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Infopolitic: Guvernul Ponta va 

pune capat dominatiei 

“presedintelui-jucator”? O 

analiza a actelor guvernarii 

Fundatia Multimedia reia traditia studiilor in care analizeaza 

actele guvernarii. In acest studiu, consemnam modul in care 

primele luni de guvernare Ponta se compara cu traditia 

institutiilor politice din ultimii 15 ani. Guvernul Ponta are o 

activitate institutionala intensa, comparabila cu cea din perioada 

Tariceanu sau Nastase. In acelasi timp, Presedintele Basescu 

ramane cel mai prolific presedinte din 1996 incoace. Ramane de 

vazut in ce masura aceasta situatie va conduce la noi situatii 

conflictuale.   
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Fundatia Multimedia continua seria analizelor privind institutiile si actorii politici romanesti, 
oferind noi date cantitative ce contribuie la conturarea unei imagini cat mai complete asupra 
principalelor paliere institutionale: Presedintie, Guvern si Parlament. 

Analiza de fata cuprinde o comparatie a activitatii guvernelor din perioada 1997-2012, a 
Parlamentului si a celor trei presedinti pe care Romania i-a avut in aceasta perioada. Variabila 
masurata, ce sustine analiza comparata este una formala: actele emise de cele cele trei autoritati 
publice mentionate. Urmarind frecventa acestor acte, cititorul va descoperi o serie de aspecte 
interesante ce permit trecerea de la analiza institutionala la cea politica. Aceasta deoarece 
numarul de acte emise de autoritatile publice exprima nu doar consistenta lor administrativa, ci 
contureaza si dimensiunea lor politica. 

Astfel, se constata o concentrare a activitatii legislative la nivelul Executivului, o scadere a 
intensitatii de lucru a Parlamentului (exprimata in numarul de legi adoptate) in timpul 
mandatului prezidential al lui Traian Basescu sau o medie lunara relativ constanta de ordonante 
de urgenta emise pe intervale de timp ce acopera mandatele prezidentiale. 

Concluziile noastre releva ca Guvernul, urmat de Presedintie, sunt institutiile cele mai active. 
Actele emise confirma concluzia pe care o subliniam in analizele anterioare: dominatia 
(alternanta) Presedinte - Guvern pe zona emiterii actelor, in timp ce functia legislativa a 
Parlamentului este tot mai estompata.  

Raporturile politico-institutionale dintre presedinte si premier si controversele iscate pe acest 
palier se regasesc implicit in spatele informatiilor cifrice pe care analiza le ofera. 

 

 

 

 

http://www.infopolitic.ro/
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Acest raport cuprinde o analiza a actelor institutiilor politice principale (Parlament, Presedintie, 

Guvern), asa cum apar ele publicate pe repertoriul legislativ de pe site-ul Camerei Deputatilor 

(http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame). Am numarat cate legi si hotarari au fost date 

de Parlament, cate decrete au fost emise de Presedintie si cate hotarari de guvern si ordonante 

de urgenta au fost difuzate de Guvern. Motivul selectarii acestor acte juridice este detaliat in 

Anexa acestui material. Relevanta acestor acte juridice este insa importanta, pentru ca ele ofera 

o imagine a activitatii institutiile publice romanesti.  

INSTITUTIILE PUBLICE – SCURTA INTRODUCERE. LA CE SERVESTE ACEST TIP DE 

ANALIZA? 

Analiza noastra vizeaza verificarea capacitatii functionale a urmatoarelor institutii: Parlamentul, 

Guvernul si Presedintia. Dintre acestea, doua sunt alese (Parlamentul si Presedintia), iar unul 

este numit (Guvernul). Conform traditiei impuse de Constitutia din 1991, doua dintre aceste 

autoritati sunt executive (Guvernul si Presedintia), iar una este legislativa (Parlamentul).  

Aceasta evaluare va contine exclusiv dimensiunea cantitativa a activitatii acestor institutii. Ea 

deriva, in mod evident, din caracteristicile politice si personale ale celor care ocupa aceste 

functii si, prin urmare, ofera indicii interesante asupra capacitatii unor structuri politice de a 

efectua acte de guvernare.  

Pana in prezent, imaginea transmisa de catre aceste institutii politice catre public a fost 

realizata, aproape in exclusivitate, pe baza actelor politice si in foarte mica masura pe cea a 

actelor administrative. Impresia generala formata despre institutiile politice romanesti este 

distorsionata, din cauza accentului pus mai mult pe activitatea politica decat pe activitatea 

administrativa. 

Pentru a putea avea o viziune coerenta asupra acestei activitati, am realizat si o comparatie 

intre mai multe mandate – practic, am comparat numarul total de acte emise in perioada 

mandatelor prezidentiale ale lui Emil Constantinescu (1996-2000), Ion Iliescu (2000-2004) si 

Traian Basescu, cu cele doua mandate (2004-2009 si, respectiv, 2009-prezent).  

Pentru a realiza o comparatie relevanta, dat fiind faptul ca am luat in calcul perioade diferite 

de timp, am realizat medii lunare pentru actele analizate. Data fiind perioada lunga luata in 

calcul, aceste medii lunare sunt extrem de relevante, ele eliminand contextele politice 

punctuale, izvorate din diverse situatii particulare.  

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame
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COMPARATII INTRE INSTITUTII – CARE 

INSTITUTII SUNT CELE MAI ACTIVE? 

 

O PRIMA CONCLUZIE - GUVERNELE SUNT, DE OBICEI, CELE MAI ACTIVE INSTITUTII 

POLITICE DIN ROMANIA. IAR PARLAMENTUL ESTE CEL MAI PUTIN ACTIV... 

Sigur, nu este o mare supriza. Insa este interesant de vazut disproportia dintre Executiv si 

Legislativ, la nivel general. Legislativul contine doar intre 11% si 20% dintre actele pe care 

institutiile politice le emit. Parlamentul cel mai activ a fost cel din perioada 2000-2004. Nu a fost 

neaparat o perioada in care Parlamentul s-a afirmat prin proactivitate mai mare decat in rest. 

Cauza principala a acestei ponderi mai mari: in acea perioada, Parlamentul a dat extrem de 

multe legi prin care Romania si-a armonizat legislatia la cea europeana, in perspectiva aderarii 

la UE. 

A DOUA CONCLUZIE: TRAIAN BASESCU A FOST MULT MAI ACTIV DECAT CEILALTI 

PRESEDINTI DE PANA ACUM. 
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Cauza - o explica alte studii Infopolitic - numarul enorm de decrete prin care presedintele 

schimba magistrati in Romania, si care ridica foarte mult media activitatii presedintelui. Traian 

Basescu a fost si ramane un presedinte-jucator nu doar la nivel politic, dar si la nivelul actelor 

pe care le semneaza. Il urmeaza, in acest clasament,  Ion Iliescu si, la oarecare distanta, Emil 

Constantinescu (cel mai discret presedinte din perspectiva actelor semnate). 

CE GUVERNE AU FOST CELE MAI ACTIVE? 

 

GUVERNUL, IN GENERAL, E MAI ACTIV IN NUMARUL DE ACTE DECAT PARLAMENTUL. 

ACEST LUCRU S-A VAZUT IN TOATE MANDATELE DE PANA ACUM 

Se constata practic ca, indiferent de perioada monitorizata, actele Guvernului (hotarari si 

ordonante de urgenta) sunt categoric mai multe decat actele Parlamentului (hotarari si legi). 
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Desi iese imediat in evidenta, numarul mare de hotarari de guvern nu este surprinzator, avand 

in vedere ca emiterea acestui tip de act constituie o activitate curenta a oricarui cabinet. Astfel, 

rolul hotararilor este acela de a organiza executarea legilor.  

Se consta astfel ca guvernele cele mai prolifice in aceasta privinta  - Nastase (2000-2004), 

Tariceanu (2004-2008) si Ponta (2012) - au fost sustinute de parlamente cu medii destul de 

ridicate ale activitatii legislative.  

Spre exemplu, Guvernul Nastase a emis un numar mare de hotarari/luna (138), dar in acea 

perioada si Parlamentul a inregistrat o medie mare de legi/luna (55). 

CAMPIONUL ORDONANTELOR DE URGENTA - CABINETUL ISARESCU. GUVERNUL 

TARICEANU, PE LOCUL DOI. ULTIMII ANI - MAI MODESTI IN FOLOSIREA OUG! 

Mult mai relevant pentru analiza comparata este numarul mediu de ordonante de urgenta. La 

acest capitol, „campionul” este guvernul Isarescu (1999-2000), cu o medie lunara de 23 de 

astfel de acte, urmat de guvernul Tariceanu (2004-2008) si de guvernul Nastase (2000-2004). 

Astfel, aceste date contrazic imaginea cresterii ponderii OUG in actele guvernarii in ultimii ani.  
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PRIMELE LUNI ALE GUVERNULUI PONTA: 

ACTIVITATE INTENSA - PREMIER IMPLICAT 

Deloc surprinzatoare este activitatea legislativa a Guvernului Ponta, un executiv care, desi are 

doar patru luni de mandat, dintre care jumatate pe timpul vacantei parlamentare, a organizat 

alegeri locale si un referendum. 

In doar patru luni, Guvernul Ponta are urmatoarele medii: 

- 135 de HG pe luna! O medie foarte apropiata de cea a premierilor Tariceanu (140) si 

Nastase (138). Semnificativ mai multe decat guvernul Boc (112 in ultimul mandat si 121 

in primul) sau decat guvernul MRU (78). Acest ritm de activitate indica o predispozitie 

majora pentru implicarea in activitatea executiva si anticipeaza conturarea unui profil de 

premier extrem de activ si de implicat.  

- 10 OUG pe luna - o cifra putin sub media tuturor cabinetelor (care se situeaza undeva 

peste 11 OUG pe luna), dar semnificativ mai mica decat media guvernelor Tariceanu sau 

Nastase. In perspectiva, aceasta cifra sugereaza o abordare echilibrata la acest capitol.  
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DIFERENTE INTRE MANDATE - CONTEAZA 

CE PRESEDINTE ESTE IN FUNCTIE? 

 

MEDIA OUG SCADE. MEDIA HG OSCILEAZA. MEDIA LEGILOR SCADE. 

Raportata la mandatele prezidentiale, activitatea legislativa a Guvernului si a Parlamentului 

inregistreaza intensitati diferite. Astfel, daca ordonantele de urgenta nu constituie un criteriu 

major de discriminare intre cele patru mandate monitorizate, numarul de legi adoptate lunar 

de catre Parlament are o evolutie sinusoidala: o crestere insemnata de la mandatul lui Emil 

Constantinescu (1996-2000) la cel al lui Ion Iliescu (2000-2004), urmata de o scadere treptata in 

cele doua mandate ale lui Traian Basescu, pana aproape de limita mandatului lui 

Constantinescu. 
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ANUL 2012: PRESEDINTE ACTIV. 

PARLAMENT DISCRET. MEDIA 

GUVERNULUI - CRESCUTA DE CABINETUL 

PONTA 

 

Comparativ cu mediile anuale, cifrele inregistrate in acest an arata o imagine aparent diferita de 

cea derivata din analiza comportamentului public. Presedintele ramane la fel de activ ca si in 

ultimii ani - numarul de acte semnate de presedinte este foarte mare, in ciuda imaginii unui 

presedinte parca oscilant in aparitiile publice. Prin comparatie, Parlamentul nu emite foarte 

multe acte, ramanand la o medie scazuta fata de ultimii ani. Media guvernului este pastrata la 

nivelul mandatelor de dupa 2000 datorita primelor luni ale cabinetului Ponta, care a crescut 

mult numarul de acte pentru aparatul executiv.  
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CONCLUZII 

Faptul ca Parlamentul nu reuseste sa tina pasul cu Guvernul si Presedintele in privinta actelor 

emise poate avea multiple explicatii. Una dintre acestea vizeaza natura acestor institutii. In 

vreme ce Parlamentul este un for colegial de mari dimensiuni, ce presupune mecanisme de 

lucru de tipul negocierii, dezbaterii si coagularii pozitiilor divergente, Guvernul este un organism 

mai suplu, iar Presedintia este o autoritate monocefala. In plus, ultimele doua institutii sunt 

mult mai usor de personalizat, cel putin la nivelul perceptiei publice. 

Analiza comparata a actelor emise de cei trei presedinti in perioada monitorizata releva 

faptul ca Traian Basescu se afla la concurenta cu el insusi. Acesta are o activitate prolifica de 

emitere a decretelor prezidentiale, avand o frecventa cu mult superioara celorlalti doi 

presedinti. Practic, si prin prisma actelor emise, acesta ofera consistenta expresiei de 

“presedinte-jucator”. Acest lucru nu este intamplator din moment ce dominatia presedinte-

premier din planul imaginii publice isi gaseste un corespondent de tip cantitativ la nivelul 

actelor emise de Presedinte si Guvern. 

Semnul de intrebare cu privire la viitor se refera la modul in care pozitia de presedinte-jucator 

va fi concurata de Guvernul Ponta. Acesta a demonstrat in primele luni ale sale ca poate fi un 

actor foarte activ si prezent in spatiul public, nu doar prin comunicare, dar si prin numarul de 

acte emise. Cu un suport parlamentar si mai solid (dupa eventuale alegeri parlamentare 

castigate) exista premisa ca Guvernul Ponta sa devina chiar mai activ decat precedentele 

cabinete, depasindu-le pe cele conduse de Adrian Nastase si Calin Popescu Tariceanu. Si 

atentie - aceasta crestere are loc nu prin OUG, ci prin Hotarari de Guvern.  

In acest caz, cu siguranta va creste si activitatea parlamentara, ceea ce va crea premisele unor 

ani foarte interesanti din perspectiva actelor de guvernare.  
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ANEXA. DE CE AM ALES ACESTE ACTE? 

Parlamentul. ACTELE PARLAMENTULUI 

Trebuie sa definim care sunt si ce intelegem 

prin actele Parlamentului. Precizam ca analiza 

noastra a luat in calcul actele Parlamentului 

ca intreg si nu in functie de cele doua camere. 

Astfel, conform constitutionalistilor romani, 

actele parlamentului pot fi clasificate in 

doua categorii principale: acte juridice si acte 

cu caracter exclusiv politic. Acestea din urma 

se refera la actiuni cu semnificatie exclusiv 

politica, de tipul apelurilor, declaratiilor, 

mesajelor, demersurilor etc. 

In ce priveste actele juridice, acestea deriva 

din articolul 64 al Constitutiei: “Camera 

Deputatilor si Senatul adopta legi, hotarari si 

motiuni, in prezenta majoritatii membrilor”. 

In privinta legilor, este vorba de legi 

constitutionale, organice si ordinare. Ne-a 

interesat in deosebi sa vedem activitatea 

Parlamentului in emiterea de legi si de 

hotarari.  

Legile stabilesc norme generale si 

impersonale, in timp ce hotararile pot fi acte 

individuale. Legile reglementeaza raporturi 

sociale exterioare Parlamentului, iar 

hotararile cuprind reguli (interne) prin care se 

stabilesc drepturi si obligatii pentru membrii 

camerelor, pentru organele de conducere ale 

acestora si cel mult pentru unele subiecte de 

drept din afara parlamentului care sunt 

obligate sa ia parte la lucrarile acestuia.  

Legile trebuie promulgate de Presedintele 

tarii, in timp ce hotararile nu au aceasta 

obligatie. De asemenea, legile intra in vigoare 

doar dupa publicarea in Monitorul Oficial, in 

timp ce hotararile nu sunt supuse acestei 

formalitati.   

La aceste distinctii trebuie sa adaugam si un 

element ce tine de practica parlamentara a 

ultimilor ani. Astfel, legile sunt adoptate ca 

urmare a initiativei legislative a guvernului. 

Guvernul e institutia care ofera cele mai 

multe legi spre votare, atat ca urmare a 

consacrarii fortei sale executive, cat si ca 

urmare a obligatiilor ce revin tarii noastre in 

procesul de integrare europeana, care impun 

anumite obligatii formei si continutului 

legislativ (si care obliga acordarea Guvernului, 

institutia care coordoneaza procesul de 

integrare, un rol majoritar in ce priveste 

initiativa).  

In acelasi timp, hotararile sunt acte care 

apartin exclusiv Parlamentului si care il 

definesc in ce priveste initiativa si ritmul de 

activitate.  

 

 



  

12 | P a g e  

 

Guvernul. ACTELE GUVERNULUI 

Articolul 107 din Constitutie arata ca 

Guvernul adopta hotarari si ordonante. La 

aceste acte se adauga ordonantele de 

urgenta. 

Cel mai important instrument de lucru al 

guvernului e reprezentat de hotarari. Ele se 

refera la realizarea politicii interne prin acte 

unilaterale de vointa ale Guvernului. Practica 

a aratat ca, frecvent, hotararile guvernului au 

ca obiect aprobarea unui ansamblu de norme 

juridice reunite sub o denumire specifica 

(“regulament”, “norme metodologice” etc). 

Un alt instrument este cel al ordonantei 

simple, care apare ca urmare a delegarii 

legislative primite de la parlament (pe o 

perioada anumnita si pe domenii strict 

definite). Acest instrument nu este insa 

important, fiind folosit relativ putin in ultimii 

15 ani. 

In fine, al treilea instrument este cel al 

ordonantelor de urgenta. Spre deosebire de 

ordonantele simple, emise pe baza pe baza 

unei legi de abilitare, ordonantele de urgenta 

se caracterizeaza prin faptul ca sunt 

adoptate in temeiul unei autoritati proprii. 

Constitutia da dreptul Guvernlui sa emita 

ordonante de urgenta, fara o abilitate 

speciala, cu conditia ca acestea sa fie impuse 

de o situatie exceptionala. Disponibilitatea 

guvernului de a emite astfel de acte trebuie 

judecata in corelatie cu capacitatea sa de a 

transmite Parlamentului proiecte de legi (mai 

ales ca practica ultimilor ani a aratat ca exista 

o tendinta crescuta de a se recurge la 

ordonante de urgenta pentru tot felul de 

motive). 

Remarcam, din cele de mai sus, cele doua 

functii esentiale ale guvernului: o functie 

propriu-zis executiva (materializata prin 

hotarari si ordonante) si o functie “cvasi”-

legislativa (prin emiterea de proiecte de legi si 

a ordonantelor de urgenta). Am decis 

evaluarea numarului de hotarari si de OUG, 

pentru a vedea reflectarea acestor doua 

functii.  

 

 

Presedintia. ACTELE PRESEDINTELUI 

In indeplinirea atributiilor sale (acelea definite 

de Constitutie si care nu sunt nici acum, dupa 

21 ani de democratie, clarificate cu adevarat, 

ramanand una din marele constroverse ale 

sistemului politic romanesc), Presedintele 

Republicii recurge la toate cele patru categorii 

de activitate prin care, in toate statele 

democratice moderne, este indeplinita 

functia executiva.  

Este vorba de actele juridice (acelea analizate 

in materialul de fata), faptele materiale 
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juridice, operatiile administrative si actele 

exclusiv politice. 

Articolul 90 al Constitutiei se margineste sa 

prevada ca “Presedintele Republicii emite 

decrete, care se publica in Monitorul Oficial 

al Romaniei.” 

Facem aceasta precizare pentru a nu parea ca 

am cazut in capcana acestui articol al 

Constitutiei, analizand doar decretele 

prezidentiale. Este evident ca aceeasi 

Constitutie vorbeste si de alte actiuni: 

mesajele adresate Parlamentului (acestea 

fiind acte politice, care nu pot lua forma unor 

decrete), solicitarea unei decizii catre Curtea 

Constitutionala (care este un fapt material) 

sau primirea in audienta a unor delegatii 

straine (care reprezinta o operatie 

administrativa). 

Emiterea decretelor este instrumentul 

principal de actiune al presedintelui, din 

punct de vedere juridic. Interesant este ca 

emiterea decretelor nu este marginita de 

Constitutie, care nu prevede zonele asupra 

carora presedintele se poate indrepta. 

Constitutia nu spune cand poate presedintele 

sa recurga la decrete si cand va folosi alte 

acte.  

Aceasta inseamna ca analizarea acestui 

indicator da o imagine foarte relevanta 

asupra disponibilitatii presedintelui de a 

emite decrete. Daca la aceasta adugam ca, 

prin Constitutie, nimic nu se poate opune ca 

presedintelui sa i se recunoasca, prin legi, si 

alte atributii decat cele din prezent, vedem 

cat de larga este marja acestuia de actiune. 

Ne-am limitat la analizarea decretelor din 

doua motive: 

- mai intai, pentru ca presedintele a 

actionat mai degraba prin operatii 

administrative (in activitatea de politica 

externa) si prin acte exclusiv politice; 

extinderea analizei si la aceste acte ar 

complica foarte mult comparatia din 

prezent; 

- nu e relevanta analizarea mesajelor 

politice, pentru ca acestea nu se refera 

aproape deloc la relatia cu Parlamentul 

(mesajele existente fiind de ordin general 

si nu adresate unor institutii publice 

generale); asadar, recursul la decrete este 

singura solutie ce ramane consistenta 

pentru analiza. 

 

 


