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Expunere de motive

I. Descriere situatiei actuale

Articolul 82 din Constitutia Romaniei, republicata, stabile^te procedura de validare si 

depunere a juramantului de catre presedintele Romaniei ales. Alin. (1) prevede ca "Rezultatul 

alegerilor pentru funcfia de Pre§edinte al Romaniei este validat de Curtea Constitutionals'' iar 

alin. (2) prevede ca "Candidatul a carui alegere a fost validatd depune in fafa Camerei 

Deputafilor §i a Senatului, m §edin{d comund, urmdtorul juramdnt: “Jur sd-mi ddruiesc toatd 

puterea §1 priceperea pentru propd§irea spirituald §i materiald a poporului roman, sd respect 

Constitutia ti legile tdrii, sd apdr democratia, drepturile ^i libertdtile fundamentale ale 

cetdtenilor, suveranitatea, independenfa, unitatea §i integritatea teritoriald a Romaniei. A§a 

sd-mi ajute Dumnezeu!"”.

Procedura este reluata, fara adaugari sau modificari, m Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea si functionare Curtii Constitutionale', respectiv in Legea nr. 370/2004 pentru 

alegerea Pre^edintelui Romaniei^.

Conform Constitutiei, actul de validare al alegerilor consfinte^te dobandirea mandatului 

de catre cel ales 51 li impune obligatia de a depune juramantul m fata Parlamentului. Depunerea 

juramantului are ca efect juridic mceperea exercitarii mandatului prezidenbal. Nedepunerea 

acestui juramant sau refuzul depunerii juramantului are ca efect neinceperea mandatului, functia 

de Presedinte fiind mdeplinita de catre fostul Presedinte conform art. 83 din Constitutie,

Odata ales Presedinte, el devine presedintele tuturor romanilor, ci al celor care 1-au ales 

si al celor care nu 1-au ales. Juramantul de credinta se depune fata de popor si fata de respectarea 

legii si a valorilor statului roman si nu fata de cetatenii care 1-au ales in functia de presedinte. 

Juramantul se depune m fata Parlamentului, forul reprezentativ al cetatenilor romani, m

^ Publicata m M. Of., Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010.
^ Publicata m M. Of., Partea 1, nr. 650 din 12 septembrie 2011.
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prezenta membrilor Curtii Constitutionale, avand in vedere ca cea care confirma rezultatul 

alegerilor pentru aceasta functie este Curtea Constitutionala.

Textul constitutional stabileste si formula juramantului pe care Presedintele ales trebuie 

sa-1 rosteasca in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei. Formula 

juramantului cuprinde o serie de referiri la obligatia pe care si-o asuma seful statului de a-si 

darui toata priceperea si puterea pentru propasirea spirituals si materials a poporului roman. Ca 

reprezentant al statului, Presedintele trebuie sS fie in slujba poporului sSu, a tuturor celor care 

trSiesc in granitele statului roman, indiferent de nationalitate, origine etnicS, apartenentS 

politics, rasialS, religioasS etc., dar si a acelor romani care trSiesc in strSinState.

Textul jurSmantului face referire si la asumarea de cStre Presedinte a respectSrii 

Constitutiei si a legilor tSrii, la apSrarea democratiei, a drepturilor si libertStilor fundamentale 

ale cetStenilor, a suveranitStii, independentei, unitStii si integritStii teritoriale a statului. De 

altfel, aceste ultime aspecte ale jurSmantului trebuie puse in legSturS cu prevederile art. 80, alin. 

(1) din Constitutie care vorbesc despre Presedintele statului in calitate de garant al suveranitStii, 

independentei, unitStii si integritStii teritoriale a statului.

Asadar, constatSm cS depunerea jurSmantului presedintelui ales nu este o simplS 

formalitate, ci un angajament solemn al acestuia fatS de poporul sSu si o reafirmare a valorilor 

care stau la baza fondSrii Romaniei. O components importantS a acestui set de valori o 

reprezintS istoria nationals. Istoria fSuririi Romaniei stS, fSrS doar si poate, in inima 

municipiului Alba lulia, orasul care a gSzduit Marea Adunare Nationals ce a decis si definitivat 

unirea tuturor provinciilor istorice cu Patria MamS. Acest eveniment este marcat chiar de textul 

constitutional, la art. 12, alin. (2), care consacrS ziua de 1 Decembrie ca Ziua Nationals a 

Romaniei.

Din pScate, am observat cS, de-a lungul timpului, titularii functiei de Presedinte al 

Romaniei au neglijat Alba lulia atat prin lipsa participarii lor la evenimentele dedicate Zilei 

Nationale de la Alba lulia, ci si prin nepromovarea municipiului ca loc al fSuririi Romaniei 

Mari. Acest comportament poate slSbi, in timp, identitatea nationals a romanilor, in general, si 

a transilvSnenilor, in particular, si poate conduce la minimizarea rolului orasului in evolutia 

istoricS si politics a romanilor. Statul national unitar roman s-a nSscut la Alba lulia iar acest 

fapt trebuie apSrat, conform jurSmantului de credintS de la art. 82, de cStre Presedintele 

Romaniei.

PalatuI Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucure§ti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro

2

mailto:ioan.dirzu@cdep.ro


ROMANIA

BIROU PARLAMENTAR

DEPUTAT lOAN DTRZUROMANIA
CmCUMSCRIPJIA ELECTORALA NR.l, JUDEJUL AIBA

Importanta municipiului Alba lulia pentru constructia statului roman a fost evidentiata 

chiar si m Adunarea Constituanta din 1991 unde s-a propus orasul Alba lulia drept capitala, 

subliniindu-se ca ”din punct de vedere istoric, orasul Alba lulia este cunoscut ca o capitala a 

neamului romdnesc. A fost, printre altele, capitala administrativd, culturald, militard a Daciei 

romane, sub denumirea Apulum; a fost principalul focar de romanizare a Daciei; a fost centra 

voievodal romdnesc in sec. al IX-lea ^i al X-lea, capitala Principatului Transilvaniei; prima 

capitala a Tdrilor Romane sub sceptrul lui Mihai Viteazul; apoi a fost orasul tn care martirii 

neamului - Horia, Cloaca ^i Crisan - si-au vdrsat sdngele sub sentinfa Imperiului Habsburgic; 

apoi a fost legat la 1848 de revolufie; iar la 1 Decembrie 1918, aid s-a incununat visul de aur 

al romdnilor de pretutindeni; apoi, in 1922, a fost orasul incorondrii regelui Ferdinand ca 

Rege al Romdniei Mari. (...) Geografic este mult mai bine situatd decdt Bucure§tiul, distanfa 

pdnd la cea mai apropiatd granitd a tdrii in linie dreaptd este de 220 km, iar intre granitd si 

Alba lulia se interpun Muntii Apuseni, niciodatd cuceriti de o armatd strdind;”^

II. Schimbari preconizate

Fara a schimba ordinea constitutionala, prezenta propunere legislative urmareste 

depunerea juramantului de credinta de catre Presedintele Romaniei ales m municipiul Alba 

lulia. Cu alte cuvinte, textul propus obliga ca sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului 

pentru depunerea juramantului Presedintelui Romaniei ales sa aiba loc la Alba lulia. Aceasta 

obligatie este un gest simbolic de pretuire pentru marele moment de unire a tuturor romanilor 

prin aducerea Parlamentului Romaniei si a Presedintelui ales al romanilor, o data la 5 ani, m 

Capitala Marii Uniri.

Textul propus nu ridica probleme de neconstitutionalitate deoarece nu exista nicio 

prevedere constitutionala sau infraconstitutionala prin care sa se prevada ca sedintele 

Parlamentului Romaniei pot avea loc doar m municipiul Bucuresti.

Propunerea legislativa urmareste si crearea unei traditii politice in statul roman ca, o 

data la 5 ani, organele reprezentative ale romanilor sa se reuneasca la Alba lulia pentru intrarea 

in mandat a Sefului Statului. Se urmareste crearea unui moment de o mare insemnatate 

emotionala si nationals, care sa reuneasca traditia noastra constitutionala cu istoria neamului

^ S. Carpini^ianu, in Geneza Constitutiei, 1991, p. 184.
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romanesc. Ne dorim ca Alba lulia sa fie loc de plecare si reper moral pentru alesii neamului, sa 

stie de unde a inceput statul nostru unitar national modem si catre ce viitor se mdreapta.

Prezenta propunere nu doreste sa diminueze rolul municipiului Bucuresti drept capitala politica 

si administrative a Romaniei si nici sa necinsteasca sacralitatea cladirii Parlamentului 

Romaniei, foral organului reprezentativ suprem al poporalui roman. Ne dorim ca Parlamentul 

Romaniei si Presedintele republicii sa vina printre popor, sa se remtoarca, cel putin o data la 5 

ani, la locul de temelie al constractiei noastre nationale modeme, sa arate mobilitate si 

disponibilitate fata de poporul roman si respect istoric pentru sacrificiile provinciilor istorice 

reunite sub acelasi crez la 1 Decembrie 1918 la Alba lulia.

In numele initiatorilor,

loan Dirzu

Deputat PSD dg^Mba
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Tabel sustinatori

Propunere legislativa

privind completarea Legii nr, 370/2004 pentru alegerea Presedintelui

Romaniei
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