
 

 

2005 – PRIMUL TRIMESTRU 
Cifrele nu mint 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA INSTITUŢIONALĂ 
Monitorizarea instituţiilor politice din România 
 
 
 
 



Institutul PRO 

2 

Institutul PRO 

Departamentul de analiză şi politici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă 
Opiniile exprimate în această serie de rapoarte lunare aparţin exclusiv autorilor, 
din cadrul Institutului PRO. Ele nu reflectă în mod obligatoriu opiniile 
partenerilor noştri, ale colaboratorilor sau ale sponsorilor institutului. Sprijinul 
acestora este important pentru asigurarea unei independenţe editoriale, absolut 
necesară pentru garantarea obiectivităţii analizei, o condiţie esenţială în generarea 
unor dezbateri constructive. 
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Instituţiile publice 

 
Concepţia constituţională asupra autorităţilor/organelor statului 
diferă foarte mult în funcţie de şcoala de gândire invocată.  
Din această perspectivă, ar putea merita o analiză separată 
privind realitatea şi forţa instituţiilor publice, care le pot califica 
fie ca autorităţi publice, fie ca adevărate puteri ale statului. 
Concepţia juridică franceză care a inspirat realizarea Constituţiei 
franceze din 1958 a dat o nuanţă peiorativă în legătură cu 
anumite organe de stat, numindu-le autorităţi. Această concepţie 
este inspirată de un substrat politic, generat de Charles de 
Gaulle, care considera că numai legislativul şi executivul merită 
să fie considerate “puteri ale statului”.  
 
Pornind de la această perspectivă, împărtăşită oarecum şi de 
clasa politică românească (ce pare a acorda prioritate mai 
degrabă acestor două zone în detrimentul celei judecătoreşti), 
vom încerca să realizăm un barometru trimestrial al activităţii 
instituţiilor politice executive şi legislative din România. 
 
Analiza noastră vizează verificarea capacităţii funcţionale a 
următoarelor instituţii: Parlamentul, Guvernul şi Preşedinţia. 
Dintre acestea, două sunt alese (Parlamentul şi Preşedinţia), iar 
unul este numit (Guvernul). De asemenea, conform tradiţiei 
impuse de Constituţia din 1991, două dintre aceste autorităţi 
sunt executive (Guvernul şi Preşedinţia), iar una este legislativă 
(Parlamentul).  
 
Această evluare va conţine aproape exclusiv dimensiunea 
cantitativă a activităţii acestor instituţii. Ea derivă, în mod 
evident, din caracteristicile politice şi personale ale celor care 
ocupă aceste funcţii şi, prin urmare, oferă indicii interesante 
asupra capacităţii unor structuri politice de a efectua acte de 
guvernare. Înţelegem aici guvernarea într-un sens relativ larg, 
extins nu doar asupra aparatului guvernamental, ci şi celorlalte 
instituţii politice care contribuie la conducerea statului român. 
 
Până în prezent, imaginea transmisă de către aceste instituţii 
politice către public a fost realizată, aproape în exclusivitate, pe 
baza actelor politice şi în foarte mică măsură de actele 
administrative. După cum vom detalia mai jos, aceste instituţii 
au în foarte mare măsură un rol concret, funcţional, dimensiunea 
activităţii politice fiind (în prevederile constituţionale, cel puţin), 
mult mai mici decât s-au dezvoltat în realitate.  
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Altfel spus, putem afirma că impresia generală formată despre 
instituţiile politice româneşti este uşor distorsionată, din cauza 
accentului pus mai mult pe activitatea politică decât pe 
activitatea administrativă. 
 
Pentru a putea avea o viziune coerentă asupra acestei activităţi, 
am realizat şi o comparaţie între mai multe mandate. Am luat în 
calcul perioadele similare de activitate din 2001 şi din 1997 
(primii ani de guvernare ai echipelor PSD şi, respectiv, CDR-
USD-UDMR). Această comparaţie este însă brută şi, din acest 
motiv, poate fi înşelătoare. Mai ales că apar contexte diferite, 
care impun interpretări cel puţin nuanţate. Spre exemplu: 
preşedintele Iliescu a dispus înlocuirea unui număr foarte mare 
de ambasadori în luna martie a anului 2001, fapt ce a influenţat 
mult statistica luată în calcul (în condiţiile în care atât 
preşedintele Constantinescu, cât şi preşedintele Băsescu nu au 
făcut acest lucru în aceeaşi lună). Şi această diferenţă indică însă 
elemente interesante asupra activităţii politice a celor supuşi 
comparaţiei.  
 
Acest instrument de măsurare va realiza constant o comparaţie 
între mandate, pentru a oferi opiniei publice o imagine mai 
amplă a ceea ce fac, în mod concret, instituţiile statului.  
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Parlamentul 

 
În primul rând, trebuie să definim care sunt şi ce înţelegem prin 
actele Parlamentului. Precizăm că analiza noastră a luat în calcul 
actele Parlamentului ca întreg şi nu în funcţie de cele două 
camere. 
 
Astfel, conform constituţionaliştilor români, actele 
parlamentului pot fi clasificate în două categorii principale: acte 
juridice şi acte cu caracter exclusiv politic. Acestea din urmă se 
referă la acţiuni cu semnificaţie exclusiv politică, de tipul 
apelurilor, declaraţiilor, mesajelor, demersurilor etc. 
 
În ce priveşte actele juridice, acestea derivă din articolul 64 al 
Constituţiei: “Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri 
şi moţiuni, în prezenţa majorităţii membrilor”. În privinţa 
legilor, este vorba de legi constituţionale, organice şi ordinare. 
Ne-a interesat în deosebi să vedem activitatea Parlamentului în 
emiterea de legi şi de hotărâri.  
 
Există distincţii clare între aceste două categorii de acte, care 
generează şi o importantă diferenţă de interpretare. 
Astfel, există diferenţe de conţinut. Legile stabilesc norme 
generale şi impersonale, în timp ce hotărârile pot fi acte 
individuale.  
Legile reglementează raporturi sociale exterioare Parlamentului, 
iar hotărârile cuprind reguli prin care se stabilesc drepturi şi 
obligaţii pentru membrii camerelor, pentru organele de 
conducere ale acestora şi cel mult pentru unele subiecte de drept 
din afara parlamentului care sunt obligate să ia parte la lucrările 
acestuia.  
Există diferenţe de procedură. Astfel, legile trebuie promulgate 
de Preşedintele ţării, în timp ce hotărârile nu au această obligaţie. 
De asemenea, legile intră în vigoare doar după publicarea în 
Monitorul Oficial, în timp ce hotărârile nu sunt supuse acestei 
formalităţi.  
Există diferenţă în legătură cu forţa juridică a acestor acte. 
Astfel, există o clară subordonare a hotărârilor faţă de legi, 
deoarece primele trebuie adoptate cu respectarea strictă a 
Constituţiei şi a legilor.  
 
La aceste distincţii trebuie să adăugăm şi un element ce ţine de 
practica parlamentară a ultimilor ani. Astfel, legile sunt adoptate 
ca urmare a iniţiativei legislative a guvernului. Guvernul e 



Institutul PRO 

6 

instituţia care oferă cele mai multe legi spre votare, atât ca 
urmare a consacrării forţei sale executive, cât şi ca urmare a 
ogligaţiilor ce revin ţării noastre în procesul de integrare 
europeană, care impun anumite obligaţii formei şi conţinutului 
legislativ (şi care obligă acordarea Guvernului, instituţia care 
coordonează procesul de integrare, un rol majoritar în ce 
priveşte iniţiativa). Prin urmare, o evaluare a cantităţii de legi 
votate reprezintă un indicator referitor mai degrabă la activitatea 
guvernului decât la activitatea parlamentului (ca urmare a 
argumentului de mai sus). 
În acelaşi timp, hotărârile sunt acte care aparţin exclusiv 
Parlamentului şi care îl defineşte în ce priveşte iniţiativa şi ritmul 
de activitate.  
 
Putem concluziona, aşadar, că Parlamentul are un rol reactiv în 
relaţia sa cu guvernul (operaţionalizat în numărul de legi votate), 
şi un rol proactiv (generat de numărul de hotărâri legate de 
activitatea proprie). În timp ce primul rol este influenţat de 
majoritatea parlamentară care sprijină guvernul (şi care are 
capacitatea de a aproba proiectele primite), al doilea rol este 
influenţat de structurile de conducere ale celor două camere 
(care pot stabili ritmul activităţii). 

 
 

Numărul de legi adoptate de parlament 
 
Tabelul de mai jos ne oferă o imagine clară a eficienţei 
majorităţilor parlamentare. Astfel, de departe cel mai bun start în 
mandat a fost realizat de majoritatea PSD, în 2001. Pentru 
fiecare lună analizată, a emis cel mai mare număr de legi, în luna 
martie realizându-se o diferenţă remarcabilă.  
 
Actuala majoritate a avut o evoluţie similară cu cea a CDR în 
primele două luni, urmând ca, în luna martie, să realizeze o 
distanţare semnificativă. Se poate spune că actuala majoritate de 
guvernare a reuşit, în ultima lună, să fie ceva mai eficientă, 
infirmând astfel zvonurile care dădeau ca sigură o deteriorare a 
relaţiilor de colaborare. 
 
Pe ultimul loc în acest clasament se detaşează guvernarea CDR, 
care a avut cel mai scăzut ritm de legiferare la început de 
mandat.  
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Este evident că există câteva contexte care justifică diferenţele 
dictate de acest tabel. În primul rând, Parlamentul a adoptat 
formule de legiferare mult mai rapidă după 2001, fapt ce a 
permis PSD să impună un ritm mult mai puternic. Apoi, la 
aceasta a contribuit şi absenţa unei coaliţii de partide, fapt ce 
arată că o guvernare realizată de un singur partid este mai 
eficientă decât o guvernare realizată de mai multe partide.  
 
De asemenea, acest flux de legi este determinat şi de capacitatea 
guvernelor de a realiza iniţiative proiecte de legi. Astfel, se 
remarcă din nou guvernul PSD. 
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Numărul de hotărâri adoptate de Parlament 
 
Acest indicator se referă aproape exclusiv la capacitatea 
parlamentului de a emite hotărâri asupra propriei activităţi. 
Remarcăm, în acest caz, o diferenţă fundamentală între mandate.  
Cifrele mai mici implicate conduc la distincţii mult mai clare. 
 
Remarcăm astfel două tendinţe: 
1. Tendinţa descendentă din perioada guvernării 2000-2004. 
Aceasta arată că nouile conduceri ale Parlamentului (în frunte cu 
Nicolae Vacăroiu şi Valer Dorneanu) au avut un prim moment 
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în care a stabilit reguli interne de funcţionare (în februarie), 
urmat de o micşorare a ritmului. 
 
2. Tendinţa ascendentă din prezent 
Aceasta a fost impusă de actualele conduceri ale camerelor 
(Nicolae Văcăroiu şi Adrian Năstase). Impunerea unui echilibru 
mai mare în urma rezultatelor alegerilor a condus la o creştere 
puternică a ritmului de reglementare internă.  
 
Remarcăm, ca o coincidenţă, prezenţa lui Adrian Năstase în 
guvernul care a transmis parlamentului cele mai multe legi în 
legislatura trecută, dar şi în conducerea uneia dintre camerele 
parlamentului în perioada cu cele mai multe hotărâri de 
funcţionare internă. Cu toate acestea, nu se poate emite nici o 
concluzie legitimă despre cine ar fi autorul acestei stimulări a 
activităţii parlamentare.  
Se remarcă însă că, dacă acest ritm va continua, vom asista la o 
schimbare a percepţiei asupra Parlamentului (perceput până 
acum ca o instituţie lentă, ineficientă şi supradimensionată). 
 
În afară de aceste două legislative, primul parlament impus în 
comparaţie (cea a guvernării CDR), nu iese deloc în evidenţă. De 
altfel, se ştie foarte clar că acest legislativ a fost cel mai puţin 
eficient dintre toate legislativele de până acum. 
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Predicţii 
Tendinţa din prezent este uşor paradoxală. Respectiv, creşte 
numărul de hotărâri interne emise în legătură cu propria 
activitate (fapt ce arată preocuparea pentru eficienţă a actualelor 
camere), în timp ce numărul de legi adoptate nu creşte într-o 
manieră comparabilă cu cea a fostului mandat. Şi asta în 
condiţiile în care actuala majoritate avea enunţate, încă de la 
început, proiecte clare de modificare legislativă, alături de 
angajamentele deja luate pentru pregătirea integrării europene. 
 
Integrarea europeană va impune însă creşterea, cu siguranţă, a 
ritmului de legiferare. Dacă acest proces nu se va înregistra, 
putem spune că se pune în pericol integrarea, efectul principal 
putând fi acela al amânării momentului aderării, pe baza clauzei 
de salvgardare. 
 
Faptul că există o creştere a ritmului de emitere a unor 
reglementări interne este un argument suficient pentru a 
contesta ipoteza conform căreia actuala majoritate de guvernare 
nu este stabilă sau suficientă pentru a pune în aplicare propriile 
proiecte. Ipoteza alegerilor anticipate nu se poate susţine, aşadar, 
pe acest argument.  
 
De asemenea, anticipăm o creştere a responsabilităţii activităţii 
parlamentare, ca urmare a echilibrului politic fără precedent. 
Aceasta însă depinde de o intensificare a activităţii 
guvernamentale în ceea ce priveşte emiterea de proiecte de legi.  
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Guvernul 

Articolul 107 din Constituţie arată că Guvernul adoptă hotărâri 
şi ordonanţe. La aceste acte se adaugă ordonanţele de urgenţă. 
Cel mai important instrument de lucru al guvernului e 
reprezentat de hotărâri. Ele se referă la realizarea politicii 
interne prin acte unilaterale de voinţă ale Guvernului. Practica a 
arătat că, frecvent, hotărârile guvernului au ca obiect aprobarea 
unui ansamblu de norme juridice reunite sub o denumire 
specifică. (“regulament”, “norme metodologice” etc). 
 
Un alt instrument este cel al ordonanţei, care apare ca urmare a 
delegării legislative primite de la parlament (pe o perioadă 
anumnită şi pe domenii strict definite). Acest instrument nu este 
însă important, fiind folosit relativ puţin în ultimii 15 ani. 
 
În fine, al treilea instrument este cel al ordonanţelor de 
urgenţă. Spre deosebire de ordonanţele simple, emise pe baza 
pe baza unei legi de abilitare, ordonanţele de urgenţă se 
caracterizează prin faptul că sunt adoptate în temeiul unei 
autorităţi proprii. Constituţia dă dreptul Guvernlui să emită 
ordonanţe de urgenţă, fără o abilitate specială, cu condiţia ca 
acestea să fie impuse de o situaţie excepţională. Disponibilitatea 
guvernului de a emite astfel de acte trebuie judecată în corelaţie 
cu capacitatea sa de a transmite parlamentului proiecte de legi 
(mai ales că practica ultimilor ani a arătat că există o tendinţă din 
ce în ce mai mare de a se recurge la ordonanţe de urgenţă pentru 
tot felul de motive). 
 
Remarcăm, din cele de mai sus, cele două funcţii esenţiale ale 
guvernului: o funcţie propriu-zis executivă (materializată prin 
hotărâri şi ordonanţe) şi o funcţie “cvasi”-legislativă (prin 
emiterea de proiecte de legi şi a ordonanţelor de urgenţă). 

 
 
 

Hotărârile de guvern 
 

Remarcăm nivelul excepțional de ridicat la hotărârilor de guvern 
adoptate de guvernul Năstase în ianuarie 2001, care indică o 

efervescență a noii puteri în scopul definirii propriei poziții. 
 



Institutul PRO 

11 

Această efervescență a existat în cazul CDR, dar în luna 
decembrie a anului 1996 (când guvernul a emis 200 de hotărâri, 
deci oarecum comparabil cu numărul de hotărâri emis de PSD).  

Această ofensivă inițială nu se regăsește în cazul actualului 
guvern, care abia în a treia lună de guvernare a emis un număr 
mai mare de hotărâri (ceea ce indică un mod mult mai temperat 

și chiar gradual de preluare a puterii). Ritmul moderat este, până 

la urmă, și un indicator al capacității actualului guvern de a 

produce reforme rapide, în concordanță cu promisiunile 
electorale asumate. 
 
Dacă în cazul CDR, ritmul a scăzut ulterior foarte mult (ianuarie 

și februarie fiind lipsite practic de miză guvernamentală), în 

cazul PSD și al actualei guvernări, nu se poate vorbi de lipsă de 
activitate. Dimpotrivă, cu o medie de peste 50-60 de hotărâri 

lunar, se trasează un ritm standard de funcționare.  
 

Rămâne de văzut dacă acest ritm va fi menținut și în perioada 
următoare.  
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Ordonanţele de urgenţă 
 

Ordonanțele de urgență au fost emise într-un număr mult mai 

mic decât hotărârile de guvern. }i aici diferențele sunt 
semnificative. 
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Prima observație este că guernarea CDR nu a contat aproape 
deloc pe acest instrument. De altfel, e binecunoscut faptul că 
PSD a consacrat utilizarea O.U. pe scară largă. 
 

A doua observație este aceea că ritmul de utilizare a OU de către 
guvernul PSD a fost constant. Pe toate cele trei luni de 
guvernare, s-au emis numere similare de astfel de acte. 
 

A treia observație este că actualul guvern este într-o situație 
paradoxală. După ce a insistat în campania electorală prin 

refuzul ostentativ de a folosi ordonanțele de urgență, și-a 

început activitatea prin două ordonanțe de urgență foarte 

importante (legate de RAFO și de cota unică de impozitare).  
 

Guvernarea Alianței a evoluat însă mult diferit în aceste luni: se 

constată astfel o creștere majoră a numărului OU. Pe această 

tendință, se poate estima că, în lunile următoare, actualul guvern 
va ajunge din urmă guvernul PSD. 
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Predicţii 
 

Utilizarea OU de către guvernul Alianței relevă câteva slăbiciuni 

majore (și oarecum surprinzătoare). Astfel, se observă o creștere 
semnificativă a numărului de acte guvernamentale în detrimentul 

proiectelor de legi (fapt ce diferențiază actualul guvern de fostul 
guvern).  
Fostul guvern avea un ritm ridicat în legătură cu toate actele sale 
(fie hotărâri, OU sau proiecte de legi). Actualul guvern are un 

ritm ridicat de hotărâri, un ritm scăzut de proiecte de legi și un 

ritm în creștere accentuată a OU. 
 

E de așteptat ca, în urma presiunilor politice care se accentuează 
la adresa actualului guvern (atât în urma măsurilor adoptate, cât 

și în urma unor calcule politice necunoscute, provenite dinspre 

Palatul Cotroceni), Guvernul să își continue panta ascendentă în 

ce privește numărul de acte oficiale adoptate.  
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Preşedinţia 

 
În îndeplinirea atribuţiilor sale (acelea definite de constituţie şi 
care nu sunt nici acum, după 15 ani de democraţie, clarificate cu 
adevărat, rămânând una din marele constroverse ale sistemului 
politic românesc), Preşedintele Republicii recurge la toate cele 
patru categorii de activitate prin care, în toate statele 
democratice moderne, este îndeplinită funcţia executivă.  
Este vorba de actele juridice (acelea analizate în materialul de 
faţă), faptele materiale juridice, operaţiile administrative şi actele 
exclusiv politice. 
 
Articolul 90 al Constituţiei se mărgineşte să prevadă că 
“Preşedintele Republicii emite decrete, care se publică în 
Monitorul Oficial al României.” 
Facem această precizare pentru a nu părea că am căzut în 
capcana acestui articol al Constituţiei, analizând doar decretele 
prezidenţiale. Este evident că aceeaşi Constituţie vorbeşte şi de 
alte acţiuni: mesajele adresate Parlamentului (acestea fiina cte 
politice, care nu pot lua forma unor decrete), solicitarea unei 
decizii către Curtea Constituţională (care este un fapt material) 
sau primirea în audienţă a unor delegaţii străine (care reprezintă 
o operaţie administrativă). 
 
Emiterea decretelor este instrumentul principal de acţiune al 
preşedintelui, din punct de vedere juridic. Interesant este că 
emiterea decretelor nu este mărginită de Constituţie, care nu 
prevede zonele asupra cărora preşedintele se poate îndrepta. 
Constituţia nu spune când poate preşedintele să recurgă la 
decrete şi când va folosi alte acte.  
Aceasta înseamnă că analizarea acestui indicator dă o imagine 
foarte relevantă asupra disponibilităţii preşedintelui de a emite 
decrete. Dacă la aceasta adugăm că, prin Constituţie, nimic nu se 
poate opune ca preşedintelui să i se recunoască, prin legi, şi alte 
atribuţii decât cele din prezent, vedem cât de largă este marja 
acestuia de acţiune. 
 
Ne-am limitat la analizarea decretelor din două motive: 

- mai întâi, pentru că preşedintele a acţionat mai degrabă 
prin operaţii administrative (în activitatea de politică 
externă) şi prin acte exclusiv politice; extinderea analizei şi 
la aceste acte ar complica foarte mult comparaţia din 
prezent; 
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- nu e relevantă analizarea mesajelor politice, pentru că 
acestea nu se referă aproape deloc la relaţia cu 
Parlamentul (mesajele existente fiind de ordin general şi 
nu adresate unor instituţii publice generale); aşadar, 
recursul la decrete este singura soluţie ce rămâne 
consistentă. 

 
 

Decretele prezidenţiale 
 
În acest caz, remarcăm o inversare de roluri între ultimele două 
guvernări (de această dată, reprezentantul actualei guvernări are 
un ritm constant de acte oficiale emise, în timp ce 
resprezentantul fostei guvernări avea un ritm ascendent). 
 

Președintele Iliescu a avut un ritm de emitere a decretelor în 

creștere (cu un vârf în luna martie). Acest vârf relevă însă 

momentul schimbării ambasadorilor, operațiune făcută aproape 
în bloc în luna martie a anului 2001. 

Interesant este că următoarele luni de activitate ale președintelui 

Iliescu arată un ritm undeva între 70 și 100 de decrete pe lună. 
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Acest ritm este preluat (cel puțin pentru ultimele două luni) și de 

către președintele Traian Băsescu. Prima lună a fost una relativ 

“timidă” pentru Băsescu, președintele actual fiind relativ puțin 
preocupat să emită decrete oficiale, fiind mult mai preocupat de 
acte exclusiv politice. De altfel, începutul de an a fost dominat, 

în ceea ce îl privește pe Băsescu, de acte exclusiv politice (care 
au eclipsat actele oficiale). 
 
 
* * * 
 
 
Această statistică arată că, din punctul de vedere al actelor 

oficiale, președintele Băsescu nu diferă foarte mult de 

președintele anterior.  
Mai mult, există momente în care propriul ritm de activitate este 

mai scăzut decât cel al președinților anteriori. Se confirmă că 

președintele Băsescu este, într-o mult mai mare măsură, un om 

eminamente politic și într-o mult mai mică măsură un personaj 

instituțional. Măsura în care această etichetare se va modifica 

ține de disponibilitatea lui Traian Băsescu de a se concentra pe 
emiterea de decrete, în detrimentul actelor exclusiv politice. 
 
Precizare. Analiza  
 
 
 
 

 


