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Scopul demersului nostru este de 

a pune la dispoziția specialiștilor, 

în primul rând a celor care lucrează 

la proiectul de revizuire a Constituției 

României, toate constituțiile din 

Uniunea Europeană, pentru a avea 

o bază relevantă de informare.

Din datele pe care le avem în prezent, 

acest proiect este unic la nivelul 

Uniunii Europene, fi ind prima dată 

când un stat membru realizează 

un Codex care să cuprindă atât 

constituțiile traduse în limba naţională, 

cât și scurte prezentări ale acestora. 

Lucrarea a fost realizată de profesori 

universitari din cadrul Facultății de 

Drept a Universității București – 

Centrul de Drept Constituțional și 

Instituţii Politice (CDCIP), partenerii 

Ministerului Justiției în acest proiect, 

astfel încât să simplifi căm cât mai mult 

accesul la informația esenţială.

Textele integrale ale constituțiilor vor fi  

publicate în două volume, începând cu 

luna martie 2015, şi puse la dispoziția 

Parlamentului, Guvernului, Consiliului 

Superior al Magistraturii, instanțelor 

și parchetelor, dar și a publicului larg, 

care va putea să analizeze modul în 

care diferite principii fundamentale 

sunt interpretate și aplicate în alte state 

cu o mult mai îndelungată tradiție 

democratică, dar și în țări care, 

ca și România, au parcurs drumul de la 

comunism la o societate liberă, bazată 

pe respectarea drepturilor omului 

și a legilor.

Robert-Marius CAZANCIUC

Ministrul justiției

Cuvânt-înainte
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Republica Austria
Legea fundamentală a Austriei contemporane este 
Constituția din 1929, rezultată din revizuirea Constituției 
din 1920, ce a fost redactată în cea mai mare parte de Hans 
Kelsen. 
Constituția Republicii Austria instaurează un sistem federal 
care se centrează pe landuri (Länder), adică ținuturile care 
formau statele ereditare ale Habsburgilor.
Austria a semnat tratatul de aderare la Uniunea Europeană 
în anul 1994, cu o pregătire de preaderare mai mare de zece 
ani. Astfel, între anii 1983 și 1995 au fost aduse Constituției 
23 de amendamente pentru a face compatibil statul austriac 
cu calitatea de membru al Uniunii Europene. Modificările 
şi completările privesc îndeosebi problema participării 
diferitelor autorităţi şi instituţii ale statului austriac la procesul de decizie în cadrul Uniunii 
Europene. Ultimele modificări și completări aduse Constituţiei datează din anul 2013. 
Aceasta este structurată în nouă capitole și reglementează amplu diverse domenii și materii, unele 
într-o manieră atipic de detaliată pentru o lege fundamentală.

Regatul Belgiei
Este o monarhie constituțională ereditară, având o structură 
federativă. De fapt este un stat federativ nou, unde regulile 
federalismului se aplică doar parțial. De aceea este caracterizat 
ca un federalism informal. 
Din anul 1993 este un stat federal compus din trei comunități 
(franceză, flamandă, germanofonă) și din trei regiuni (Valonia, 
Flandra, Bruxelles). Constituția Belgiei, una dintre cele mai 
vechi constituții, a fost adoptată la 7 februarie 1831 și este 
în vigoare și astăzi, cu unele modificări, cele mai importante 
fiind cele din 1970, 1980, 1988, 1989, 1993, ultima fiind din 
anul 2014.
Constituția, marcând independența noului stat, trebuia 
să realizeze durabil o sinteză a tradițiilor politice locale și 
naționale. Transformările au exprimat divizarea teritoriului 
Belgiei și repartizarea competențelor între stat și celelalte colectivități publice. Considerată la 
data adoptării drept cea mai modernă și liberală constituție, Constituția Belgiei a fost și este bine 

cunoscută de români deoarece ea a inspirat puternic Constituția României din anul 1866.
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Republica Bulgaria
Ca urmare a prăbuşirii blocului comunist în toate 
statele central şi est-europene, Bulgaria a adoptat prin 
referendum la 12 iulie 1991 o nouă Constituţie în locul 
celei comuniste din 18 mai 1971.
Constituţia din 1991 a suferit mai multe modificări în cei 
24 de ani de existenţă. Astfel, ea a fost revizuită în anii 
2003, 2005, 2006 şi 2007 în special pentru a crea cadrul 
legal necesar aderării Bulgariei la Uniunea Europeană. 
Constituţia Bulgariei proclamă ataşamentul faţă de 
valorile juridice universale ale libertăţii, păcii, egalităţii, 
echităţii şi toleranţei. 
Constituţia este structurată în 10 capitole, conţinând 169 de articole. Primul capitol stabileşte 
principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a statului. Astfel, Bulgaria este o republică 
parlamentară unde întreaga putere a statului provine de la popor. Este un stat unitar, cu autonomie 
locală, limba bulgară este limba oficială – este un stat de drept în care viața, demnitatea și drepturile 
persoanei sunt garantate.

Republica Cehă
Actuala Constituţie a Cehiei a fost adoptată la 16 decembrie 
1992. De la adoptarea sa până în momentul de faţă ea a 
fost amendată de opt ori. În cele mai multe dintre cazuri, 
modificările aduse au avut un caracter tehnic şi nu au 
implicat schimbări majore. O amendare semnificativă a fost 
cea adoptată la 18 octombrie 2001 în pregătirea aderării 
Republicii Cehe la Uniunea Europeană (Legea constituţională 
nr. 395/2001). 
O altă modificare substanţială a intervenit prin Legea 
constituţională nr. 71/2012, adoptată la 8 februarie 2012, prin 
care a fost introdusă alegerea directă a şefului statului, de la 
formarea Cehoslovaciei în anul 1918 şi până la alegerile din 
ianuarie 2013 preşedintele fiind ales de Parlament.
De asemenea, în anul 2013 a fost adoptată o modificare a 
Constituţiei în ceea ce priveşte restrângerea imunităţii deputaţilor, senatorilor şi judecătorilor 
Curţii Constituţionale. Conform noilor prevederi, aceştia beneficiază de imunitate doar pe 
perioada mandatului de deputat, senator sau judecător al Curţii Constituţionale. 
Constituţia este structurată în 8 capitole şi 113 articole, conţinând şi un preambul în care face 
trimitere la cele trei regiuni istorice ale Cehiei: Boemia, Moravia și Silezia.
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Republica Cipru

În urma acordului negociat în 1959, la Zurich, între Grecia și Turcia 

pentru stabilirea unei Republici independente a Ciprului, pe 16 august 

1960 a intrat în vigoare Constituția Ciprului. Acesteia i s-au adăugat trei 

tratate: Tratatul pentru întemeierea Republicii Cipru (semnat de Marea 

Britanie, Grecia, Turcia și Cipru), Tratatul de garantare a independenței 

și integrității teritoriale a Ciprului (prin care împărțirea insulei este 

interzisă) și Tratatul de alianță între Grecia, Turcia și Cipru (care a 

permis staționarea soldaților greci și turci pe insulă), menționate de textul acesteia ca anexe la 

legea fundamentală. Constituția vine ca o confirmare a independenței statului cipriot constituit pe 

baze multiculturale, acordă statut egal celor două comunități componente ale republicii, greacă și 

turcă, și declară ambele limbi ca oficiale în stat. Împărțirea în 1974 a insulei constituie și astăzi o 

chestiune ce își așteaptă rezolvarea, inclusiv cu sprijinul Uniunii Europene, organizație regională la 

care Cipru a devenit stat membru în 2004.

Republica Croația

Croația și-a declarat independența față de Republica Socialistă Federativă 

Iugoslavia în 1991, a fost recunoscută de state membre ale Uniunii 

Europene și de Organizația Națiunilor Unite în 1992, stabilindu-și 

granițele actuale în urma unui război de secesiune ce a durat patru ani. 

Ilustrare a valului de constituționalism prin care s-au confirmat tranzițiile 

democratice care au cuprins întreaga Europă de Est la începutul anilor 

’90, Constituția adoptată în 1990 include un preambul ce precizează 

fundamentele istorice ale statului croat și este structurată după un model ce 

poate fi regăsit și în alte legi fundamentale adoptate în aceeași perioadă în 

regiune. Ea a fost amendată ulterior de mai multe ori; cele mai importante 

modificări vizează reducerea atribuțiilor șefului de stat (2000), transformarea Parlamentului din 

bicameral în monocameral (2001), precum și pregătirea aderării Croației la Uniunea Europeană 

(2010). Croația a devenit stat membru al Uniunii Europene în 2014.

Regatul Danemarcei

Prima Constituție a Danemarcei datează din 1665, fiind cunoscută sub 

denumirea „Legea Regelui” – una dintre primele constituții europene. Alte 

constituții datează din 1849, 1866, 1915, 1920 și 1953, fiind inspirate de 

Constituțiile Belgiei și Norvegiei și – în ceea ce privește drepturile civile – 

de Constituția Statelor Unite ale Americii din 1787.

Introducerea Constituției liberale din 1849 marchează sfârșitul regimului 

absolutist, precum și debutul perioadei de tranziție spre regimul democratic 

parlamentar, întrucât aceasta stabilește forma statului ca monarhie 

constituțională, având un sistem reprezentativ parlamentar. Conform 

acestei Constituții, Parlamentul danez avea organizare bicamerală. 
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În anul 1915 a fost adoptată o nouă Constituţie. Aceasta a intrat în vigoare imediat, potrivit voinţei 
constituantului danez, fiind revizuită la 10 septembrie 1920.
Actuala Constituție a Danemarcei a fost adoptată la data de 5 iunie 1953. Aceasta consacră 
Parlamentul unicameral și, totodată, permite accesul la tron al femeilor, situație reglementată în 
Actul de succesiune la tronul Danemarcei din 27 martie 1953. De asemenea, prin comparaţie cu 
legile fundamentale anterioare, este stabilit un alt mod de revizuire a Constituției. 
Constituția daneză este sistematizată în 11 părţi și are în total 89 de articole. Este una dintre legile 
fundamentale care are în structura sa un număr mai restrâns de norme. 

Republica Estonia
Este un fost stat sovietic care şi-a câştigat suveranitatea odată 
cu schimbarea intervenită în fosta URSS, declarându-şi 
independența la 20 august 1991. De la declararea suveranităţii 
în 1988 şi până la indepedența faţă de Rusia în 1991 au fost 
aprobate legi, adoptate sisteme electorale şi a fost introdus 
pluripartitismul politic. 
Actuala lege fundamentală a fost adoptată la data de 28 iunie 
1992, ulterior fiind încheiate acorduri internaţionale care au 
reglementat noile competenţe ale autorităţilor statului. Potrivit 
acesteia, cetăţenii îşi exercită puterea supremă conferită de 
Constituţie prin alegerile legislative la care participă cei cu drept de vot.
Republica Estonia face parte din Uniunea Europeană din data de 1 mai 2004, în conformitate 
cu tratatul de aderare semnat la Atena la 17 aprilie 2003, cererea de aderare fiind prezentată la 
28 noiembrie 1995. Estonia şi-a stabilit principiile fundamentale în Constituţie în conformitate 
cu cerinţele Uniunii Europene, iar drepturile fundamentale se aplică luându-se în considerare 
drepturile şi obligaţiile care decurg din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Constituţia este 
structurată în 15 capitole şi 168 de articole.

Republica Finlanda
După o istorie marcată de alternanţa ocupaţiei suedeze cu 
ocupația rusă/ţaristă, profitând de desfiinţarea Imperiului Țarist 
prin izbucnirea revoluției bolşevice în 1917 în Rusia, finlandezii 
și-au declarat independenţa în anul 1917, iar în anul 1919 a fost 
promulgată prima Constituție a Finlandei ca stat independent. 
Timp de peste 50 de ani, Constituţia din 1919 a fost în vigoare 
nemodificată. În 1983, apoi în 1987, 1991 si 1995 au fost aduse 
importante modificări și completări Constituţiei, Finlanda, în 
contextul și al liberalizării economiei, manifestând treptat și tot 
mai explicit opțiunea de a adera la Comunitatea Europeană, pas 
realizat în anul 1995. 
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Constituţia actuală a Finlandei a fost adoptată în 1999 și a intrat în vigoare la 1 martie 2000, 

având la bază patru acte constituţionale mai vechi: Legea Constituţională a Finlandei (din 1919), 

Legea privind Parlamentul şi două legi privind responsabilităţile ministeriale, care dau dreptul 

parlamentarului de a controla activitatea membrilor Consiliului de Stat, Cancelarului Justiţiei 

şi a funcţionarilor parlamentari. Constituţia actuală reiterează un important principiu de drept 

constituţional consacrat în Legea Constituţională din 1919: „puterea suverană aparţine poporului”. 

Constituția, în forma sa actuală, a intrat în vigoare la 1 martie 2000 și a fost modificată la 1 martie 

2012. Sub aspectul sistematizării, Constituția Finlandei este compusă din 13 capitole și 131 de 

secțiuni (acestea au așezarea în pagină similară cu articolele din alte legi fundamentale).

Republica Franceză

Franţa a dat exemplul constituției scrise, sistemice, complete, ca o 

expresie a culturii și civilizației de mare calitate. În acest context 

trebuie reamintit că noțiunea de constituție, în sensul modern, este 

clar formulată în celebra Declarație franceză a drepturilor omului și 

cetățeanului din 26 august 1789. Astfel, în art. 16 al Declarației s-a 

arătat că „o societate în care garanția drepturilor nu este asigurată, nici 

separația puterilor determinată, nu are o Constituție”. 

Constituția aprobată prin referendumul din 28 septembrie 1958, 

cu o majoritate convingătoare (aproape 80%), a consacrat anumite 

limite ale dictaturii constituante a generalului de Gaulle, și anume: votul universal, unica sursă 

a puterii; separația efectivă a puterilor executivă și legislativă; responsabilitatea Guvernului în fața 

Parlamentului; independența autorității judiciare; organizarea raporturilor cu asociațiile populare.

Este semnificativ faptul că proiectul de Constituție a fost prezentat poporului francez de către generalul 

de Gaulle, la 4 septembrie 1958, în Piața Republicii. Semnificativ, deoarece s-au pus în valoare atât 

tradițiile democratice, cât și autoritatea extraordinară a generalului de Gaulle, marele erou al Franței. 

Constituția este expresia de necontestat a personalității și gândirii politice a generalului.

Republica Elenă
Constituția a fost adoptată în 1975, la sfârșitul perioadei de 

dictatură militară cunoscută sub denumirea de „Regimul 

Coloneilor” ce fusese instaurat prin lovitura de stat din aprilie 

1967. Ea a instaurat cea de a Treia Republică Elenă și marchează 

una din cele trei tranziții democratice reușite la mijlocul anilor ’70 

pe continentul european (alături de cele din Spania și Portugalia). 

Textul consfințeste schimbarea formei de guvernământ decisă 

prin referendumul organizat în 1974, iar, în urma revizuirii din 

1986, Grecia devine o republică parlamentară în care atribuțiile 

Președintelui sunt mai degrabă ceremoniale. Constituția a mai fost revizuită în 2001 și 2008. 

Grecia a devenit stat membru al Uniunii Europene în 1981. 
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Republica Federală Germană
Legea fundamentală din 23 mai 1949 a marcat clar 
revenirea la democrație, după o lungă perioadă de regim 
autoritar. Ea demonstrează voința democratică și afirmarea 
fundamentală a drepturilor omului și a demnității 
persoanei umane. Data revenirii la democrație imediat 
după război dă un conținut particular fiecărui articol. 
În urma reunificării Germaniei (1990) s-au adus unele 
modificări Constituției.
Pe baza Constituției sale, Germania, prin eforturi considera-
bile, a reușit o spectaculoasă refacere și reconstrucție după 
război. „Legea fundamentală a făcut dovada meritelor 
sale în trecut. Este constituția cea mai liberală din istoria 
germană. Ea a servit lumii întregi de model pentru alte 
constituții fondate pe democrație și pe statul de drept. 
Noi, germanii, avem toate motivele de a fi mândri de legea 
fundamentală, de a ne alătura acestei constituții și de a o 
apăra cu toate forțele noastre.” (Roman Herzog)
Sistematizarea articolelor Constituției este următoarea: preambul; drepturile fundamentale; 
federația și landurile; Bundestagul, Bundesratul; Comisia comună; Președintele Republicii federale; 
Guvernul federal; legislația federală; executarea legilor federale și administrația federală; sarcinile 
comune; puterea judecătorească; finanțele; statul și apărarea; dispoziții tranzitorii și finale.

Irlanda
Irlanda a fost declarată republică în 1916, după o insurecție 
armată urmată de un război de independență finalizat 
prin încheierea în 1921 a Tratatului anglo-irlandez prin 
care insula a fost împărțită. Prima Constituție a noului stat 
independent a fost adoptată în anul 1937, ulterior revizuită 
prin referendum de 33 de ori. În baza acesteia Irlanda de 
Nord beneficiază de structuri de conducere proprii, poporul 
său fiind liber, în virtutea dreptului la autodeterminare, să își 
exprime acordul pentru unirea Irlandei de Sud și a celei de 
Nord printr-un vot majoritar. Irlanda a devenit membră a 
Uniunii Europene în 1973. 
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Republica Italiană

Prima Constituţie a Italiei datează din februarie 1848, 

când regele Sardiniei şi Piemontului, Carol Albert, în 

urma Răscoalei de la Palermo şi a începutului revoluţiei 

în Italia, decide adoptarea unei legi fundamentale care, 

mai târziu, se va aplica întregii Italii timp de aproximativ 

100 de ani. Această Constituţie, denumită şi „Statutul 

Albertin”, prevedea parlamentul bicameral şi guvernul 

controlat de rege. În a doua jumătate a anului 1943 a avut 

loc destrămarea regimului fascist din Italia, fapt ce a condus 

la organizarea referendumului din data de 2 iunie 1946, 

în urma sa rezultând trecerea de la monarhie la republică. 

Noile condiţii și realităţi politice postbelice au evidenţiat 

necesitatea adoptării unei noi constituţii. 

Pe data de 22 decembrie 1947, Adunarea Constituantă a aprobat actuala Constituţie a Italiei, 

urmând ca aceasta să intre în vigoare la 1 ianuarie 1948, ultima sa revizuire având loc în 2012. Unul 

dintre principalele deziderate avute în vedere la adoptarea acesteia a fost prevenirea reinstaurării 

unui regim dictatorial.

Constituţia Italiei are o sistematizare centrată pe două părţi formate din șase titluri, însă are o parte 

introductivă fără numerotare cu articole, parte ce conţine principii fundamentale. De asemenea, 

legea fundamentală italiană are o parte de încheiere cu dispoziţii finale și tranzitorii. În total, sunt 

numerotate 139 de articole, plasate înainte de dispoziţiile finale și tranzitorii unde numerotarea 

este diferită de restul corpului legii fundamentale.

Republica Letonia

Letonia și-a recâștigat libertatea prin restaurarea 

independenței naționale la 4 mai 1990, pe baza 

continuității statului fiind repusă în vigoare 

Constituţia din 15 februarie 1922 la 21 august 1991, 

urmând la scurt timp după aceea şi recunoaşterea 

independenţei statului de către URSS.

Constituţia este structurată în 8 capitole şi 116 

articole. În chiar preambulul Constituţiei revizuite 

ultima oară în anul 2014 se prevede că letonii își 

onorează luptătorii pentru libertate, comemorează 

victimele puterilor străine, condamnă regimurile 

totalitare comunist și nazist și crimele acestora. În calitate de stat democratic, național și 

responsabil social, Letonia se bazează pe statul de drept și pe respectarea demnității și libertății 

umane, recunoaște și protejează drepturile fundamentale ale omului și respectă minoritățile etnice. 

De asemenea, ocrotește suveranitatea, independența națională, teritoriul, integritatea teritorială și 

sistemul democratic de guvernare al statului.
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Republica Lituania
Actul din 16 februarie 1918 este cel care proclamă 
reînființarea statului lituanian, declarându-l pe acesta 
succesor al statului lituanian istoric, Marele Ducat al 
Lituaniei.   Acest Act este baza legală pentru existența 
Lituaniei de astăzi, fiind unul dintre elementele cheie 
ale restaurării independenței Lituaniei față de URSS în 
1990.  Astfel, un paragraf din Declaraţia de restaurare 
a statului Lituania, emisă la 11 martie 1990, stipulează 
că ,,Declarația de Independență din 16 februarie 1918 a 
Consiliului Lituaniei și decretul Adunării Constituante 
(Seimas) din 15 mai 1920 privind statul democratic 
reînființat al Lituaniei nu și-a pierdut niciodată efectul 
legal și constituie baza constituțională a statului Lituania’’. 
Aprobarea actualei Constituţii s-a făcut la data de 25 
octombrie 1992 prin referendum național. Aceasta cuprinde 154 de articole, inserate în cadrul a 14 
capitole şi al unui capitol ce conține prevederi finale. Ordinea tratării problemelor în Constituţie 
este următoarea: statul lituanian, individul şi statul, societatea şi statul, economia naţională 
şi munca, Parlamentul, Președintele Republicii, Guvernul, Curtea Constituţională, instanţele 
judecătoreşti, administraţia şi guvernarea locală, finanţele şi bugetul statului, politica externă şi 
apărarea naţională, revizuirea Constituţiei. 

Marele Ducat de Luxemburg
Prima Constituţie modernă a fost adoptată la 17 octom-
brie 1868. Este, de fapt, o revizuire a Constituţiei din 
12 octombrie 1841 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 
1842, fiind apoi supusă altor revizuiri în martie 1848 şi 
noiembrie 1856. La 15 mai 1919, suveranitatea a trecut 
de la monarh la naţiune şi puterile monarhului de a 
conduce armata au fost reconfirmate.
Luxemburg are un sistem parlamentar de guvernare, cu 
democrație pluralistă, fiind o monarhie constituțională. 
În conformitate cu Constituția din 1868, puterea 
executivă este exercitată de Marele Duce sau de Marea 
Ducesă şi de Guvern. 
Alte revizuiri constituționale au fost efectuate în mai 
1948, iulie 1956, octombrie 1956, dar și ulterior, în anii 
1972, 1979, 1983, 1988, 1989, 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, inclusiv 
în 2008. 
Constituția din prezent este sistematizată în 12 capitole și 121 de articole (ultimul fiind abrogat).
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Republica Malta
Actuala Constituție a Maltei a fost adoptată la 21 septembrie 
1964. Aceasta reia în mare parte prevederile Constituției din 
1961, cu importanta modificare prin care s-a schimbat forma de 
guvernământ și Malta a fost declarată republică, ceea ce a avut 
drept consecință faptul că funcția de șef al statului a fost asumată 
de un Președinte ales, spre deosebire de situația anterioară în care 
Regina Marii Britanii era considerată suveranul Maltei, iar un 
guvernator general exercita autoritatea șefului de stat în numele 
acesteia. Constituția din 1964 a fost elaborată în mai multe etape, 
în care au fost diminuate treptat raporturile de putere întreținute 
cu Marea Britanie și care au culminat cu declararea independenței 
Maltei prin ceea ce este cunoscut și sub denumirea de Ordinul de 
Independență din 1964, adică noua Constituție a Maltei. 
Malta a devenit stat membru al Uniunii Europene în 2004. 

Republica Polonă
Actuala Constituţie a Poloniei datează din 1997, ea înlocuind 
vechea Constituție comunistă modificată în 1992. Ea este împărţită 
în 13 capitole: Capitolul 1: Despre stat; Capitolul 2: Drepturile, 
libertăţile şi îndatoririle fundamentale; Capitolul 3: Izvoarele 
dreptului; Capitolul 4: Adunarea Naţională; Capitolul 5: Preşedintele 
Republicii; Capitolul 6: Consiliul de miniştri şi administraţia 
guvernamentală; Capitolul 7: Administraţia locală; Capitolul 8: 
Instanţele judecătoreşti; Capitolul 9: Organele de control ale statului 
pentru protecţia drepturilor; Capitolul 10: Finanțele publice; 
Capitolul 11: Măsurile excepţionale; Capitolul 12: Revizuirea 
Constituţiei şi Capitolul 13: Dispoziţiile tranzitorii şi finale. 
Conform Constituţiei, Polonia este o republică în care puterea 
supremă este exercitată de popor. Sistemul de guvernare are la 
bază principiul separării puterilor în stat, al echilibrului dintre puterea legislativă, executivă și cea 
judecătorească. Parlamentul este bicameral, alcătuit din Dietă (Sejm) și Senat şi exercită întreaga 
putere legislativă. Împreună, Camerele formează Adunarea Naţională. 

Regatul Țărilor de Jos – Olanda
Cunoscută sub numele oficial de Regatul Țărilor de Jos, 
Olanda are o istorie aparte, iar această istorie și-a pus 
amprenta și asupra sistemului constituționa l. Olanda își 
redobândește independența și formează în anul 1815, 
împreună cu Belgia și Luxemburg, Regatul Țărilor de Jos 
Unite. Independenţa Olandei a fost proclamată în anul 
1830. Olanda este o monarhie constituțională, potrivit 
Constituției adoptate la 17 februarie 1983.
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„Țările de Jos au ales, în 1982, după o lungă reflecție, să revizuiască aproape în întregime foarte 
vechea Constituție din 1815 care deja cunoscuse modificări importante, de exemplu în 1848 și 
1917. Fără îndoială principiile monarhiei parlamentare le-au asigurat o remarcabilă continuitate 
constituțională.” (Henri Oberdorff)
Sistematizarea dispozițiilor constituționale este următoarea: Drepturile fundamentale; Guvernul - 
regele, regele și miniștrii; Statele Generale – organizare, funcționare; Consiliul de Stat, Camera 
Generală de Conturi și organismele consultative permanente; Legislația și Administrația; 
Justiția; Provinciile, Comunele, teritoriile supuse desecării și alte organisme publice; Revizuirea 
Constituției; Articole adiționale.

Republica Portugheză
Prima Constituţie portugheză a fost elaborată în 1822. Mai 
multe mișcări revoluţionare au dus la apariţia constituţiilor 
din 1822 (revoluţia liberală din 1820), 1826, 1838 (războiul 
liberal), 1911 (1910 – revoluţia republicană) și 1933 (28 mai 
1926 – lovitura de stat). După căderea dictaturii fasciste, 
la data de 2 aprilie 1976, Puterea Constituantă s-a întrunit 
în Plen şi a adoptat Constituţia actuală a Portugaliei, lege 
fundamentală care inițial a avut o orientare de stânga, cu 
valențe marxiste mai accentuate în terminologia utilizată. 
Constituţia din 1976, care a definit inițial Portugalia ca o 
„Republică ... implicată în formarea unei societăţi fără clase”, a fost revizuită în 1982, 1989, 1992, 
1997, 2001 și 2005 ca urmare a schimbării retoricii marxiste din Constituţia inițială și pentru 
crearea cadrului juridic necesar pentru economia de piaţă, pentru plasarea armatei sub un control 
civil, având și dezideratul construit ulterior, al aderării Portugaliei la Uniunea Europeană. 
Tendinţa constituantului portughez, în ultimele două decenii, a fost de a adapta limbajul 
constituţional si normele legii fundamentale la realităţile europene, de a armoniza Portugalia cu 
statele membre ale Uniunii Europene, cu sistemul economiei de piaţă și cu pluralismul politic vest-
european, permiţând aderarea Portugaliei la Uniunea Europeană. 
Constituţia Portugaliei este sistematizată în patru părți, la rândul lor împărțite în titluri, având 296 
de articole. Este una dintre legile fundamentale cu un foarte vast conţinut normativ, considerat de 
regulă atipic pentru o lege fundamentală.

Regatul Unit al Marii Britanii 
și al Irlandei de nord
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord este un stat 
unitar puternic descentralizat, care cuprinde patru provincii 
istorice ce nu se constituie în state distincte, anume Anglia, 
Scoţia, Țara Galilor și Irlanda de Nord. 
Literatura juridică subliniază constant faptul că Regatul Unit 
nu are o Constituție scrisă în sensul curent al termenului, deși 
reguli scrise și cutumiare de natură constituțională există la 
nivelul entităților care formează Regatul Unit încă din Evul 
Mediu. 
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Ceea ce impropriu se numește Constituția britanică reprezintă un ansamblu de acte scrise, 
precedente judiciare și reguli cutumiare, care s-a transformat lent în decursul secolelor și oarecum 
accelerat începând cu anii ’90. 
Marea Britanie a devenit stat membru al Uniunii Europene în 1973.

Republica Slovenia
Slovenia și-a dobândit independența după 1990, ca urmare a 
destrămării fostei Republici Federale a Iugoslaviei. Declarația 
sa de independență a fost confirmată în cadrul referendumului 
organizat la 25 iunie 1991. 
Constituția Sloveniei a fost adoptată în anul 1991, fiind 
revizuită în mai multe rânduri (1997, 2000, 2003, 2004, 2013). 
În dispozițiile sale generale, Constituția definește Slovenia 
ca republică democrată, întemeiată pe dreptul permanent 
și inalienabil al naţiunii slovene la autodeterminare, în care 
respectarea legii și a statului social sunt obligatorii. 
Slovenia a devenit stat membru atât al Uniunii Europene, cât și 
al Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic în 2004. 

Republica Slovacă
În iulie 1992, Slovacia şi-a declarat independența în urma 
dizolvării pașnice a Cehoslovaciei, numită și ,,Divorțul 
de catifea’’. Actuala Constituție a Slovaciei a fost votată de 
Consiliul Național Slovac în data de 1 septembrie 1992 și a 
fost semnată pe 3 septembrie 1992, în Sala Cavalerilor din 
Castelul Bratislava. Constituția a intrat în vigoare în data de 
1 octombrie 1992.
Constituția Slovaciei are un preambul şi 156 de articole 
împărțite în nouă capitole. Până acum a fost amendată de 
mai multe ori: în 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2006, 2010, 
2011 şi 2012. Printre amendamentele aduse Constituţiei 
de-a lungul vremii se numără cel votat la 14 iulie 1998, care 
prevede transferarea unor atribuții ale Președintelui Republicii 
către președintele Parlamentului; amendamentul introdus la 
14 ianuarie 1999 care prevede ca Președintele Republicii să 
nu mai fie ales de Parlament, ci prin vot popular; amendamentul votat la 23 februarie 2001 care 
aduce modificări legii electorale, introduce instituția Avocatului Poporului şi stabileşte numirea 
judecătorilor de către Preşedintele Republicii, nu de Parlament. Acest din urmă amendament 
este unul dintre cele mai importante și este legat de aderarea Slovaciei la Uniunea Europeană 
în anul 2004.
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Regatul Spaniei

Prima constituţie spaniolă a fost adoptată la data de 

19 martie 1812, fiind cunoscută și sub denumirea de 

„Constituţia de la Cádiz”. Alte legi constituționale au fost 

adoptate în 1837 (după primul război carlist), apoi 1845, 

respectiv 1869 și 1876. În luna iunie a anului 1931, după 

răsturnarea dictaturii militare si abdicarea regelui Alfonso 

al XIII-lea, a fost proclamată A Doua Republică Spaniolă 

și a fost redactată o nouă Constituţie, ce a intrat în vigoare 

în decembrie 1931. Această lege fundamentală instituia 

republica parlamentară, prevăzând Parlamentul unicameral 

pentru care votul, iniţial, a fost universal, însă accesibil doar 

bărbaţilor, urmând ca, din 1933, să fie accesibil şi femeilor.

Între 1936 şi 1939 a avut loc Războiul Spaniol Civil câştigat de forţele generalului Francisco Franco, 

acesta instaurând un regim dictatorial de extremă dreaptă şi luându-şi titlul de „conducător al 

statului” (El Caudillo). Regimul dictatorial spaniol a durat până la moartea generalului Francisco 

Franco, în 1975, în urma căreia a fost proclamat rege Juan Carlos I din dinastia de Bourbon, fiind 

restaurată, astfel, monarhia. Regele Juan Carlos I propune cortesurilor elaborarea unei constituţii 

democrate, care, fiind adoptată, a fost supusă unui referendum în 1978, obținând 87,8% din voturi, 

şi promulgată – este Constituția actuală, prin care Spania devine monarhie constituţională. Ultima 

revizuire constituţională a avut loc în anul 2011. 

Constituția Spaniei este compusă din zece părţi, are 169 de articole și un set de dispoziţii 

nenumerotate ca articole, denumite: „dispoziţii suplimentare”, „dispoziţii tranzitorii”, „dispoziţii 

abrogatorii” și „dispoziţii finale”.

Regatul Suediei

La 6 iunie 1523 a fost ales primul rege al Suediei – Gustav 

Vasa – în contextul destrămării Uniunii de la Kalmar, 

conform căreia cele trei țări scandinave – Norvegia, 

Danemarca și Suedia – erau unite sub un singur rege. De 

altfel, data de 6 iunie semnifică și ziua națională a Suediei.

Forma de guvernământ consacrată de Constituție este 

monarhia constituțională, statul suedez păstrând tradiția 

monarhiei încă de la fondarea statului suedez modern în 

1523. 

Actuala Constituţie a Suediei a fost adoptată în 1974, 

fiindu-i aduse amendamente în 2012. Prin conținutul 

său vast, este una dintre cele mai ample reglementări 

constituționale dintre cele ale statelor membre ale Uniunii Europene, dezvoltând numeroase 

norme care, în mod obișnuit, se regăsesc în legislația secundară. Numeroase norme constituționale 

suedeze vizează raporturile Suediei cu Uniunea Europeană.



16

Ungaria
În contextul tranzițiilor democratice care au cuprins 
întreaga Europă de Est la începutul anilor ’90, Ungaria a 
fost singura țară care nu a adoptat o nouă Constituție, ci a 
operat modificări în textul celei existente; aceste modificări 
însă au fost atât de numeroase și de consistente încât, deși 
formal Constituția din  1949 a rămas în vigoare, în fapt 
singurul articol nemodificat era doar cel care stabilea 
capitala statului în orașul Budapesta. Pe fondul creșterii 
influenței forțelor politice populiste și de extremă dreaptă 
în cursul anului 2010 a fost elaborată și votată o nouă 
Constituție, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012. 
Noua Constituție a fost criticată de Comisia de la Veneția 
întrucât include și unele prevederi ce pot pune în pericol 
principiile democratice general acceptate pe continentul 
european. Ungaria a devenit stat membru al Uniunii 
Europene în 2004. 

România
În istoria României primul act considerat de doctrina 
juridică drept lege fundamentală a fost Statutul 
Dezvoltător al Convenţiei de la Paris din 1858, urmat 
de Constituţia din 1866 (promulgată de regele Carol I), 
de Constituţia din 1923 (o revizuire a celei din 1866, 
în realitate), apoi de Constituţia din 1938 a regelui 
Carol al II-lea și de constituţiile regimului comunist: 
Constituţia din 1948, Constituţia din 1952, Constituţia 
din 1965.
După Revoluţia din 22 Decembrie 1989, ca rezultat 
al unei activităţi susţinute a Adunării Constituante, 
sprijinită de o echipă de experţi ştiinţifici, a fost 
elaborată şi adoptată Constituţia în 21 noiembrie 1991, 
pe baza modelelor oferite în special de Constituţiile 
Franţei şi Italiei. 
Ea a fost aprobată prin referendum la 8 decembrie 1991, fiind revizuită în anul 2003. Are 
în total 156 de articole, sistematizate în opt titluri.


