Infopolitic: 10 ani de mandat
Basescu – analiza actelor
institutiilor politice
Fundatia Multimedia
pentru Democratie
Locala
Bucuresti

2/5/2015

Fundatia Multimedia continua linia studiilor in care analizeaza
actele guvernarii. In acest studiu, verificam evolutia unor date
prezentate public, prima data, de fundatia noastra, cu privire
la modul in care a emis decrete presedintele Traian Basescu.
Dupa cei 10 ani de mandat, constatam cat de mult a
transformat Traian Basescu functia prezidentiala, devenind un
actor foarte implicat in ceea ce priveste numirile din justitie.
Traian Basescu a emis peste 5000 de decrete de schimbari de
procurori si judecatori, cu o medie de cca 44 de decrete pe
luna! Cu aceste schimbari, Traian Basescu devine direct asociat
cu evolutia acestui sistem de justitie din ultimii 10 ani.

Februarie 2015
Raport de analiza si monitorizare realizat de Departamentul de Analize si Politici al Fundatiei
Multimedia
© 2015 Fundatia Multimedia
Raportul poate fi consultat gratuit pe site-ul www.infopolitic.ro

Analiza de fata cuprinde o comparatie a activitatii formale prezidentiale, cuantificata in
decrete emise de catre cei trei sefi de stat alesi si de catre presedintii interimari, in perioada
1997-2014 (ceea ce acopera un mandat al presedintelui Emil Constantinescu, un mandat al
presedintelui Ion Iliescu, precum si mandatele presedintelui Traian Basescu).
Plecand de la premisa ca atat activitatea politica, cat si cea administrativ-institutionala
confera consistenta mandatului prezidential, fiecare presedinte beneficiaza de un “portret
statistic” compus din: medii lunare ale decretelor, pe subiecte; numar decrete, pe subiecte;
tipul actelor emise. Analiza comparata scoate in evidenta astfel de aspecte, putand astfel
contura noi ipoteze si directii de cercetare.
Cititorul va descoperi in acest raport si o detaliere a activitatii prezidentiale, prin prisma
decretelor emise in domeniul Justitiei, mai exact, in vederea schimbarii de
procurori/judecatori. Este capitolul la care avem cele mai spectaculoase evolutii, cifrele
cele mai interesante din ultimii 10 ani. Analiza comparativa a scos la iveala faptul ca Justitia
este un domeniu important, atributiile prezidentiale permitand titularului o interventie
consistenta pe zona de resurse umane.
Presedintele Basescu a sustinut in repetate randuri ca Justitia a devenit independenta in
mandatele sale si a fost pusa la adapost de influenta politicului. De asemenea, adversarii sai
au sustinut constant cat de nefasta a fost implicarea Presedintelui in activitatea de numire de
magistrati, ca dovada a influentei sale politice. Nu putem specula cu privire la modul in care a
fost folosita Justitia, in mod real, in Romania ultimilor ani si nu este obiectul acestui studiu.
Putem spune insa, iar cifrele de mai jos arata asta, ca presedintele Traian Basescu a
schimbat din temelii modul in care un Presedinte se implica in schimbarile din Justitie,
devenind astfel un Presedinte Jucator in Justitie.

A doua dimensiune a analizei noastre se refera la ritmul in care a au emis acte institutiile
politice, in ansamblu (Guvern, Parlament, Presedintie). Iar concluziile noastre releva faptul ca
Guvernul, urmat de Presedintie, sunt institutiile cele mai active din sistemul politic, mai
active decat Parlamentul.
In ceea ce priveste actele emise de Guvern in ultimii 16 ani, se constata ca, in ciuda criticilor
venite in spatiul public, fie din zone media, fie din zone ale adversarilor politici, Guvernul
actual are, in realitate, un ritm scazut de emitere a Ordonantelor de Urgenta (mai scazut
decat al guvernelor Boc si Tariceanu), dar cu un nivel relativ ridicat de emitere a Hotararilor
de Guvern – medie de 99 HG / luna – ceea ce releva faptul ca actualul Executiv este si cel mai
activ dintre toate cele incluse in aceasta analiza comparativa.
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Precizari:
Intre 10 iulie si 27 august 2012, in perioada suspendarii din functie a lui Traian Basescu,
atributiile functiei de presedinte al Romaniei au fost preluate de Crin Antonescu.
Mandatul interimar al acestuia, de 50 de zile, a semanat ca structura cu cele ale lui Emil
Constantinescu si Ion Iliescu. In medie, Crin Antonescu a semnat 61 de decrete pe luna, dintre
care majoritatea au fost „alte decrete” (22), urmate promulgare de legi (19) si schimbari de
procurori si judecatori (9). Practic, la capitolul „alte decrete”, presedintele interimar i-a
depasit pe toti ceilalti sefi de stat la un loc.
Este insa un efect de moment, pentru ca vorbim de decrete emise normal, la inceputul unui
mandat functional, in care sunt eliberate din functie persoanele apropiate fostului presedinte
si numiti in functie noii consilieri. Un astfel de varf exista si la analiza primei luni de activitate
prezidentiala a lui Ion Iliescu, Emil Constantinescu sau Traian Basescu.
In analiza de fata, mandatul interimar al lui Crin Antonescu a fost subsumat mandatului lui
Traian Basescu, cele doua luni de presedintie diferita neafectand major, pe medie, modelul de
presedintie al lui Traian Basescu in al doilea mandat.
De asemenea, amintim ca, intre 20 aprilie 2007 si 23 mai 2007, presedinte interimar al
Romaniei a fost Nicolae Vacaroiu, in perioada suspendarii din functie a lui Traian Basescu in
primul sau mandat. De asemenea, si aceasta perioada a fost subsumata mandatului lui
Traian Basescu.
Metodologic, pentru cei care vor dori sa reia numaratoarea acestor cifre, facem urmatoarea
precizare – datele puse la dispozitie au fost grupate in ani de guvernare in functie de
momentul in care mandatul incepea (ex: un prim an de guvernare, dupa alegeri din
noiembrie, incepe cu luna decembrie si nu cu luna ianuarie a anului urmator); de asemenea,
am preferat sa lucram cu medii anuale, tocmai pentru a putea avea un referential mai simplu
pentru comparatii.

Acest material a fost sintetizat prin consultarea Reportoriului Leigislativ gazduit pe siteul
Camerei Deputatilor (cifrele privind actele au fost extrase de aici, nu din Monitorul Oficial;
prin urmare, daca exista discrepante intre cifrele Monitorului Oficial si cifrele din acest
raport, acest lucru este datorat sursei folosite).
Sursa datelor: „Repertoriul legislativ” http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame .
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CONCLUZIILE RELEVA CA TRAIAN BASESCU A FOST IN AMBELE MANDATE UN
PRESEDINTE FOARTE ACTIV, DEPASIND CU MULT NUMARUL DE DECRETE EMISE DE
PRIMII DOI SEFI DE STAT LA UN LOC. Domeniul in care acesta a emis cele mai multe

decrete, cu mult peste toti ceilalti sefi de stat alesi sau interimari este cel al Justitiei, este
numirea sau revocarea procurorilor/judecatorilor.
Intervalul de timp cu frecvente mai mari ale decretelor de schimbare a cadrelor din Justitie
corespunde unor guverne pe care Traian Basescu le-a controlat: Guvernul Boc, Guvernul
Ungureanu.

CELE DOUA MANDATE ALE LUI TRAIAN BASESCU SE DISTING FATA DE CELE
ANTERIOARE (Ion Iliescu si Emil Constantinescu) in privinta mediei lunare a decretelor

emise. In primul mandat (2004-2009), Traian Basescu are o medie lunara mai mare decat
Emil Constantinescu si Ion Iliescu. Cele 123 de decrete prezidentiale/luna, aferente
mandatului 2004-2009, inseamna mai mult decat dublul decretelor semnate intr-o luna de
Emil Constantinescu. Situatia nu este cu mult diferita in cel de-al doilea mandat al lui Traian
Basescu, dar deja aici vorbim de o medie mai mica, comparabila cu cea a lui Ion Iliescu.
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GUVERNUL PONTA ARE CEL MAI SCAZUT RITM DE EMITERE OUG DIN ULTIMII 16 ANI,
DAR SI UN RITM RIDICAT DE EMITERE HG. Dintre guvernele in functie in ultimii 16 ani

(excluzand mandatele foarte scurte), Guvernul Ponta are cel mai scazut ritm de emitere a
Ordonantelor de Urgenta dar cu un nivel ridicat de emitere a Hotararilor de Guvern – 99 HG
/ luna. Guvernul Ponta a demonstrat, pana la acest moment, ca este un actor activ in spatiul
public, nu doar prin comunicare, dar si prin numarul de acte executive emise. Aceasta
crestere are loc nu prin OUG, ci prin Hotarari de Guvern.
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ACTELE PRESEDINTELUI

Numar total decrete
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Ceea ce se remarca din start este numarul mare de decrete semnate de Traian
Basescu in timpul primului sau mandat – aproape de doua ori mai multe decat
in ultimul mandat al lui Ion Iliescu si de cca. 3,5 ori mai multe decat in
mandatul lui Emil Constantinescu. De asemenea, si in timpul celui de-al doilea
mandat al presedintelui Basescu, totalul decretelor intrece semnificativ cifrele
celorlalti doi fosti presedinti.
Daca se ia, insa, in calcul durata cu un an in plus a mandatelor lui Traian
Basescu (5 ani fata de 4 ani), rezulta ca ultimul mandat al lui Traian Basescu
este relativ similar cu ultimul mandat al lui Ion Iliescu din acest punct de
vedere.
Dupa cum se va vedea si in cele ce urmeaza, cel mai semnificativ aport la
numarul mare de decrete semnate de Traian Basescu il au schimbarile de
procurori si judecatori.
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Total decrete pe subiecte
920

PROMULGARE LEGI
AVANSARI IN GRAD/REZERVISTI

247
316

DECORATII
GRATIERI
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380
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32
30
4
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137
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AMBASADORI NUMIRI/SCHIMBARI
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65
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260
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Daca in timpul mandatelor fostilor presedinti Constantinescu si Iliescu
prevaleaza promulgarea legilor, in timpul mandatelor lui Traian Basescu
predomina decretele privind schimbarile de procurori si judecatori. De altfel,
diferenta dintre cei trei presedinti este extrem de mare daca privim defalcarea
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pe subiectul schimbarilor de procurori si judecatori. In primul sau mandat,
Traian Basescu a semnat de peste 17 ori mai multe decrete pe aceasta tema
decat Emil Constantinescu, respectiv de aproape 22 de ori mai multe decrete
decat Ion Iliescu in perioada 2001-2004. Al doilea mandat al sau cunoaste o
„domolire” la acest capitol cu aproximativ 20%, cu toate ca ponderea
schimbarilor de procurori si judecatori din totalul decretelor ramane peste 40%
si in al doilea mandat.
O diferenta substantiala se remarca si in ceea ce priveste avansarile in
grad/rezervisti, cu un numar considerabil mai mare in timpul mandatelor lui
Traian Basescu. Daca privim ponderea subiectelor decretelor pe mandat, insa,
valorile sunt oarecum similare pentru toate cele patru perioade analizate, cu o
pondere mai scazuta in timpul lui Ion Iliescu (doar 7 procente).
Se observa ca mandatul presedintelui Iliescu si primul mandat al lui Basescu se
suprapun unei perioade cu mai multe acorduri internationale semnate decat in
perioadele 1997-2000, respectiv 2009-2014.
Cele mai multe gratieri au fost facute de catre Emil Constantinescu, insa cifrele
sunt scazute pentru toate mandatele prezidentiale.
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Medii lunare ale decretelor, pe subiecte
19
PROMULGARE LEGI

22
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5
7
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8

DECORATII

GRATIERI
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11
9
1
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1
0
4
3

55

34

17
Constantinescu (1997-2000)

16

Iliescu (2001-2004)
Basescu (2005-2009)
Basescu (dec 2009 - dec 2014)

50

39
AMBASADORI NUMIRI/SCHIMBARI

ACORDURI INTERNATIONALE

ALTE DECRETE

4
3
4
2
2
4
4
1
1
1
4
4
44

TOTAL DECRETE

89
88

123

Mediile lunare ale decretelor confirma asemanarea dintre ultimul mandat al lui
Ion Iliescu si ultimul mandat al lui Traian Basescu in ceea ce priveste totalul
decretelor. In acelasi timp, se observa mai clar numarul mare de legi
promulgate de catre Ion Iliescu in perioada 2001-2004, comparativ cu celelalte
mandate studiate: o medie de 55 pe luna.
Cum arata activitatea (medie) lunara a fiecarui presedinte:
- Constantinescu semna 44 de decrete lunar, din care 19 de promulgare a
unor legi, 8 de decoratii si 5 de avansari in grad sau treceri in rezerva
- Iliescu semna 89 de decrete lunar, dintre care 55 privind promulgarea
unor legi (trebuie sa tinem cont de faptul ca in perioada 2000-2004 a
fost cea mai intensa activitate legislativa legata in principal de ralierea la
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Aquis-ul comunitar inaintea aderarii la UE), 16 decrete privind acordarea
unor decoratii si 7 decrete privind armata
- In primul mandat al lui Basescu, acesta a dublat aproape norma de
decrete semnate intr-o luna de presedinte. Din 123 de decrete lunare,
50 priveau schimbarea unor procurori/judecatori, 34 promulgarea unor
legi si 17 erau legate de armata.
- In cel de-al doilea mandat al lui Basescu, acesta a venit spre media de
decrete din ultimul mandat al lui Iliescu, semnand 88 de decrete lunar.
Structura se mentine insa foarte diferita de cea din perioada lui Iliescu:
39 legate de justitie, 22 de legi si 10 de armata.

Numar decrete justitie / numar decrete total pe
mandate
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5384
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Total decrete
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Schimbari procurori/judecatori - mandate vs
ani
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O analiza mai detaliata a decretelor din zona Justitiei arata vasta implicare a
presedintelui Basescu in acest domeniu, comparativ cu ceilalti doi fosti
presedinti.
Schimbarile de procurori / judecatori raportate la totalul decretelor pe
mandate sunt aproape insesizabile in cazul presedintilor Constantinescu si
Iliescu.
Practic, chiar si in cel mai „inactiv” an din acest punct de vedere pentru Traian
Basescu (2007), numarul decretelor din Justitie este mai mare decat totalul
numarului decretelor din Justitie din cele doua mandate cumulate ale lui Emil
Constantinescu si Ion Iliescu (172, respectiv 137 decrete).
2009 este de departe anul cu cele mai multe schimbari de procurori si
judecatori din cei 10 ani de mandat ai lui Traian Basescu (951).
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Activitate presedinti in functie de premier (medii lunare)
BASESCU (DEC 2009 - DEC 2014)
PONTA (MAI.12-DEC.14)
UNGUREANU (FEB.12-APR.12)
BOC2 (DEC.09-IAN.12)
BASESCU (2005-2009)
BOC1 (IAN.09-NOV.09)
TARICEANU (IAN.05-DEC.08)

22
10 9 0
22
12 9 0
15 2 60
23
9 10 0
34
31
34

CONSTANTINESCU (1997-2000)
ISARESCU (IAN.00-DEC.00)
VASILE (APR.98-DEC.99)
CIORBEA (DEC.96-MAR.98)

19
20
19
19

214
214
305
314

17 11 1
50
26
13 1
15 10 0
43
55
55

ILIESCU (2001-2004)
NASTASE (IAN.01-DEC.04)

39
34
75
41

7
7

44 4
84
444

23 6

16 133 41
16 133 41

5 8 14 421
6 13 14 421
5 424 321
5 9 133 31

promulgare legi

avansari in grad/rezervisti

decoratii acordari/retrageri

gratieri

schimbari procurori/judecatori

ambasadori numiri/schimbari

acorduri internationale

alte decrete

O defalcare a activitatii presedintilor in functie de mandatele de premier indica
iarasi diferente interesante. Mandatele lui Iliescu si Constantinescu arata
relativ liniar, neaparand schimbari majore in functie de numele premierului (la
Iliescu nu a fost cazul).
In schimb, Basescu a avut activitate mai intensa legata de justitie in special in
timpul primului mandat al lui Boc (84 decrete lunar) si in timpul celui al lui
Ungureanu (75 decrete lunar). Cea mai redusa activitate in acest domeniu a
avut-o in mandatul actualului premier, Victor Ponta (34 decrete lunar). Este
posibil ca in perioada guvernarii Boc 1 (coalitia cu PSD din 2009) activitatea mai
intensa privind schimbarile de procurori si judecatori sa fie legata de faptul ca
2009 a fost ultimul an din primul mandat prezidential al lui Basescu.
Nu se remarca diferente notabile intre perioada guvernarii Boc2 si cea a
guvernarii Ponta in privinta decretelor semnate de Traian Basescu (este totusi
un ritm mai mare de emitere decrete legate de justitie in perioada Boc2).
In ceea ce priveste rata medie lunara a promulgarii legilor de catre presedinti,
nu se observa diferente in functie de guvernul aflat la putere (media lunara se
pastreaza relativ constanta).
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ACTE GUVERN, PARLAMENT, PRESEDINTIE

Numar total acte institutii in mandatele prezidentiale
1997-2014
Constantinescu ('97-'00)

Iliescu ('01-'04)

Basescu ('05-'09)

Basescu ('10-'14)

9275
7462

7268

6822

5384

5099
4264
2831

2212

1110

GUVERN

PARLAMENT

1618

2120

PRESEDINTIE

In ultimele 4 mandate prezidentiale, guvernele au emis mai multe acte (HG si
OUG) decat presedintele (decrete) si parlamentul (legi si hotarari).
Ultimele doua mandate prezidentiale au fost insa mai lungi decat primele doua
(5 ani vs 4 ani), iar o comparatie corecta intre institutii se poate face folosind
media lunara a actelor emise in cele 4 mandate.
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Medii lunare acte institutii in mandatele prezidentiale
1997-2014
Constantinescu ('97-'00)

152

Iliescu ('01-'04)

Basescu ('05-'09)

Basescu ('10-'14)

152
123
112

104

89

88

58
36
23

GUVERN

PARLAMENT

44
27

PRESEDINTIE

Luand in calcul durata mai scurta a mandatelor prezidentiale de dinainte de
2005, activitatea Parlamentului in timpul lui Ion Iliescu prezinta un avans chiar
mai mare in fata celorlalte intervale (ridicandu-se la valoarea de 58 acte pe
luna). Totodata, activitatea Guvernelor in perioadele 2001-2004 si 2005-2009
se egalizeaza, la 152 de acte pe luna.
Activitatea Guvernului a fost cea mai densa in timpul mandatelor Iliescu
(integrarea in NATO) si Basescu 1 (integrarea in UE).
Parlamentul a fost cel mai activ in mandatul lui Iliescu (perioada integrarii in
NATO si a pregatirii integrarii in UE).
Presedintele Basescu a devenit mai activ in primul mandat, cand acesta s-a
apropiat de activitatea Guvernului in emiterea de acte. In al doilea mandat al
lui Traian Basescu, ritmul de emitere de acte a ajuns sa fie comparabil cu cel
din mandatul lui Ion Iliescu.
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Medii lunare acte
Iliescu
pe guvernari si
mandate prezidentiale 152

Basescu 1
166
154
130

128

Constantinescu

Basescu 2

122

113
92

89

91

89

40
21

CIORBEA
(DEC.96MAR.98)

36
22

VASILE
(APR.98DEC.99)

84

81
58

51

45

108

107

35

27

23
ISARESCU
(IAN.00DEC.00)

NASTASE
(IAN.01DEC.04)

Acte Parlament

TARICEANU
(IAN.05DEC.08)

BOC1
(IAN.09NOV.09)

Acte Presedintie

BOC2
(DEC.09IAN.12)

27

15
UNGUREANU
(FEB.12APR.12)

PONTA
(MAI.12DEC.14)

Acte Guvern

Asa cum este evidentiat in graficul de mai sus, exista doar doua perioade de
guvernare din intervalul analizat (decembrie 1996 – decembrie 2014) in care
media lunara a actelor emise de Presedintie intrece media actelor de la
Guvern:
- este vorba despre Guvernul Boc I, respectiv Guvernul Ungureanu –
ambele sub presedintia lui Traian Basescu (in rest, media actelor de la
Guvern le intrece pe cele de la Parlament si Presedintie).
Cresterile sunt legate in special de numarul de acte prezidentiale privind
numirile de procurori si judecatori (84 pe luna in mandatul Boc I si 75 pe luna
in mandatul Ungureanu). De altfel, profilul de „Presedinte-jucator” al lui Traian
Basescu determina, dupa cum se poate observa mai sus, diferente mai mici
intre activitatea Presedintiei si activitatea Guvernului in perioada ianuarie 2005
– decembrie 2014.
Singura perioada cu o activitate vizibil mai sustinuta din partea Parlamentului
este cea a guvernarii Adrian Nastase / mandatului lui Ion Iliescu.
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Medii lunare acte guvern/parlament
- sinteza mandate prezidentiale ACTE PARLAMENT

ACTE GUVERN

138 138

103
91

55
32
14

14

14

9

OUG
Constantinescu ('97-'00)

19
HG
Iliescu ('01-'04)

23

P-LEGI
Basescu ('05-'09)

4

3

4

4

P-HOTARARI
Basescu ('10-'14)

Numarul mediu de legi emise de Parlament lunar a scazut treptat in ultimele
doua mandate prezidentiale, apropiindu-se de cifra din mandatul lui
Constantinescu, dupa ce in perioada 2001-2004 a fost atins un maxim de
activitate in acest sector.
Activitatea guvernelor in timpul celor patru mandate prezidentiale s-a centrat
pe emiterea de hotarari de guvern.
Se evidentiaza un lucru important, pe o tema de interes pentru agenda media:
rata lunara a Ordonantelor de Urgenta emise de Guvern (OUG) a scazut la 9 pe
durata ultimului mandat al lui Traian Basescu, de la 14 OUG / luna – cate s-au
inregistrat in restul mandatelor prezidentiale supuse analizei.
La capitolul Hotarari de Guvern (HG) rezulta, la fel ca dintr-un grafic anterior, o
egalitate intre ultimul mandat al presedintelui Iliescu si primul al lui Traian
Basescu (138 HG / luna), precum si o similitudine intre mandatul lui Emil
Constantinescu si cel de-al doilea al lui Traian Basescu.
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Medii lunare acte guvern/parlament
- sinteza guverne ILIESCU

CONSTANTINESCU

BĂSESCU 2

BĂSESCU 1
140

138

121

112

105
83

99

79

78
55

3 18

6 5 17

CIORBEA
(DEC.96MAR.98)

12 4 19

VASILE
(APR.98DEC.99)

23 3

ISARESCU
(IAN.00DEC.00)

Ordonante de urgenta

14 5

NASTASE
(IAN.01DEC.04)

32

15 3

TARICEANU
(IAN.05DEC.08)

Hotarari - guvern

31

9 3 24

BOC1
(IAN.09NOV.09)

10 3 12

BOC2
(DEC.09IAN.12)

Parlament - legi

3 5 22

UNGUREANU
(FEB.12APR.12)

9

PONTA
(MAI.12DEC.14)

Hotarari - parlament

Activitatea guvernului si a parlamentului este dominata de adoptarea mult mai
multor Hotarari de guvern decat a oricaror altor tipuri de acte. HG-urile
reprezinta insa modalitatea curenta de gestionare a activitatii guvernelor.

Medii lunare OUG vs legi parlament
- sinteza guverne ILIESCU
55

CONSTANTINESCU

BĂSESCU 2

BĂSESCU 1

Ordonante de urgenta
Parlament - legi

32
18

19

17
6

CIORBEA
(DEC.96MAR.98)

24

23
14

12
VASILE
(APR.98DEC.99)

31

15
9

ISARESCU
(IAN.00DEC.00)

NASTASE
(IAN.01DEC.04)

22

TARICEANU
(IAN.05DEC.08)

BOC1
(IAN.09NOV.09)

10
BOC2
(DEC.09IAN.12)

12

9

3

UNGUREANU
(FEB.12APR.12)

PONTA
(MAI.12DEC.14)

17 | P a g e

Daca eliminam din grafic HG-urile care tin de activitatea normala a executivului
si hotararile Parlamentului, putem face o comparatie (pe medii) in ceea ce
priveste activitatea legislativa a guvernului comparativ cu Legislativul.
Astfel, in fruntea topului este Guvernul Isarescu (23 de OUG / luna), urmat de
Guvernul Tariceanu (15 OUG / luna), Guvernul Nastase (14 OUG / luna),
Guvernul Radu Vasile (12), Guvernul Boc II (10) si Guvernele Boc I si Ponta (cu 9
OUG / luna). Clasamentul este incheiat de Guvernele Ciorbea si Ungureanu, cu
6, respectiv 3 OUG / luna (cifrele aferente guvernarii Ungureanu sunt oarecum
lipsite de relevanta aici, avand in vedere perioada scurta pe care s-au realizat
mediile).
Analizand comparativ activitatea guvernelor si a legislaturilor parlamentare,
rezulta o particularitate a guvernarii Isarescu (cea cu cea mai mare medie
lunara a OUG): este singura perioada in care au existat mai multe Ordonante
de Urgenta decat legi emise de Parlament (23 de OUG / luna vs. 19 legi ale
Parlamentului / luna).
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Numarul concret al OUG arata cateva concluzii simple:
- cel mai activ premier in emiterea de OUG a fost Mugur Isarescu
- cele mai putine OUG s-au dat in 1998, dar si in ultimul an (Guvernarea
Ponta - doar 94 OUG in ultimul an)
- uitandu-ne la ultimii 5-6 ani, vedem varful din 2008 (cu 211 OUG intr-un
an) si din 2010 (cu 130 de OUG)

CONCLUZII
PRESEDINTELE CEL MAI ACTIV – TRAIAN BASESCU
 Traian Basescu a fost cel mai activ presedinte in ceea ce priveste
decretele, insa cea mai mare parte dintre acestea fiind in domeniul
Justitiei (lucru care arata o implicare mult mai mare decat a celorlalti
presedinti in sfera Justitiei). A devenit Justitia mai puternica, mai
credibila, mai eficienta, ca urmare a acestor schimbari? Greu de afirmat
cu certitudine – consolidarea Statului de drept nu a fost o actiune
generata doar de numirile din Justitie, ci a fost corelata cu un pachet mai
amplu (in care exista si profesionalizarea serviciilor de informatii,
sustinerea financiara a domeniului de catre Guvernele din ultimii ani,
precum si de modificarile legislative adoptate de majoritatile
parlamentare). Rolul presedintelui Basescu in dinamizarea acestui sector
(schimbarile din zona resurselor umane, prin aceste decrete de numiri
sau revocari in functie) este insa unul semnificativ si trebuie notat.
Aceasta dinamica accentuata a decretelor in domeniul Justitiei, in timpul
celor doua mandate prezidentiale ale lui Traian Basescu, corespunde
unei perioade politice agitate, in care discursul privind independenta
justitiei sau controlul ei politic a fost dominant.
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 Daca in timpul mandatelor fostilor presedinti Constantinescu si Iliescu
prevaleaza promulgarea legilor, in timpul mandatelor lui Traian Basescu
predomina decretele privind schimbarile de procurori si judecatori.
 In timpul Guvernului Boc I si al Guvernului Ungureanu, media lunara a
actelor emise de Presedintie intrece media actelor de la Guvern.
 Cele mai multe gratieri au fost acordate de catre Emil Constantinescu (58
in timpul mandatului sau).

PARLAMENTUL CEL MAI ACTIV – PERIOADA PREGATIRII INTRARII IN UE
 Din punct de vedere cantitativ, Parlamentul a fost cel mai activ in
perioada 2001-2004 (corespunzand mandatului lui Ion Iliescu / Adrian
Nastase).

GUVERNUL CEL MAI PRUDENT CU OUG – GUVERNUL PONTA
 Dintre guvernele in functie in ultimii 16 ani (si excluzand scurta
guvernare de 78 de zile a Executivului MRU), Guvernul Ponta are cel mai
scazut ritm de emitere a Ordonantelor de Urgenta (anul trecut – un
minim de doar 94 de OUG) precum si cu un nivel ridicat de emitere a
Hotararilor de Guvern – 99 HG / luna.
 Guvernarea Isarescu a fost singura perioada cu mai multe Ordonante de
Urgenta decat legi emise de Parlament.
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