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Cuvânt înainte
O lucrare consacrată unei analize aprofundate a
Guvernului, unul din cele două componente ale executivului,
alături de Preşedinte, reprezintă, fără îndoială, o temă de mare
actualitate datorită, în mare măsură, şi divergenţelor apărute în
ultimii ani în practica statală românească, conflicte ce uneori au
atras „arbitrajul” Curţii Constituţionale. Mare parte din aceste
probleme create cu concursul majorităţii politicienilor, unele
dintre ele fără răspuns, în raport cu dispoziţiile constituţionale
în vigoare, a determinat un curent de opinie în favoarea unei
noi revizuiri a Constituţiei.
Chiar din primele rânduri ale lucrării, autorul subliniază
cu deplin temei necesitatea schimbărilor profunde ce au urmat
evenimentelor de după decembrie 1989, vizând, în principal,
fundamentele constituţionale şi legale ale organizării şi
funcţionării autorităţilor administraţiei publice, autorităţilor
publice în general. Deşi, de mai bine de douăzeci de ani,
conceptul de „reformă în administraţia publică” se regăseşte
constant în programele tuturor guvernelor care s-au succedat,
indiferent de orientarea politică a acestora, de caracterul lor,
monocolor sau rezultat al unei coaliţii, specialişti consacraţi ai
doctrinei administrative se referă la o evidentă criză a
administraţiei publice, având cauze multiple.
Lucrarea, în ansamblu, se constituie într-o veritabilă
analiză interdisciplinară, de drept constituţional, de drept
administrativ, dar şi de ştiinţa administraţiei, domenii supuse
unui dinamism legislativ fără precedent, mai ales, în ultimul
deceniu, revizuirea Constituţiei din 2003 accentuându-le şi
determinând necesitatea adoptării unor noi acte normative,
cum a fost cazul instituţiei contenciosului administrativ sau
modificări legislative ale unor reglementări deja existente.
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Teme, precum învestirea unui Cabinet, refuzul numirii
unui ministru la propunerea premierului, atacarea decretului de
revocare a sa din funcţia de ministru, la instanţa de contencios
administrativ de către un fost ministru, momentul unei posibile
dizolvări a Parlamentului, în raport cu condiţiile impuse de art.
89 din Constituţie, condiţiile de declanşare a unui referendum
de către Preşedinte, potrivit art. 90 din Constituţie, sunt doar
unele dintre chestiunile ce au frământat evoluţia societăţii
româneşti în ultimii ani, unele dintre aceste aspecte fiind tratate
cu competenţă în conţinutul lucrării de faţă.
Lucrarea este structurată în două părţi, fiecare dintre
acestea conţinând câte trei capitole, finalizate cu o serie de
propuneri de lege ferenda privind statutul juridic al Guvernului
României.
Prima parte a lucrării este consacrată prezentării
evoluţiei instituţionale a Guvernului în ultimii 23 de ani,
urmărindu-se distincţia între regimul constituţional şi regimul
legal în materie. Într-o concisă şi sistematizată prezentare,
ancorată în evoluţia reglementării şi practicii statale din ultimii
ani, autorul trece în revistă textele constituţionale şi cele legale
referitoare la Guvern, componentă esenţială a puterii executive,
alături de şeful statului, evocând specificul fiecărui act normativ
în parte cu privire la instituţia aflată în centrul analizei.
Partea a doua a lucrării evocă evoluţia instituţională a
Guvernului, prin prisma practicii politice şi administrative din
ultimii ani, dar şi a jurisprudenţei.
Într-un prim capitol extrem de sintetic este trecută în
revistă perioada decembrie 1989-decembrie 1991, până la
intrarea în vigoare a Constituţiei.
Capitolul al doilea se ocupă de practica politică şi
guvernamentală
rezultată
din aplicarea dispoziţiilor
constituţionale şi legale în materie, fiind evocate diferite situaţii
care au creat probleme în practica statală, după decembrie
1989, precum procedura de învestitură a unui Guvern,
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încetarea funcţiei de membru al Guvernului, structura
Guvernului.
În sfârşit, capitolul al treilea al celei de-a doua părţi a
lucrării rezumă cele mai importante soluţii din jurisprudenţa
Curţii
Constituţionale întemeiată
pe
excepţia
de
neconstituţionalitate cu privire la ordonanţele Guvernului, pe
de-o parte, şi jurisprudenţa instanţelor de contencios
administrativ întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ.
Secţiunea a doua a acestui capitol este consacrată
jurisprudenţei Curţii Constituţionale privind soluţionarea
conflictelor juridice de natură constituţională dintre Guvern şi
Preşedintele României.
Analiza de faţă se încheie cu valoroase concluzii şi
propuneri de lege ferenda privind statutul juridic al Guvernului,
pornind de la reflectarea succintă a locului şi rolului Cabinetului
românesc actual.
Prezenta lucrare reprezintă o cercetare aprofundată,
complexă, valoroasă şi extrem de bine documentată a unei
instituţii fundamentale a dreptului public, Guvernul, de-a
lungul evoluţiei sale constituţionale şi reale, cu accent pe
evoluţia ultimilor 23 de ani, atât din perspectiva reglementării
constituţionale şi legislative, cât, mai ales, din perspectiva
practicii dezvoltate, aflate nu de puţine ori la limita legalităţii.
Prof. univ. dr. Dana Tofan
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Nota autorului
După dramaticele evenimente din 22 decembrie 1989,
moment istoric ce a marcat înlăturarea regimului totalitar,
caracterizat prin teroare şi abuzuri administrative, problema
cardinală care s-a pus în România a constat în schimbarea
radicală a concepţiei şi metodei practicate timp de 45 de ani, în
perioada comunistă, în sensul că administraţia publică nu mai
este supusă dictaturii partidului unic, ci normelor juridice,
urmărindu-se instaurarea efectivă a statului de drept.
Deşi, este adevărat, reforma administraţiei publice a
debutat încă de la sfârşitul anului 1989, statuându-se apoi, prin
Constituţie şi legislaţia adoptată în baza acesteia, bazele statului
de drept şi democratic, tot atât de adevărată este şi observaţia
potrivit căreia criza administraţiei publice este evidentă, este de
notorietate1, aşa cum o demonstrează realitatea cotidiană. Analiza
cauzelor acestei situaţii de fapt şi de drept excede studiului
nostru, dar, sintetic, trecând peste determinările complexe de
natură istorică şi culturală, s-ar putea spune că ineficienţa
structurilor politice a generat ineficienţa administraţiei care, la
rândul ei, a determinat ineficienţa economiei şi dezordinea
socială.
Totodată, nu trebuie pierdut din vedere faptul că
administraţia publică a trecut în ultimii 23 de ani prin
transformări de esenţă ale structurilor, mecanismelor şi
instituţiilor administrative, în contextul unei profunde reaşezări
normative, principiale şi concrete. Tranziţia nu justifică însă, în
totalitate, slaba capacitate a structurilor guvernamentale de a
guverna şi a administraţiei publice de a administra. Criza de
fond s-a transformat, cu alte cuvinte, într-o criză de fapt.
1

I. Alexandru, Criza administraţiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 105.
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Pentru acest motiv, toate structurile administrative fac politică,
din păcate însă nu şi politici publice.
Or, problema fundamentală a administraţiei, în
principal a Guvernului României, în calitatea sa de conducător
al administraţiei publice, este tocmai continuarea şi dinamizarea
aplicării reformelor în societatea românească, condiţii sine qua
non pentru integrarea în spaţiul administrativ european,
caracterizat prin fiabilitatea administraţiei, implementarea
eficientă a politicilor publice şi stimularea dezvoltării
economice şi a consumului.
Reuşita acestor demersuri este condiţionată, în primul
rând, de structurarea şi organizarea flexibilă şi stabilă a
administraţiei publice, cu diminuarea considerabilă a birocraţiei,
a fragmentării şi dispersării responsabilităţilor la nivel de
coordonare. De altfel, una dintre problemele actuale o
reprezintă tentaţia permanentă de expandare şi remaniere a
administraţiei publice centrale.
Lucrarea noastră, elaborată iniţial ca teză de doctorat,
îndrumată de doamna prof. univ. dr. Dana Tofan de la
Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti şi susţinută în
anul 2010, a fost actualizată şi completată cu date şi informaţii
din legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti
ultimilor trei ani. Rezultatul constituie o cercetare ştiinţifică
interdisciplinară de drept constituţional, drept administrativ şi
ştiinţa administraţiei, domenii în care s-au produs frecvente
modificări legislative în ultimii ani, ceea ce impunea actualizarea
sau chiar regândirea unora dintre problemele specifice. În
primul rând, mutaţiile constituţionale, produse odată cu
revizuirea Constituţiei României, în anul 2003, care au vizat,
printre altele, constituirea Guvernului, raporturile Preşedintelui
României cu prim-ministrul, raporturile dintre Curtea
Constituţională a României şi Guvern etc., au atras după sine
modificări, completări şi elaborări de acte normative noi.
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Obiectul lucrării îl constituie cercetarea modului de
organizare şi funcţionare a Guvernului României. În acest
cadru de investigare am utilizat concluziile la care am ajuns în
studierea legislaţiei, doctrinei, jurisprudenţei şi observarea
atentă a practicii de stat de după decembrie 1989 şi până în
prezent.
Fără a avea pretenţia unei cercetări exhaustive, am
acumulat, accesat şi valorificat o variată documentaţie care ne-a
influenţat în modul de abordare a tematicii şi care ne dă
speranţe, în cele din urmă, în utilitatea demersului propus.
În multe dintre concluziile formulate ne-am sprijinit,
cum era şi firesc, pe raţionamentele unor doctrinari români
contemporani de incontestabilă autoritate. Chiar dacă, pe
alocuri, nu le-am împărtăşit cu totul opiniile, nu înseamnă că leam ignorat subtilitatea şi profunzimea demonstraţiilor.
Poate că, în pofida strădaniei, unele erori materiale sau
conceptuale s-au strecurat totuşi. Înţelegem să ni le asumăm,
pentru că datorăm sincer respect faţă de cei care, citind
lucrarea, le-au observat şi ni le-au semnalat.
Precizăm că la întocmirea prezentei lucrări am avut în
vedere legislaţia, jurisprudenţa, doctrina şi practica de stat de
până la data de 10 ianuarie 2013.
Bogdan-Michael Ciubotaru
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