează orice litigiu care se 
poate interpune în derularea procesului electoral, care priveşte alegerea preşedintelui, începând cu faza 
incipientă de depunere a cererii de candidare şi până în momentul învestirii celui ales. 

Cu toate acestea, Curtea Constituţională este instituţia care are în vedere şi situaţiile de 
excepţie care vizează  funcţia de preşedinte, şi anume: interimatul funcţiei, vacanţa funcţiei sau chiar 
suspendarea din funcţie. 
 

2. Statuarea împrejurărilor care  justifică vacanţa funcţiei  sau interimatul în exercitarea 
funcţiei de Preşedinte al României 
 

Articolul 97 din Constituţia României, stipulează că vacanţa funcţiei de Preşedinte al 
României intervine în caz de demisie, de demitere din funcţie, de imposibilitatea definitivă a 
exercitării atribuţiilor sau de deces. 

Aşa cum este prevăzut în textul constituţional, imposibilitatea exercitării funcţiei de Şef al 
statului, derogarea atribuţiilor sale către un substituent. 

Astfel art. 44 alin. (2) din Legea 47/1992, subliniază faptul că, vacanţa funcţiei de Preşedinte 
al României se constată la cererea preşedintelui uneia dintre Camere sau a preşedintelui interimar în 
exerciţiul funcţiilor. 

Constatarea aduce în prim plan faptul că funcţia de Preşedinte este doar o instituţie a statului, 
care poate fi accesată de orice cetăţean care se încadrează în condiţiile cerute de lege. 

De asemenea,  ea se supune condiţiilor de drept comun, cu limitele codului muncii, ca orice 
serviciu care îşi conturează competenţele potrivit cadrului legal constituţional. 

Demisia, demiterea din funcţie sau imposibilitatea temporară a exercitării funcţiei, duc la 
vacanţa funcţiei. 

Conform art. 98 din Constituţia României, dacă funcţia de preşedinte devine vacantă sau dacă 
preşedintele este suspendat din funcţie sau se află în imposibilitate temporară de a satisface această 
funcţie în complexitatea atribuţiilor sale, interimatul se asigură de preşedintele Senatului sau de 
preşedintele Camerei Deputaţilor.  

Cererea pentru constatarea existenţei împrejurărilor care pot justifica interimatul funcţiei, 
însoţită de dovezi, va ajunge la Curtea Constituţională, pentru a se constata de către aceasta 
îndeplinirea condiţiilor legale, iar constatarea va avea loc în şedinţă cu expunerea votului majorităţii 
judecătorilor.  
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Acest atribut de a constata îndeplinirea condiţiilor necesare pentru a declara funcţia de 
Preşedinte a statului în poziţia de interimat sau vacanţă, este o activitate exclusivă a Curţii 
Constituţionale. 

Atestarea  conjuncturilor care prin dovezi susţin cele două poziţii ale funcţiei de Şef al statului, 
trebuie efectuată de o autoritate publică, în sensul oficializării situaţiei juridice apărute. 

Menirea Curţii Constituţionale,  constă în certificarea concretă a împrejurărilor care au dus la 
interimatul  funcţiei sau la vacanţa funcţiei,  în mod oficial, finalizând astfel orice contestaţie posibilă, 
cu privire la exerciţiul funcţiei de Preşedinte al României. 

În această situaţie hotărârea Curţii Constituţionale este emisă cu votul majorităţii judecătorilor, 
aşa cum am confirmat anterior, iar adoptarea ei se face în regim de urgenţă,  sub condiţia de a nu 
afecta continuitatea exercitării funcţiei de Preşedinte al României. 

 
3. Suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, procedură care duce la vacanţa 

funcţiei 
 
Suspendarea din funcţie a Preşedintelui trebuie constatată ca o modalitate atipică a controlului 

parlamentar.  
Sediul materiei care caracterizează acest incident este constituit din răspunderea Preşedintelui 

României.  
Conform art. 95 din Constituţia României, „În cazul săvârşirii unor fapte grave, prin care 

încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera 
Deputaţilor şi Senat, în  şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după 
consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele 
ce i se impută”. 

Din constatările textelor constituţionale, Preşedintele nu poate fi suspendat printr-o procedură 
tocmai uşoară. Suspendarea  se realizează în trei etape: 1. existenţa unei iniţiative a cel puţin o treime 
din numărul total al deputaţilor şi senatorilor; 2. emiterea avizului Curţii Constituţionale, solicitat de 
parlamentari; 3. organizarea referendumului pentru demiterea Preşedintelui. 

După parcurgerea acestor  paşi, demiterea Preşedintelui aduce în planul de acţiune vacanţa 
funcţiei, iar conform art. 97 din Constituţia României, în termen de 3 luni de la data la care a intervenit 
vacanţa funcţiei de Preşedinte al României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Preşedinte”. 

Considerăm că şi procedura de suspendare a Preşedintelui reprezintă o conjunctură, o 
împrejurare care induce spre o situaţie limită care  delimitează activitatea acestei instituţii. 

Efectuarea referendumului solicită două variante, cea de demitere a preşedintelui, fapt care 
deduce vacanţa funcţiei sau menţinerea în funcţie a preşedintelui, fapt care impune exerciţiul funcţiei 
în dezacord cu opţiunea electoratului. Cea din urmă variantă, suspendarea, va pune la îndoială 
legitimitatea acţiunilor care vor fi desfăşurate de şeful statului după alocarea referendumului. 

Se poate constata că răspunderea politică a Preşedintelui României, vizează exerciţiul funcţiei 
prin faptul că activitatea sa este limitată de varianta suspendării. 

Procedura de suspendare a Preşedintelui porneşte de la premiza atribuţiilor legislativului, ca 
organ reprezentativ suprem al poporului, urmată fiind de corpul referendar care îşi exprimă dorinţa 
pentru demitere. 

Este corect ca Preşedintele să îşi exprime o opinie publică, sub formă de declaraţii, ca rezultat 
al unei analize care implică şi situaţia practică - dar aşa cum afirmă prof. Cristian Ionescu, „faptul că 
optezi să o exprimi şi astfel să te interferezi în activitatea unei puteri a statului, distorsionează cu 
poziţia de şef al statului, faţă de buna funcţionare a autorităţilor publice” [5]. 

Preşedintele Republicii are o răspundere politică pentru modul în care îşi satisface 
competenţele, el îşi asumă responsabilitatea pentru fapte al căror conţinut şi efecte politice sau juridice 
exced natura şi scopul mandatului său. Prin săvârşirea de „fapte grave”, preşedintele se face vinovat, 
pe de o parte, că a săvârşit anumite acţiuni grave, prin exces de putere iar, pe de altă parte, încalcă 
Constituţia.  

Tot în baza art. 95 din Constituţie, Preşedintele României are dreptul de a da explicaţii cu 
privire la faptele ce i se impută, acestea presupun efectuarea de cercetări cu ajutorul unei comisii de 
anchetă. 

Suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, care este rezultatul votului electoratului, de 
către Parlament, este o măsură sancţionatorie destul de severă, iar, ca urmare, gravitatea faptelor sale 
trebuie probată concret şi real. 
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În consecinţă, procedura de suspendare din funcţie a Preşedintelui României, potrivit art. 95 
din Constituţie, implică nu doar existenţa unor fapte grave, ci este determinată de mai mulţi factori 
cum ar fi: „(...) Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de 
Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii 
Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. (2) 
Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi 
senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui. (3) Dacă propunerea de suspendare din 
funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea 
Preşedintelui”. 

Procedura de suspendare, ca măsură sancţionatorie, aduce în discuţie în primul rând 
consultarea cu Curtea Constituţională, voinţa a „cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi 
senatorilor” şi „în cel mult 30 de zile se organizează un referendum”.  

Acest fapt demonstrează că suspendarea din funcţie a Preşedintelui nu este tocmai la îndemâna 
oricui, procedura în sine este complicată, implică două autorităţi publice şi corpul electoral major, 
poporul. 

 
Concluzii 
 
Funcţia de Preşedinte al României implică, pe lângă satisfacerea unei activităţi de guvernare 

conform textului constituţional, şi o conduită deontologică, potrivit demnităţii exclusive. 
Interimatul funcţiei de Preşedinte, sau varianta în care discutăm despre vacanţa funcţiei, 

demonstrează că Instituţia Şefului Statului, funcţionează în esenţă într-un cadru juridic constituţional 
democratic, creionând astfel posibilitatea de a fi accesată de orice cetăţean. 

Controlul acordat  de Curtea Constituţională în toate procedurile, accesate  care justifică 
împrejurările care determină interimatul sau vacanţa funcţiei, demonstrează consolidarea unui raport 
solid între puterea legislativă şi puterea judecătorească [7]. 

Putem concluziona potrivit celor susţinute anterior că în ceea ce priveşte activitatea 
Preşedintelui României, ca exponente ale exerciţiului mandatului obţinut, Constituţia oferă soluţii 
precise, neinterpretabile. 

Din demersul ştiinţific efectuat în vederea conturării materiei de suspendare sau interimat al 
funcţiei prezidenţiale, se evidenţiază câteva ipoteze constituţionale. 

În materia instituţiei prezidenţiale, constituantul a încercat să cuprindă întreaga gamă de 
solicitări care ar institui o formă de răspundere.  

Teoria instituţiei prezidenţiale trebuie raportată la teoria de drept a statului, mai corect la 
instrumentele statului care gestionează exerciţiul puterii [8]. 

 Nu se poate vorbi de existenţa unei răspunderi, dacă nu vorbim de raporturile intrinseci dintre 
executiv, legislativ şi instanţă. 

Legiuitorul român, prin modificările efectuate succesiv, a parcurs paşi, în sensul de a edifica în 
materia răspunderii prezidenţiale o serie de reguli juridice bine sistematizate, care aplicate, oferă o 
garanţie celui prejudiciat, pe de o parte, prin acţiunea indirect spus de dezdăunare, iar pe de altă parte, 
prin satisfacţia de a cunoaşte aplicarea unor sancţiuni faţă de culpabili. 

Apreciem că supleţea normelor juridice, care stabilesc condiţiile răspunderii, aşa cum se 
regăsesc ele în textele constituţionale, ar trebui respectată şi în legile speciale, organice sau ordinare. 

Mai subliniem faptul că justeţea actului constituţional, este indispensabil în toată aria 
constructivă a fenomenelor care au loc în sfera instituţiilor de guvernare. 
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