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The Responsibilities of the President
of Romania in Relation to the Parliament –
Theoretical and Practical Aspects
Abstract
In the Romanian constitutional system, both
the President and the Parliament are elected by
universal, equal, direct, secret, and freely-expressed
ballot. Between these two public authorities there
are institutional relationships, each authority having
a well-delimited competence.
According to the Romanian Constitution, revised, the relations between the President and the
Parliament are relations that regard addressing
messages to the Parliament, convening and dissolving the Parliament, passing laws, and other
responsibilities that involve a form of cooperation
with the Parliament, such as a referendum. The
present study is an analysis of the responsibilities
of the President of Romania in his relations with the
Parliament, as occurred over time.
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1. Consideraţii introductive
Sistemul constituţional românesc a consacrat un executiv bicefal compus din
Preşedintele României, pe de-o parte, şi Guvern, condus de primul-ministru, pe
de altă parte. Aşadar, Preşedintele României face parte din puterea executivă şi, în
această calitate, îndeplineşte prerogativele esenţiale ale acestei puteri, având o serie
de atribuţii administrative, dar şi unele cu caracter politic. Într-o formulare generică,
în doctrina românească s-a apreciat că toate atribuţiile Preşedintelui României care
nu privesc sarcinile de reprezentare a statului şi, respectiv, de „mediere între puterile
statului, între stat şi societate” sunt atribuţii din sfera executivului (Iorgovan, vol. I,
2005, p. 313).
Articolul 80 din Constituţie1, care prevede rolul Preşedintelui în cadrul puterilor
statului, constituie punctul de plecare pentru toate celelalte dispoziţii care vizează
instituţia prezidenţială, prevedere scrisă în spiritul constituţiilor europene adoptate
în deceniile trecute.
Atribuţiile Preşedintelui României sunt prevăzute în art. 85-94 din Constituţia
României, republicată, iar clasificarea acestora a constituit o preocupare constantă
a teoreticienilor dreptului administrativ şi constituţional. În doctrină s-au formulat
criterii multiple de clasificare a atribuţiilor Preşedintelui. De exemplu, într-o opinie
(Vedinaş, 2011a, p. 310), atribuţiile Preşedintelui sunt clasificate după criteriul
regimului lor juridic şi al implicării altor subiecte de drept în realizarea lor, în: a)
atribuţii pentru exercitarea cărora Preşedintele cooperează cu alte autorităţi publice
(atribuţii care implică aprobarea sau consultarea Parlamentului şi atribuţii a căror
exercitare implică conlucrarea directă a Preşedintelui cu alte autorităţi publice)
şi b) atribuţii pentru exercitarea cărora Preşedintele nu solicită „concursul” altor
autorităţi publice. Potrivit aceluiaşi criteriu de clasificare, cel al regimului juridic
sau condiţiilor de exercitare a atribuţiilor respective, (Deleanu, 2006, pp. 731-732)
atribuţiile Preşedintelui României se pot grupa în următoarele clase şi subclase: a)
atribuţii pentru exercitarea cărora actele sau faptele Preşedintelui sunt supuse unor
condiţii exterioare (aprobarea Parlamentului, contrasemnarea sau alte condiţii) şi b)
atribuţii pentru exercitarea cărora actele sau faptele preşedinţiale nu sunt supuse
niciunei condiţii exterioare (actele sau faptele preşedinţiale săvârşite în condiţii de
„coautor” sau cu un singur autor).
Într-o altă opinie (Muraru şi Tănăsescu, 2009, p. 241) se are în vedere conţinutul
atribuţiilor prezidenţiale, atunci când acestea sunt încadrate într-o categorie sau alta; în
funcţie de acest criteriu sunt evidenţiate următoarele categorii de atribuţii: a) atribuţii
privind legiferarea; b) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea puterilor publice;
1 Potrivit Constituţiei României, republicată, Preşedintele României „reprezintă statul român
şi este garantul independenţei naţionale şi al integrităţii teritoriale a ţării” [art. 80 alin.
(1)]. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a
autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile
statului, precum şi între stat şi societate [art. 80 alin. (2)].
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c) atribuţii privind alegerea, formarea, avizarea formării, numirea sau revocarea unor
autorităţi publice; d) atribuţii în domeniul apărării şi asigurării ordinii publice; e)
atribuţii în domeniul politicii externe şi f) alte atribuţii.
Într-o altă opinie (Vrabie şi Bălan, 2004, p. 187) s-a susţinut necesitatea distincţiei
între atribuţiile pe care le exercită prin colaborare, de cele pe care le exercită singur.
Potrivit acestui criteriu, atribuţiile au fost clasificate astfel: a) atribuţii care se exercită
în colaborare cu Parlamentul şi Guvernul; b) atribuţii exercitate în colaborare cu
Parlamentul; c) atribuţii ce se exercită în colaborare cu Guvernul şi d) atribuţii
exercitate în colaborare cu alte autorităţi sau cu alte structuri politice.
În literatura de specialitate, atribuţiile Preşedintelui României au fost analizate şi
clasificate din mai multe puncte de vedere: al funcţiilor, al subiectelor, al frecvenţei,
al procedurii şi al formelor tehnico-juridice prin care se realizează. Ne raliem şi noi
acestor criterii de clasificare, făcând o departajare a atribuţiilor preşedintelui, din
punct de vedere al subiectelor, exercitate în raporturile sale cu Parlamentul.
În sistemul constituţional românesc, atât Preşedintele, cât şi Parlamentul sunt aleşi
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, între aceste autorităţi publice
existând legături instituţionale, fiecare dintre acestea având însă o competenţă bine
delimitată.
Potrivit Constituţiei României, republicată, raporturile dintre Preşedinte şi Parlament sunt raporturi care privesc adresarea de mesaje Parlamentului, convocarea şi
dizolvarea Parlamentului, promulgarea legilor, precum şi alte atribuţii care implică o
formă de colaborare cu Parlamentul, cum este cazul referendumului (Constantinescu
et al., 1992, pp. 200-205; Constantinescu et al., 2004, pp. 146-148).
2. Adresarea de mesaje Parlamentului
Posibilitatea Preşedintelui României de a adresa mesaje Parlamentului cu privire
la principalele probleme politice ale naţiunii este prevăzută în art. 88 din Constituţie,
republicată. Din perspectiva acestui articol, mesajul îndeplineşte un dublu rol:
reprezintă un mijloc instituţionalizat de comunicare între Preşedinte şi Parlament şi,
în acelaşi timp, este o modalitate prin care Preşedintele atrage atenţia reprezentaţilor
poporului şi, implicit, poporului, asupra unor probleme de interes, pe care instituţiile
statului trebuie să le rezolve sau care îi privesc în mod nemijlocit pe cetăţeni. Art.
98 alin. (2) din Constituţie, republicată, interzice preşedintelui interimar exercitarea
acestei atribuţii.
Instituţia mesajului Preşedintelui către Parlament este cunoscută în toate regimurile
politice democratice, diferenţele care apar însă chiar şi în cadrul aceluiaşi regim ţin
doar de sfera problemelor care formează conţinutul mesajului şi semnificaţia juridică
a acestuia.
Atunci când Preşedintele apreciază că anumite aspecte legate de îmbunătăţirea
activităţii executivului şi administraţiei centrale de specialitate ţin de procesul
legislativ sau de controlul parlamentar este firesc şi necesar să existe un canal de
comunicare cu Parlamentul (Iorgovan, vol. I, 2005, p. 300). Din acest motiv există
posibilitatea constituţională a Preşedintelui de a adresa mesaje Parlamentului. Rolul
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mesajelor prezidenţiale este acela de a sensibiliza forul legislativ cu probleme politice
prioritare sau care sunt privite în mod diferit de cele două puteri, riscând să producă
blocaje în activitatea statală sau convulsii în viaţa socială.
Referitor la forma prin care Preşedintele adresează mesajul, textul constituţional nu
cuprinde precizări în acest sens. În absenţa unor reglementări exprese, sunt posibile
următoarele situaţii: 1) prezentarea mesajului direct de către Preşedinte; 2) citirea
mesajului de un trimis prezidenţial, de exemplu, un consilier şi 3) trimiterea mesajului
sub forma unei scrisori publice (Iorgovan, vol. I, 2005, p. 299; Apostol Tofan, 2008a,
p. 117 şi Vedinaş, 2011a, p. 307).
Cu privire la conţinutul mesajului, doctrina a apreciat că sfera problemelor ce
pot face obiectul mesajului este relativ determinată, fiind lăsată la libera alegere a
Preşedintelui, care poate decide asupra conţinutului acestuia, fiind vorba de o adevărată putere discreţionară de care dispune Preşedintele în alegerea conţinutului
mesajului, care, însă, în mod firesc, trebuie să fie de competenţa Parlamentului
(Apostol Tofan, 2008a, p. 117).
Prezentarea de mesaje de către Preşedintele României nu reprezintă o imixtiune
a puterii executive în activitatea organului legislativ al ţării, întrucât aceasta nu
presupune obligaţia Parlamentului de a le dezbate şi de a le aproba. Art. 65 alin. (2)
lit. a) din Constituţie, republicată, instituie numai obligaţia Camerelor Parlamentului
de a se întruni în şedinţă comună pentru primirea mesajului Preşedintelui României.
Este vorba de un act exclusiv şi unilateral al Preşedintelui, care nu produce efecte
juridice asemănătoare decretului. Mesajul se poate constitui într-o atenţionare oficială
a Parlamentului, un motiv de reflecţie şi de meditaţie, fără a fi absolut necesară o
dezbatere ulterioară, cu sau fără participarea Preşedintelui. Cu alte cuvinte, nu se poate
susţine că acest tip de mesaj ar reprezenta o atingere adusă principiului separaţiei
puterilor în stat, deoarece acesta nu provoacă, determină sau direcţionează spre o
anumită decizie a puterii legislative. Dispoziţiile constituţionale nu îl împuternicesc
pe preşedintele ţării decât să-şi exprime poziţia cu privire la una sau mai multe
probleme principale ce privesc statul, iar în situaţia în care trebuie să se ia o hotărâre
cu privire la problema respectivă, Parlamentul are deplină libertate în a decide după
cum crede de cuviinţă.
Din coroborarea art. 88 cu dispoziţiile art. 65 alin. (2) lit. a) din Constituţie,
republicată, rezultă că dreptului de mesaj al Preşedintelui României îi corespunde
obligaţia Camerelor întrunite în şedinţă comună de a primi mesajul. Astfel, prin
Decizia Curţii Constituţionale nr. 87/1994 privind constituţionalitatea art. 7 din
Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, s-a reţinut
că „mesajul constituie un act exclusiv unilateral al Preşedintelui, care nu produce
efectele juridice ale unui decret, întrucât singura consecinţă prevăzută de art. 62
alin. (2) lit. a)2 din Constituţie este obligaţia Camerelor de a se întruni, în şedinţă
comună şi de a-l primi”. În literatura de specialitate, caracterul de act unilateral al
2 În prezent este vorba de art. 65 alin. (2) lit. a) din Constituţia revizuită.
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mesajului Preşedintelui este o constantă a dreptului public dar, totodată, el evocă
ideea de colaborare dintre executiv şi legislativ într-un sistem democratic (Iorgovan,
vol. I, 2005, p. 302).
Parlamentul poate angaja dezbateri asupra uneia dintre problemele cuprinse
în mesaj sau chiar să adopte eventuale măsuri, dar aceasta este o fază ulterioară
primirii mesajului, fază la care Preşedintele nu este necesar să participe. În acest
sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 87/1994, statuând că
„Preşedintele României nu poate fi participant la o dezbatere parlamentară, deoarece
aceasta înseamnă să-şi angajeze răspunderea politică, ceea ce este contrar poziţiei
sale constituţionale, situându-l într-o situaţie similară cu aceea a Guvernului care,
potrivit art. 108 alin. (1) din Constituţie (actualul art. 109), răspunde politic numai
în faţa Parlamentului”.
Cu privire la exercitarea acestei atribuţii constituţionale, Constituţia României
face distincţie între mesaj ca atare, asociat cu obligaţia Parlamentului de a-l primi, şi
problemele cuprinse în mesaj, care se dezbat numai dacă Parlamentul consideră că
este necesar şi nu pentru că ar avea o obligaţie constituţională în acest sens.
Un alt regim juridic are mesajul prezidenţial adresat Parlamentului în condiţii
de excepţie, care priveşte aducerea la cunoştinţa acestuia, în condiţiile art. 92 alin.
(3) din Constituţia României, republicată, a măsurilor luate de Preşedinte pentru
respingerea unei agresiuni armate. Astfel, potrivit dispoziţiilor constituţionale menţionate, Camerele sunt obligate să se întrunească nu doar pentru a primi mesajul, ci şi
pentru a-l dezbate; Preşedintele participă la dezbatere şi, în această situaţie, mesajul
se concretizează într-un decret contrasemnat de primul-ministru, el având o natură
complexă, atât politică, cât şi juridică, în acelaşi timp (Vedinaş, 2011, p. 311).
În practica de după anul 1990, numărul şi temele mesajelor pe care Preşedintele le-a
adresat Parlamentului au crescut constant. După cum rezultă din situaţia statistică3,
mesajul adresat Parlamentului a fost aproape inexistent în activitatea preşedinţilor
care s-au aflat în fruntea ţării în ultimul deceniu al secolului trecut şi primul după
revoluţia din decembrie 1989. Acestea au devenit, în timp, un instrument la care
preşedintele apelează destul de frecvent, iar maniera în care o face poate fi, din
anumite puncte de vedere, discutabilă, în opinia noastră.
Într-o tendinţă manifestă de impunere a unui comportament constituţional care a
fost adeseori calificat ca excesiv în raport cu proiecţia constituţională a instituţiilor,
mesajul s-a transformat într-un instrument prin care se doreşte impunerea unor soluţii,
chiar neagreate de Parlament, pierzând în acest fel atât caracterul de colaborare dintre
Parlament şi Preşedinte, cât şi conţinutul propriu-zis al mesajului. De aceea, credem
că nu ar fi lipsit de interes ca, de lege ferenda, să se intervină asupra reglementării
actuale – în special la nivelul regulamentelor parlamentare – pentru a se clarifica
regimul juridic al acestei proceduri care, în democraţiile consolidate, are o semnificaţie
3 Emil Constantinescu (1996-2000) - un mesaj; Ion Iliescu (2000-2004) - cinci mesaje şi Traian
Băsescu (2004-2011) - 17 mesaje.
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specială. În aceeaşi idee, considerăm şi că este necesar să se precizeze, prin Constituţie,
că temele mesajului, ca şi cele ale consultării Parlamentului, potrivit art. 90 din
Constituţie, trebuie să se încadreze în ordinea constituţională existentă.
3. Convocarea şi dizolvarea Parlamentului
Sesiunea reprezintă principala formă de lucru a Parlamentului şi este perioada
în care adunarea parlamentară îşi exercită competenţa constituţională. Potrivit
prevederilor art. 66 alin. (1) din Constituţie, republicată, Camera Deputaţilor şi Senatul
se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an: prima începe în luna februarie şi nu
poate depăşi sfârşitul lunii iunie, iar a doua începe în septembrie şi nu poate depăşi
sfârşitul lunii decembrie. În perioadele dintre sesiunile ordinare, Parlamentul se poate
întruni în sesiuni extraordinare, care pot fi la cerere sau de drept. Ca şi în regimul
parlamentar, în regimul semi-prezidenţial şeful statului este cel care convoacă şi,
corespunzător, „concediază Parlamentul” (Iorgovan, vol. I, 2005, p. 303).
În ceea ce priveşte convocarea Parlamentului, preşedintele României poate interveni în două situaţii, care sunt prevăzute în Constituţie la art. 63 alin. (3) şi la art. 66
alin. (2). Potrivit primului articol menţionat, Preşedintele României exercită această
atribuţie atunci când convoacă Parlamentul rezultat din alegerile parlamentare,
convocare care trebuie să se facă în termen de cel mult 20 de zile de la data desfăşurării
alegerilor, indiferent de rezultatul acestora şi indiferent de numărul tururilor de
scrutin care se pot stabili prin legea electorală. Această prerogativă constituţională a
Preşedintelui se justifică prin faptul că după alegeri este vorba de un nou Parlament,
iar preşedinţii celor două Camere nu au fost încă aleşi pentru a exercita atribuţia
de convocare a forului legislativ. Actul prin care Preşedintele României aduce la
îndeplinire această atribuţie este decretul.
Preşedintele României are, de asemenea, posibilitatea, potrivit art. 66 alin. (2) din
Legea fundamentală, de a solicita convocarea în sesiuni extraordinare a Camerei Deputaţilor şi a Senatului. De această dată însă, convocarea se face de preşedinţii Camerelor.
Referitor la solicitarea convocării Parlamentului în sesiune extraordinară, menţionăm
că aceasta nu reprezintă o posibilitate exclusivă a Preşedintelui României, ea putând fi
exercitată, potrivit aceloraşi dispoziţii constituţionale, şi de Biroul permanent al fiecărei
Camere, precum şi de cel puţin o treime din numărul deputaţilor sau al senatorilor.
În literatura de specialitate (Brezoianu, 2004, p. 302) s-a susţinut că norma constituţională nu clarifică valoarea juridică a cererii Preşedintelui, în sensul dacă solicitarea
de convocare în sesiune extraordinară este sau nu obligatorie pentru Parlament4,
deoarece numai prin Constituţie se poate reglementa competenţa Parlamentului şi a
Preşedintelui României în raporturile lor reciproce.

4 Problema este soluţionată în prezent de dispoziţiile art. 77 din Regulamentul Senatului şi de
art. 84 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Astfel, cererea de convocare a unei sesiuni
extraordinare se face în scris şi va cuprinde motivul şi durata sesiunii, iar respingerea de
către Senat a ordinii de zi solicitate împiedică ţinerea sesiunii extraordinare.
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Cu privire la acest ultim aspect, considerăm că, dacă o solicitare de convocare
a Parlamentului a fost înaintată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului
de către Preşedintele României, aceştia au obligaţia de a convoca, printr-o decizie,
Camerele, în sesiune. Plenul Camerelor însă, faţă de obiectul sesiunii extraordinare
propuse de Preşedintele României, are deplina libertate de a aproba ori de a respinge
ordinea de zi a sesiunii extraordinare; votul de respingere a ordinii de zi a sesiunii
extraordinare duce, în mod obligatoriu, la consecinţa respingerii desfăşurării sesiunii
extraordinare. Prin urmare, Parlamentul nu poate refuza întrunirea în sesiune
extraordinară, dacă această solicitare de convocare i-a fost înaintată de Preşedintele
României, însă simpla solicitare a Preşedintelui nu poate obliga Parlamentul la
desfăşurarea propriu-zisă a sesiunii extraordinare. Considerăm că această opinie
este justificată de rolul şi locul pe care Parlamentul şi Preşedintele României le au
în sistemul nostru constituţional, de autorităţi publice ce au aceeaşi legitimitate, dar
care trebuie să îşi exercite competenţele lor constituţionale cu respectarea principiului
separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, consacrat la art.1 alin. (4) din Constituţie,
republicată.
O situaţie specială, care a fost analizată în doctrina de specialitate, este legată de
posibilitatea convocării de către Preşedinte, în sesiune extraordinară, doar a unei
singure Camere. Interpretarea constituţională confirmă, ca regulă, formularea unei
cereri din partea Preşedintelui pentru convocarea ambelor Camere, iar doctrina
apreciază că motive speciale ar îndreptăţi şi cererea Preşedintelui de convocare doar
a unei singure Camere (Preda şi Vasilescu, 2007, p. 31). În practica parlamentară
acest lucru s-a întâmplat; astfel, Camera Deputaţilor a fost convocată în sesiune
extraordinară în data de 3 ianuarie 1994, iar Senatul în data de 25 ianuarie 1994
(Apostol Tofan, 2008a, p. 120).
Dispoziţiile constituţionale reglementează şi instituţia „convocării de drept”
a Parlamentului, precizând expres situaţiile în care aceasta intervine. Evident că
instituţia convocării de drept acţionează numai în cazul în care Parlamentul nu
este deja întrunit în sesiune ordinară sau extraordinară. Conform dispoziţiilor
constituţionale, convocarea de drept a Parlamentului intervine: a) în caz agresiune
armată îndreptată împotriva ţării [art. 92 alin. (3)] şi în caz de mobilizare sau de război
[art. 92 alin. (4)], când Parlamentul se convoacă în 24 de ore de la declararea lor; b) în
caz de instituire a stării de asediu sau a stării de urgenţă, când Parlamentul se convoacă
de drept în 48 de ore de la instituirea acestora (art. 93) şi c) în ipoteza depunerii spre
aprobare, de către Guvern, a unei ordonanţe de urgenţă, când Camerele se convoacă
în mod obligatoriu în 5 zile de la depunerea ordonanţei [art. 115 alin. (5)]5.
Convocarea de drept a Parlamentului este, în esenţă, o convocare în sesiune
extraordinară, dar care nu mai este supusă regulilor procedurale la care ne-am referit,
5 Alineatul (5) al articolului 115 a fost introdus prin punctul 562 din Legea nr. 429/2003 de
revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
758 din 29 octombrie 2003.
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legiuitorul constituant stabilind el însuşi aceste reguli, şi anume: termene scurte
(de exemplu, 24 sau 48 de ore); continuarea activităţii parlamentare pe toată durata
acestor stări şi caracterul obligatoriu al convocării, în raport cu convocarea în sesiune
extraordinară reglementată de art. 66 alin. (2) din Constituţie, republicată.
În cazul acestor împrejurări extrem de grave (agresiune militară, starea de asediu
sau de urgenţă, împrejurări excepţionale ce justifică emiterea de ordonanţe de urgenţă)
care, prin natura lor, afectează drepturile şi libertăţile fundamentale, dar şi stabilitatea
ţării, Parlamentul îndeplineşte rolul de garant împotriva posibilelor abuzuri.
Dizolvarea Parlamentului apare ca o soluţie a încercărilor repetate de formare a
unui nou guvern, fie după alegeri legislative, fie ca urmare a exprimării votului de
neîncredere în guvernul existent.
În general, exercitarea dreptului de dizolvare a Parlamentului de către Preşedinte
este supus unor condiţii constituţionale, de unde şi existenţa unor categorii de condiţii
care constau în refuzul de a acorda votul de încredere Guvernului (condiţie obiectivă)
şi în consultarea Parlamentului (condiţie subiectivă).
Soluţia dizolvării Parlamentului în România este una foarte restrictivă sub aspectul
condiţiilor, chiar mai excesivă decât în regimul parlamentar (Iorgovan, vol. I, 2005, p.
295). Aceasta nu poate interveni decât în caz de criză guvernamentală gravă, cerânduse întrunite anumite condiţii speciale, care privesc: a) consultarea preşedinţilor celor
două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare; b) neacordarea votului de încredere
pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare, coroborată
cu respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. La acestea se mai adaugă
alte condiţii, care interzic dizolvarea Parlamentului în timpul stării de mobilizare, de
război, de asediu sau de urgenţă ori în ultimele şase luni ale mandatului Preşedintelui.
De asemenea, Parlamentul nu poate fi dizolvat decât o singură dată, în cursul unui an.
Raţiunea instituirii acestor interdicţii are în vedere atât evitarea organizării de
consultări electorale la date prea apropiate în cursul aceluiaşi an, cât şi evitarea unei
crize a autorităţilor statale, determinată de lipsa unui guvern bazat pe încrederea
parlamentului şi guvernarea cu titlu provizoriu a unei formaţiuni ministeriale
lipsite de legitimitate. Dizolvarea Parlamentului, reglementată expres în art. 89 din
Constituţie, republicată, şi supusă unor multiple condiţionări, nu poate să intervină
decât cu respectarea în totalitate a acestor prevederi, ceea ce o face aproape imposibil de
realizat. Chiar şi în situaţia îndeplinirii acestor condiţii şi condiţionalităţi, dizolvarea
Parlamentului potrivit dispoziţiilor constituţionale rămâne o decizie aflată la latitudinea
exclusivă a Preşedintelui României, în practica de stat a României postdecembriste
nefiind identificată nicio situaţie de dizolvare a Parlamentului.6

6 Potrivit unei alte opinii, a existat un caz în care Parlamentul s-a autodizolvat în anul 1992,
înaintea alegerilor parlamentare, ca efect al încetării activităţii Adunării Constituante (Carp
şi Stanomir, 2008, p. 106).
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4. Promulgarea legilor
O constantă a dreptului public contemporan o reprezintă recunoaşterea pentru
şeful statului a dreptului de a promulga legile adoptate de Parlament, adică de învestire
a legii cu formulă executorie, obligând autorităţile să pună în executare prevederile
acesteia.
Promulgarea este operaţiunea prin care şeful statului îşi exercită prerogativele
constituţionale privitoare la adoptarea legii şi se materializează într-un decret, care
consacră finalitatea procesului legislativ şi care se publică în Monitorul Oficial
al României, făcând posibilă intrarea legii în vigoare. Fără a distinge, art. 77 din
Constituţie, republicată, prevede că legea se trimite spre promulgare. Incontestabil
că această prevedere se referă la legile organice şi ordinare. Întrebarea este dacă legea
pentru revizuirea Constituţiei trebuie trimisă spre promulgare, de vreme ce, pentru
legea constituţională, care are ca obiect de reglementare revizuirea Constituţiei, art.
151 alin. (3) prevede că revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum.
Rezultatele referendumului sunt confirmate de Curtea Constituţională, potrivit art.
146 lit. i) din Constituţie, ceea ce exclude orice altă cenzură, inclusiv a Preşedintelui
României, asupra rezultatelor şi a semnificaţiei lor. Hotărârea Curţii Constituţionale
are o valoare declarativă, similară unei hotărâri judecătoreşti în constatare, înlocuind
astfel, din acest punct de vedere, constatarea pe care o implică promulgarea cu privire
la adoptarea legii, cu deosebirea esenţială că această constatare se referă exclusiv
la voinţa exprimată de corpul electoral, nu la legea propriu-zisă. În concluzie, din
coroborarea art. 77 şi art. 151 alin. (3) din Constituţie, republicată, rezultă că sunt
supuse promulgării numai legile organice şi cele ordinare, dar nu şi legile de revizuire
a Constituţiei.
Aşadar, promulgarea legii reprezintă operaţiunea finală a procedurii legislative şi
ea permite şefului statului să supună legea unei ultime verificări în ceea ce priveşte
conţinutul acesteia şi chiar constituţionalitatea ei. Potrivit art. 77 alin. (1) din
Constituţia României, republicată, Preşedintele promulgă legea în termen de 20 de zile
de la primirea acesteia, el având dreptul să ceară o singură dată reexaminarea legii. De
asemenea, Preşedintele poate sesiza Curtea Constituţională, potrivit art. 146 lit. a) din
Constituţie, dacă apreciază că legea, în tot sau în parte, este neconstituţională. Practica
parlamentară arată că numărul legilor reexaminate ca efect al cererii Preşedintelui
României a crescut progresiv în raport cu cel al legilor reexaminate ca urmare a
constatării neconstituţionalităţii lor, în tot sau în parte. Astfel, în legislatura 1990-1992
– 2 legi (din care una reexaminată la solicitarea Preşedintelui); în legislatura 19921996 – 16 legi ( din care una reexaminată la solicitarea Preşedintelui); în 1996-2000
– 26 de legi (din care 8 reexaminate la solicitarea Preşedintelui); în legislatura 20002004 – 59 de legi (din care 37 reexaminate la solicitarea Preşedintelui); în legislatura
2004-2008 – 140 de legi (din care 87 reexaminate la solicitarea Preşedintelui); în
prezenta legislatură – 80 de legi (din care 32 reexaminate la solicitarea Preşedintelui).
Dispoziţia privind reexaminarea legii pentru orice considerente, care pot merge de
la neacceptarea unor texte până la îndreptarea unor erori materiale, a fost criticată în
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doctrină, întrucât „nu clarifică în niciun fel care este valoarea juridică a retrimiterii
legii spre reexaminare Parlamentului, în sensul că nu se arată nicăieri dacă Parlamentul
este obligat să modifice legea în urma reexaminării, ţinând seama de observaţiile
Preşedintelui” (Brezoianu, 2004, p. 37), sau Parlamentul poate să adopte din nou
legea, în aceeaşi formă, fără să ţină seama de observaţiile Preşedintelui. Regulamentul
Senatului prevede că, în cazul în care Preşedintele cere reexaminarea unei legi adoptate
prima dată de către această Cameră, cererea va fi înscrisă în termen de cel mult 30
de zile în proiectul ordinii de zi, reexaminarea urmând să se facă cu respectarea
procedurii legislative; totodată, Regulamentul Camerei Deputaţilor cuprinde dispoziţii
similare, precizând că cererea Preşedintelui României va fi examinată de comisia
permanentă sesizată în fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativă şi
va întocmi un raport cu propunerile ce privesc obiecţiile formulate în cererea de
reexaminare. Raportul comisiei, împreună cu cererea de reexaminare, se supun
dezbaterii după regulile procedurii legislative. Cu toate acestea, ne raliem opiniei
potrivit căreia Parlamentul, în cadrul reexaminării, poate să ţină seama de observaţiile
Preşedintelui, care, trimiţând spre reexaminare o lege înainte de promulgare, urmăreşte
să determine forul legislativ să mai reflecteze o dată la conţinutul acesteia, în special
pe considerente de oportunitate, Parlamentului neputând să-i fie stabilită o obligaţie
expresă în acest sens (Apostol Tofan, 2008a, p. 122).
În sensul acestei ultime opinii este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Astfel, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 991/2008 referitoare la obiecţia de
neconstituţionalitate a Legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi,
republicată, cu privire la reexaminarea legii la solicitarea Preşedintelui României,
Curtea Constituţională a statuat următoarele:
a) o astfel de reexaminare reprezintă o nouă deliberare, o nouă lectură a legii, în
fiecare dintre cele două Camere – sau în Camerele reunite, dacă legea a fost adoptată
în şedinţă comună – cu respectarea competenţei prevăzute de art. 75 din Constituţie,
republicată;
b) Parlamentul – ambele Camere şi fiecare dintre acestea – are obligaţia de a
reexamina numai aspectele invocate de Preşedinte prin cererea sa de reexaminare;
din această perspectivă, reexaminarea unei legi la solicitarea Preşedintelui României
este o dezbatere specializată, circumscrisă strict aspectelor generale sau punctuale
cuprinse în cererea de reexaminare a Preşedintelui României; de la această regulă
există o singură excepţie, şi anume aceea că Parlamentul, în cadrul reexaminării, este
obligat să decidă nu numai asupra aspectelor cuprinse în cererea Preşedintelui, ci şi
asupra tuturor dispoziţiilor din legea supusă reexaminării, care au legătură cu cele
sesizate de Preşedinte;
c) Parlamentul nu este ţinut, în decizia sa asupra legii, de cererea Preşedintelui;
din acest punct de vedere, Parlamentul poate lua orice hotărâre cu privire la legea
reexaminată: poate admite în întregime sau parţial solicitarea, poate să o respingă ori
poate să modifice în totalitate sau parţial anumite texte care au legătură cu cererea
de reexaminare;
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d) în cadrul reexaminării, Parlamentul are obligaţia de a realiza corelările tehnicolegislative impuse de modificările operate în conţinutul legii, indiferent dacă acestea
au făcut sau nu obiectul cererii de reexaminare.
În urma noii dezbateri pot apărea două situaţii: parlamentarii pot să-şi însuşească
punctul de vedere al Preşedintelui, parţial sau în totalitate, şi atunci Preşedintele are
obligaţia de a promulga legea în termen de 10 zile, sau parlamentarii refuză observaţiile
preşedintelui şi trimit spre promulgare legea în forma sa iniţială, iar Preşedintele este
obligat, de asemenea, să o promulge în termen de 10 zile de la data returnării.
Legile adoptate în şedinţă comună sunt reexaminate, potrivit principiului simetriei,
tot în şedinţă comună. Astfel, în cazul adoptării unui proiect de lege prin procedura
angajării răspunderii Guvernului, Parlamentul poate reveni asupra legii adoptate în
condiţiile arătate numai în două situaţii, şi anume:
a) atunci când Preşedintele României, primind legea spre promulgare, cere
reexaminarea acesteia [art. 114 alin. (4) din Constituţie, republicată];
b) atunci când, în condiţiile art. 146 lit. a) şi ale art. 147 alin. (2) din Constituţie,
republicată, Curtea Constituţională constată, pe calea controlului anterior, că legea
asupra căreia Guvernul şi-a asumat răspunderea este neconstituţională, în tot sau în
parte.
Sub aspect procedural, cu privire la reexaminarea unei legi adoptate prin angajarea
răspunderii Guvernului, precizăm următoarele:
a) Indiferent că este vorba despre reexaminarea unei legi ca efect al cererii
Preşedintelui României sau al constatării neconstituţionalităţii sale, în tot sau în parte,
reexaminarea se va face în şedinţa comună a celor două Camere ale Parlamentului.
b) Spre deosebire de procedura adoptării legii asupra căreia Guvernul şi-a angajat
răspunderea – care exclude dezbaterea legii, adoptarea realizându-se fie ca efect
al nedepunerii unei moţiuni de cenzură, fie, în cazul depunerii acesteia, ca efect
al dezbaterii şi respingerii moţiunii de cenzură – reexaminarea presupune, în mod
obligatoriu, dezbaterea acesteia.
c) Reexaminarea la solicitarea Preşedintelui României asupra unei legi pentru care
Guvernul şi-a angajat răspunderea se face potrivit art. 43 din Regulamentul şedinţelor
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
d) În cealaltă ipoteză, a reexaminării legii pentru punerea ei de acord cu o
decizie a Curţii Constituţionale, în absenţa unor prevederi regulamentare exprese
devin aplicabile, potrivit art. 89 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, prevederile similare din Regulamentul Senatului şi, respectiv,
din Regulamentul Camerei Deputaţilor (art. 145 din Regulamentul Senatului şi,
respectiv art. 125 din Regulamentul Camerei Deputaţilor). Astfel, în vederea punerii
de acord a legii cu decizia Curţii Constituţionale, cele două Camere ale Parlamentului,
dezbat, în şedinţă comună, pe baza raportului comun al Comisiilor juridice, de numiri,
disciplină şi imunităţi ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, operând, în cuprinsul
legii, şi corelările tehnico-legislative necesare.
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e) Dezbaterea unei legi în cadrul reexaminării acesteia este urmată de votul final
asupra legii, ce urmează a fi exprimat cu respectarea prevederilor art. 76 din Constituţia
României, republicată; în acelaşi sens s-a pronunţat şi Curtea Constituţională, prin
Decizia nr. 1596/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2010 pentru modificarea unor
acte normative din domeniul cercetării.
Alături de alte subiecte de drept, Preşedintele ţării, înainte de promulgarea
legii, poate sesiza Curtea Constituţională cu unele aspecte de neconstituţionalitate
ale acesteia. După soluţionarea cererii, dacă decide că legea este constituţională,
Curtea Constituţională comunică decizia sa Preşedintelui României, care va fi obligat
să o promulge în termen de 10 zile, iar dacă împărtăşeşte poziţia Preşedintelui,
Parlamentul are obligaţia de a reexamina legea şi de a o pune de acord cu decizia
Curţii Constituţionale, în conformitate cu art. 147 alin. (2) din Constituţie. Legea
de revizuire a Constituţiei a înlăturat o prevedere, aspru criticată de specialişti de-a
lungul timpului, potrivit căreia Parlamentul putea adopta legea în aceeaşi formă,
cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere,
caz în care obiecţia de neconstituţionalitate era înlăturată, iar promulgarea devenea
obligatorie.
O problemă asupra căreia s-a stăruit în doctrină, datorită lipsei unor precizări
legislative, este legată de posibilitatea Preşedintelui de a cere Parlamentului atât
reexaminarea legii sub aspectul neconstituţionalităţii, cât şi sesizarea, în acelaşi
timp, şi cu aceleaşi aspecte, a Curţii Constituţionale (Iorgovan, vol. I, 2005, pp.
306-308). Cu siguranţă că o bună ordine juridică nu permite ca una şi aceeaşi problemă de neconstituţionalitate să fie deferită concomitent Parlamentului şi Curţii
Constituţionale, deoarece s-ar produce un blocaj constituţional. Rămâne, însă,
deschisă posibilitatea ca Preşedintele României să sesizeze Curtea Constituţională
şi Parlamentul cu aceeaşi lege, dar pentru probleme diferite ca natură juridică, şi
anume: Curtea Constituţională pentru probleme strict constituţionale, iar Parlamentul
pentru probleme de oportunitate politică.
5. Consultarea Parlamentului de către Preşedinte
În conformitate cu prevederile art. 2 din Constituţie, suveranitatea aparţine
poporului, care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum.
Constituţia României îi dă dreptul Preşedintelui de a cere poporului, după consultarea
Parlamentului, să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la problemele de
interes naţional. Această atribuţie este departe de a crea o instituţie politică cu
aceeaşi importanţă precum cea din Constituţia Franţei, deoarece prevederile din
Constituţia României interzic legiferarea prezidenţială prin referendum. Totuşi, ea
poate constitui o armă în mâna Preşedintelui, în scopul contrabalansării unor tendinţe
ale Parlamentului (Drăganu, 1992, p. 40).
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Referendumul, aşa cum este reglementat în art. 90 din Constituţie7, reprezintă o
modalitate de consultare a întregului popor cu privire la diverse probleme ale ţării, de
interes general şi de exercitare de către popor a suveranităţii statale. Examinând textul
constituţional al art. 90, rezultă că acesta reglementează doar referendumul consultativ
organizat la nivel naţional în probleme de interes naţional, dar nu defineşte, pe de o
parte, nici sintagma „probleme de interes naţional” iar, pe de altă parte, nu prevede
nici că aceste probleme vor fi stabilite ulterior prin lege. Constituţia îl reglementează
în articolul 90 ca un instrument prin intermediul căruia Preşedintele României poate
să ceară poporului să-şi exprime voinţa cu privire la probleme de interes naţional.
Formularea „probleme de interes naţional” este criticată în doctrina juridică, deoarece
are un caracter prea general şi prezintă o arie extinsă a problemelor importante. În
opinia unor autori (Duculescu et al., 1997, p. 278) referendumul ar trebui să se refere
la alte probleme decât cele care sunt, în mod expres, date în competenţa puterii
legislative.
Decizia de a organiza un referendum este precedată de obligaţia Preşedintelui de
a consulta Parlamentul. Consultarea, în drept, reprezintă o procedură administrativă
prealabilă emiterii unui act sau exercitării unei atribuţii, care este obligatoriu să fie
parcursă, fără ca subiectul care a apelat la ea să fie şi obligat să respecte opinia celui
consultat; acest lucru nu înseamnă însă că autorităţile statului trebuie să rămână
pasive la dorinţele poporului şi să nu ducă la îndeplinire dorinţa acestuia de schimbare
în domeniul în care a fost consultat. Un asemenea regim juridic, s-a arătat în doctrină
(Vedinaş, 2011b, p. 35), în niciun caz nu poate fi interpretat în sensul că punctul
de vedere al organului care a fost consultat nu are niciun efect asupra celui care a
recurs la consultare, că am avea de-a face cu o simplă formalitate şi atât. O asemenea
abordare contravine logicii instituţiilor statului, autorităţilor şi instituţiilor publice,
raporturilor de drept public care se nasc între acestea.
„Greutatea” opiniei exprimate în urma consultării trebuie determinată în raport
cu rolul şi locul fiecărei autorităţi publice în arhitectura constituţională a unui
stat. În acest sens, considerăm şi noi că este exclus ca un şef de stat să vină în faţa
Parlamentului spre a-l consulta cu privire la o anumită problemă, după care să-i
întoarcă spatele spunându-i „v-am consultat”.
Astfel, ne raliem opiniei formulate în doctrină, potrivit căreia consultarea
Parlamentului de către Preşedinte în scopul iniţierii unui referendum este golită
de orice conţinut în situaţia în care Preşedintele, după expunerea opiniei sale cu
privire la obiectul referendumului încheie mesajul concluzionând că, în acest mod, a
fost parcursă şi etapa constituţională a consultării Parlamentului. Această consultare
trebuie să fie una autentică, în sensul că fiecare dintre autorităţile publice implicate în
procesul decizional – Preşedintele României şi, respectiv, Parlamentul – are obligaţia
de a colabora şi de a ţine cont una de opinia celeilalte, armonizându-şi punctele de
7 Potrivit art. 90 din Constituţie, „Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu
privire la principalele probleme politice ale naţiunii”.
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vedere. Prin urmare, consultarea nu trebuie să fie una pur formală şi lipsită de orice
dialog. Această din urmă situaţie este cea petrecută între Preşedintele României şi
Parlament cu ocazia referendumului din noiembrie 2009, având ca obiect sistemul
parlamentar unicameral şi reducerea numărului de parlamentari. Fără a intra în
toate detaliile legate de acest referendum iniţiat în temeiul art. 90 din Constituţie,
relevantă pentru ideea noastră ni se pare conduita pe care au avut-o ambele autorităţi:
astfel, pentru ca Preşedintele României să se poată adresa Parlamentului în temeiul
aceluiaşi articol a fost necesară modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului (supusă, în aproximativ 4 luni, de patru ori controlului de
constituţionalitate8); în acelaşi timp, consultarea de către Preşedinte a Parlamentului
practic nu a existat, întrucât imediat după transmiterea mesajului, Preşedintele
României a părăsit sala de şedinţă.9
Procedura referendumului presupune două etape:
a) consultarea Parlamentului care, în Camere reunite, adoptă o hotărâre, cu votul
majorităţii senatorilor şi deputaţilor prezenţi. Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000
de organizare şi desfăşurare a referendumului prevedea că hotărârea Parlamentului,
referitoare la solicitarea Preşedintelui României de organizare a unui referendum
consultativ, se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Curtea
Constituţională, în jurisprudenţa sa (Decizia nr. 392/2007), a decis că această dispoziţie
este neconstituţională, întrucât hotărârile Parlamentului se adoptă cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, excepţie de la această regulă făcând numai acele hotărâri care,
prin Constituţie, se adoptă cu o altă majoritate;
b) consultarea poporului, care îşi exprimă voinţa cu privire la problemele de interes
naţional, ce îi sunt supuse de către Preşedinte (Deaconu, 2007, p. 44).
Data şi obiectul referendumului se stabilesc prin decret prezidenţial, decret ce
reprezintă o manifestare de voinţă unilaterală cu scopul de a produce efecte juridice
şi este emis în exercitarea unei atribuţii constituţionale pe care şeful statului o are10.
8 Decizia Curţii Constituţionale nr. 147/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 7 martie 2007;
Decizia Curţii Constituţionale nr. 355/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 11 mai 2007;
Decizia Curţii Constituţionale nr. 420/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 4 mai 2007; Decizia Curţii
Constituţionale nr. 392/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 15 mai 2007.
9 Stenograma şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 24 aprilie 2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 60 din 4 mai 2007.
10 În acest sens, a se vedea Decretul Preşedintelui nr. 909/2007 pentru organizarea unui referendum naţional privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor
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6. Regimul răspunderii Preşedintelui
Preşedintele României, în exercitarea atribuţiilor sale, beneficiază de imunitate,
care reprezintă un mijloc de protecţie acordat reprezentanţilor poporului, menit să-i
apere de eventualele presiuni, abuzuri şi procese îndreptate împotriva lor, având drept
scop garantarea libertăţii de exprimare. Preşedintele se bucură de imunitate, adică nu
răspunde pentru opiniile, actele şi faptele săvârşite în exerciţiul mandatului, respectiv
cele care fac parte din prerogativele pe care i le conferă funcţia dar, în schimb, pentru
faptele care nu au legătură cu prerogativele funcţiei de preşedinte va răspunde ca
orice cetăţean, în condiţiile dreptului comun (Iorgovan, vol. I, 2005, p. 330). Instituţia
imunităţii şefului statului este rezultatul unei tradiţii, dar şi al unei necesităţi (Apostol
Tofan, 2008b, p. 20). Din vechime, în monarhiile absolute, şeful statului era absolvit
de orice formă de răspundere, actele acestuia fiind valabile doar cu contrasemnătura
primului-ministru sau a unui ministru care, prin aceasta, devine răspunzător.
Referitor la răspunderea Preşedintelui, Constituţia din 1991 a consacrat două
texte distincte acestei instituţii [art. 84 alin. (3) şi art. 95], ceea ce a dus la o serie
de consecinţe asupra naturii şi a regimului juridic care se aplică fiecărei forme de
răspundere. De exemplu, modalitatea de reglementare a acestei probleme în textul
consacrat imunităţii a fost criticată ca necorespunzătoare, atât sub aspectul consonanţei
dintre denumirea articolului şi conţinutul reglementării, cât şi din punctul de vedere
al succesiunii logice a textelor capitolului consacrat Preşedintelui României; astfel,
tragerea la răspundere penală a preşedintelui era reglementată înaintea atribuţiilor,
actelor şi răspunderii politice a acestuia, ceea ce era nefiresc (Constantinescu et al.
2003, p. 80).
Această deficienţă de redactare iniţială a regimului constituţional consacrat
răspunderii Preşedintelui României a fost remediată prin Legea de revizuire, prin
plasarea fostului art. 84 alin. (3) referitor la punerea sa sub acuzare, imediat după
textul consacrat suspendării sale din funcţie, în acest mod fiind rezolvate şi aspectele
sesizate de doctrină (Apostol Tofan, 2008a, p. 122).
Protecţia acordată Preşedintelui nu înseamnă că acesta nu răspunde pentru modul
cum îşi exercită mandatul; astfel, doctrina precizează că imunitatea Preşedintelui nu
este totală, acesta putând răspunde politic şi juridic pentru faptele sale săvârşite în
exerciţiul mandatului.
Suportul constituţional al răspunderii politice a Preşedintelui României îl reprezintă
dispoziţiile art. 95 alin. (1) din Constituţie care statuează că, în cazul săvârşirii unor
fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei11, Preşedintele României poate
fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu
Parlamentului României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din
24 octombrie 2007.
11 Comiterea unei fapte grave de încălcare a Constituţiei nu trebuie confundată cu neexercitarea
sau exercitarea într-un anumit mod a unor atribuţii pe care şeful statului le poate îndeplini
în mod facultativ, având deplină libertate de alegere (Constantinescu et al., 1992, p. 214).
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votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale.
Propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României poate fi iniţiată,
potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi
senatorilor; aceasta se depune concomitent la Birourile permanente ale celor două
Camere şi se comunică neîntârziat Preşedintelui12. În literatura de specialitate se
precizează că, în realitate, calificarea răspunderii consacrate prin art. 95 din Constituţie
ca fiind o răspundere politică a Preşedintelui se bazează, în principal, pe considerente
didactice, tradiţionala răspundere politică fiind, de fapt, tot o formă a răspunderii juridice
ca instituţie a dreptului constituţional (în cazul parlamentarilor), respectiv a dreptului
administrativ (în cazul Preşedintelui Republicii şi al miniştrilor).
Procedura suspendării Preşedintelui României comportă următoarele etape:
A) Procedura de suspendare din funcţie a Preşedintelui României poate fi iniţiată
de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat,
la cunoştinţa Preşedintelui [art. 95 alin. (2) din Constituţie].
B) Procedura de suspendare a Preşedintelui României presupune (art. 66-70 din
Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului):
1. Iniţiativa de suspendare din funcţie se depune concomitent la Birourile
permanente ale celor două Camere; acestea, sub semnătura preşedinţilor, comunică
neîntârziat această propunere Preşedintelui României, precizându-se, totodată, data
şi locul şedinţei comune a Camerelor.
2. Propunerea de suspendare este prezentată în şedinţa comună a celor două
Camere; în urma prezentării acesteia, preşedintele care conduce şedinţa comună,
după prezentarea propunerii de suspendare din funcţie şi ascultarea explicaţiilor
Preşedintelui României, consultă deputaţii şi senatorii dacă datele existente sunt
suficiente pentru a fi sesizată Curtea Constituţională, situaţie în care:
a) în cazul în care se consideră că datele sunt suficiente, propunerea de suspendare, însoţită de informaţiile necesare, se trimite de îndată, de către
preşedintele care a condus şedinţa comună, Curţii Constituţionale spre
consultare, menţionându-se şi termenul până la care aceasta trebuie să se
pronunţe; în termen de 24 de ore de la primirea avizului Curţii Constituţionale,
Camerele Parlamentului se întrunesc în şedinţă comună, pentru a hotărî asupra
propunerii de suspendare din funcţie. În lipsa oricărui criteriu constituţional,
s-a remarcat pe deplin întemeiat că Parlamentul dispune de o largă putere
discreţionară în a decide dacă fapta sau faptele imputate Preşedintelui Republicii
sunt sau nu atât de grave încât să justifice suspendarea lui din funcţie, cu condiţia
avizului consultativ al Curţii Constituţionale (Apostol Tofan, 2008b, p. 27);
b) în cazul în care se consideră că datele nu sunt suficiente, se decide constituirea
unei comisii comune de anchetă; raportul întocmit de această comisie de anchetă
se trimite, prin grija preşedinţilor celor două Camere, Curţii Constituţionale
spre consultare, în termen de 3 zile de la data depunerii raportului.
12 Comunicarea trebuie făcută de Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului.
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3. Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor; votul este
secret, prin bile.
4. Hotărârea adoptată de Parlament, în cadrul procedurii de suspendare din funcţie
a Preşedintelui României, se comunică acestuia, în termen de 48 de ore, sub semnătura
preşedinţilor celor două Camere.
C) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de
zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui [art. 95 alin. (3)
din Constituţie şi art. 8-10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea
referendumului]:
1. Referendumul pentru demiterea Preşedintelui este obligatoriu şi se stabileşte
prin hotărâre a Parlamentului.
2. Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin „da”
sau „nu” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu
demiterea Preşedintelui României?”.
D) Demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea
voturilor valabil exprimate, la nivelul ţării, ale cetăţenilor care au participat la
referendum. În literatura de specialitate (Apostol Tofan, 2008b, p. 28) s-a menţionat
că demiterea Preşedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor
valabil exprimate, la nivelul ţării, ale cetăţenilor care au participat la referendum,
potrivit art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului,
ce derogă de la principiul potrivit căruia referendumul este valabil dacă la acesta
participă cel puţin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele
electorale, potrivit art. 5 alin. (2) al legii.
E) Dacă Preşedintele este suspendat din funcţie, interimatul se asigură, în ordine,
de Preşedintele Senatului sau de Preşedintele Camerei Deputaţilor. Preşedintele
interimar al României poate exercita toate atribuţiile Preşedintelui ales, cu excepţia
celor prevăzute la art. 88-90 din Constituţie – adresarea de mesaje către Parlament,
dizolvarea Parlamentului şi consultarea poporului prin referendum cu privire la
probleme de interes naţional (art. 98 din Constituţie).
F) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanţa funcţiei de Preşedinte
al României, vacanţă care poate interveni inclusiv ca urmare a demiterii din funcţie
în urma procedurii de suspendare, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou
preşedinte [art. 97 alin. (2) din Constituţie].
În funcţie de rezultatul referendumului, Preşedintele României îşi va relua exerciţiul
drepturilor şi al obligaţiilor constituţionale (dacă referendumul a fost respins) sau va
fi demis (dacă electoratul a decis demiterea din funcţie a Preşedintelui României).
S-a arătat în doctrină că hotărârea Parlamentului asupra cererii de suspendare din
funcţie a Preşedintelui Republicii riscă să fie puternic influenţată de consideraţii de
ordin politic, legate de raportul de forţe existent între partidele reprezentate în cele
două Camere. Astfel, dacă Preşedintele dispune de o majoritate sigură în Parlament,
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o astfel de cerere va avea puţine şanse de succes. În schimb, dacă o majoritate ostilă
Preşedintelui s-ar instala în Parlament, o cerere de suspendare din funcţie pentru fapte
care, în ochii multora, nu prezintă o reală gravitate, ar putea fi totuşi aprobată. Ori
de câte ori o asemenea situaţie ar interveni, aprobarea de către Parlament a cererii de
suspendare din funcţie a Preşedintelui Republicii ar lua mai curând aspectul unui vot
de neîncredere îndreptat împotriva acestuia, decât al unei măsuri luate în aplicarea
art. 95 din Constituţie.
Demiterea din funcţie este o sancţiune politică severă, deoarece are drept consecinţă
pierderea calităţii de Preşedinte al României. Dacă sancţiunea suspendării din funcţie
înseamnă încetarea provizorie, pe o perioadă determinată, numai a exerciţiului
drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din această funcţie publică, demiterea are ca
rezultat pierderea definitivă a funcţiei de Preşedinte al României şi, implicit, a
drepturilor şi obligaţiilor ce ţin de aceasta.
În practica de stat, au existat două situaţii în care s-a iniţiat procedura de suspendare
a Preşedintelui României. Prima dintre aceste situaţii l-a vizat de Preşedintele Ion
Iliescu în cursul exercitării mandatului din perioada 1992-1996, situaţie în care
Parlamentul nu a aprobat suspendarea, iar cea de-a două situaţie l-a avut în vedere
pe Preşedintele Traian Băsescu, în mandatul din perioada 2004-2009.
În prima situaţie, propunerea de suspendare din funcţie formulată de 167 de
deputaţi şi senatori, a fost prezentată Camerelor Parlamentului, convocate în sesiune
extraordinară şi reunite în şedinţă comună, la data de 4 iulie 1994, şi se întemeiază
pe declaraţia publică făcută de domnul Ion Iliescu, Preşedintele României, la data
de 20 mai 1994, în municipiul Satu Mare; astfel, s-a considerat că, prin această
declaraţie publică, domnul preşedinte Ion Iliescu a încălcat grav anumite prevederi
constituţionale.
Curtea Constituţională a dat aviz negativ în urma consultării sale de către Parlament,
dar procedura a fost continuată până s-a ajuns la votul final pentru suspendarea
Preşedintelui. În şedinţa comună a celor două Camere nu a fost obţinută majoritatea
absolută a voturilor precizată de Constituţie pentru suspendarea şefului statului.
În al doilea caz, propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României,
domnul Traian Băsescu, iniţiată de 182 deputaţi şi senatori, prezentată în şedinţa
comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului la data de 28 februarie 2007 şi înaintată
Curţii Constituţionale la 21 martie 2007, se referă la acte şi fapte de încălcare a
Constituţiei, săvârşite în exerciţiul mandatului care, însă, prin conţinutul şi
consecinţele lor, nu pot fi calificate drept grave, de natură să determine suspendarea
din funcţie a Preşedintelui României, în sensul prevederilor art. 95 alin. (1) din
Constituţie. Parlamentul a decis, cu o majoritate parlamentară de 322, pe baza datelor
şi a informaţiilor care i-au fost prezentate cu ocazia dezbaterilor, asupra existenţei
şi gravităţii faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcţie a Preşedintelui
României, în concordanţă cu dispoziţiile art. 95 din Constituţie. Profitând, probabil, şi
de faptul că iniţiatorii demersului au cerut să constate că preşedintele a încălcat grav
Constituţia – când, de fapt, legea fundamentală vorbeşte despre fapte grave prin care
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se încalcă Constituţia – judecătorii constituţionali au apreciat că au existat încălcări
ale Constituţiei, dar nu grave, care să justifice suspendarea Preşedintelui. Pe scurt,
avizul Curţii Constituţionale era negativ, dar se recunoştea faptul că ultimul cuvânt
îi aparţinea Parlamentului13.
În opinia noastră, argumentaţia la care recurge Curtea Constituţională este contradictorie şi, în loc să clarifice regimul juridic al acestei forme de răspundere creează
veritabile confuzii cu privire la rolul Parlamentului şi al Curţii Constituţionale în
această materie. Se poate interpreta că, prin considerentele sale, Curtea a evitat
să-şi asume o opinie tranşantă în ceea ce priveşte calificarea faptelor săvârşite de
Preşedinte ca fiind veritabile încălcări grave ale Constituţiei, care să legitimeze
suspendarea acestuia din funcţie. A recunoaşte că Preşedintele în exerciţiu a încălcat
Constituţia, dar nu foarte grav, echivalează cu a recunoaşte că s-a săvârşit o stare de
neconstituţionalitate dar, din motive pe care nu ni le dezvăluie, ar trebui ca autorul
acestor fapte să nu răspundă. Nu suntem adepţii tezei care se desprinde din substratul
avizului Curţii, că ar trebui să facem o ierarhie între normele constituţionale şi, prin
urmare, atunci când se încalcă unele fapte, acestea sunt mai puţin grave, iar atunci
când se încalcă altele, ele devin foarte grave. Credem că supremaţia Constituţiei vizează
legea fundamentală în integralitatea ei şi ea trebuie respectată de toate subiectele de
drept, în egală măsură. Cu atât mai mult de către Preşedinte care, potrivit articolului
80, veghează la respectarea Constituţiei.
Legiuitorul constituant român reduce răspunderea penală a Preşedintelui României
la „punerea sub acuzare pentru înaltă trădare”, care constituie o faptă deosebit de
gravă. Potrivit art. 96 alin. (1) din Constituţie, republicată, Camera Deputaţilor şi
Senatul, în şedinţă comună, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor
şi senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Preşedintelui României pentru înaltă
trădare. Procedura de punere sub acuzare a Preşedintelui României se declanşează pe
baza unei cereri semnate de majoritatea deputaţilor şi senatorilor, cerere ce cuprinde
descrierea faptelor care îi sunt imputabile şi trebuie adusă, imediat, la cunoştinţă
Preşedintelui României, pentru ca acesta să poată da explicaţii cu privire la faptele
ce i se impută. Dacă se hotărăşte punerea sub acuzare a Preşedintelui, Parlamentul,
sub semnătura preşedinţilor celor două Camere, sesizează procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care are competenţă de
judecată.
Procedura propriu-zisă presupune două faze: faza punerii sub acuzare pentru înaltă
trădare (politică) şi faza judiciară (tehnico-juridică) compusă din trei etape: trimiterea
în judecată realizată de Parchetul General, judecata în fond (Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie) şi judecata în recurs (Înalta Curte de Casaţie şi de Justiţie, în Secţiuni Unite).
Referitor la „înalta trădare”, aceasta nu este definită de legiuitorul constituant,
ci de cel organic, fiind reglementată de art. 398 din noul Cod Penal, potrivit căruia
13 A se vedea Avizul consultativ nr. 1 din 5 aprilie 2007 publicat în Monitrul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 7 aprilie 2007.
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faptele prevăzute la art. 394-39714 săvârşite de către Preşedintele României sau de
către un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării constituie infracţiunea
de înaltă trădare şi se pedepsesc cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la
25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
În doctrina românească (Drăganu, 2003, pp. 89-95) s-a exprimat opinia potrivit
căreia, în măsura în care se admite că „înalta trădare” prevăzută de Constituţie
este o infracţiune, art. 96 din Constituţie devine inaplicabil deoarece, neexistând o
asemenea infracţiune în Codul Penal (în vigoare – n.n.), Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie ar urma să constate că o asemenea infracţiune nu există din punct de vedere
legal şi să hotărască în consecinţă. Dar, din moment ce Constituţia foloseşte această
sintagmă, se poate considera că ar fi vorba de o agravantă a infracţiunii de trădare
prevăzută de Codul penal, situaţie în care instanţa supremă va trebui să constate că
fapta Preşedintelui României întruneşte elemente constitutive ale acestei infracţiuni şi
să aplice o pedeapsă apropiată de maximul prevăzut pentru infracţiunea de „trădare”
din Codul penal.
Într-o altă opinie (Constantinescu et al., 1992, p. 193) s-a admis că „înalta trădare”
depăşeşte sfera strictă a conceptelor juridice, având mai ales o semnificaţie politică,
putând fi definită drept cea mai gravă încălcare a jurământului şi intereselor poporului
şi ţării, în exerciţiul atribuţiilor prezidenţiale. De altfel, în doctrină s-a admis că fapta
de înaltă trădare are un conţinut complex, variabil şi un pronunţat caracter politic.
Considerăm, în aceeaşi ordine de idei, că înaltă trădare este un concept al dreptului
public care, deşi depăşeşte această „graniţă” odată cu rezultatul votului parlamentar,
care decide punerea sub acuzare a Preşedintelui, nu se poate confunda cu infracţiunea
de trădare din Codul penal. Propunem, de lege ferenda, reglementarea faptei de înaltă
trădare printr-o lege organică, care să nu depăşească limitele constituţionale cu privire
la subiectele cărora li se adresează, aşa cum a făcut-o legiuitorul în privinţa Codului
penal adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului (Legea nr. 286/2009) şi care, de
altfel, are şi o dată incertă de intrare în vigoare15.

14 Aceste articole prevăd următoarele fapte: trădarea, trădarea prin transmitere de informaţii
secrete de stat, trădarea prin ajutarea inamicului şi acţiuni împotriva ordinii constituţionale.
15 Potrivit art. 446 alin. (3) „În termen de 12 luni de la data publicării prezentului cod în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare
proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal”. Acest proiect a fost înregistrat
la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, la data de 22 iulie 2010 şi a fost adoptat
de Senat în şedinţa din 2 martie 2011. În prezent proiectul este la Camera Deputaţilor,
în calitate de cameră decizională, fiind în dezbaterea comisiilor permanente, în vederea
elaborării unui raport.
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desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 325 din 15 mai 2007.
3. Decizia Curţii Constituţionale nr. 147/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
162 din 7 martie 2007.
4. Decizia Curţii Constituţionale nr. 355/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
318 din 11 mai 2007.
5. Decizia Curţii Constituţionale nr. 420/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
295 din 4 mai 2007;
6. Decizia Curţii Constituţionale nr. 392/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 325 din 15 mai 2007.
7. Decizia Curţii Constituţionale nr. 991/2008 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 6 octombrie 2008.
8. Decizia Curţii Constituţionale nr. 1596/2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 27 decembrie 2011.
9. Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constituţiei României, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.
10. Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 84 din 24 februarie 2000.
11. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009.
12. Stenograma şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 24
aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 60 din
4 mai 2007.

105

