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Prefa  

Lucrarea pe care am deosebita pl cere de a o prezenta constituie rezultatul unei acti-
vit i laborioase din partea autoarei, având la baz  o cunoa tere aprofundat  a doctrinei i a 
practicii legislative i jurisdic ionale în domeniul administrativ, precum i experien a 
dobândit  prin predarea dreptului administrativ la nivel universitar. 

Structurat  în 12 capitole, lucrarea î i propune s  ofere o imagine cât mai detaliat  a 
complexit ii sistemului administra iei publice, punerea în eviden  a regulilor fundamen-
tale, fiind completat  cu observa ii pertinente referitoare la unele aspecte de detaliu, a c ror 
importan  nu poate fi pus  la îndoial  în acest domeniu. 

Prin prezentarea principiilor, dar i a rolului, a competen elor, atribu iilor, a constituirii, 
organiz rii i func ion rii fiec reia dintre autorit ile administra iei publice centrale i 
locale, lucrarea reu e te s  îmbine armonios cerin ele unui curs universitar cu exigen ele 
impuse de în elegerea i punerea în aplicare a normelor legale. 

În lucrare sunt supuse unei analize am nun ite i pertinente autorit ile puterii exe-
cutive – Pre edintele României i Guvernul, ministerele i celelalte organe de specialitate 
ale administra iei publice centrale, prefectul – ca reprezentant al Guvernului pe plan local, 
autorit ile administrative autonome, dar i autorit ile administra iei publice locale – 
consiliile locale, primarul i consiliile jude ene.  

În abordarea problematicii, prezentarea pleac  de la principiile instituite de Constitu ie, 
urm rindu-se apoi dezvoltarea acestora la nivelul actelor normative cu for a juridic  a legii, 
dar i la nivelul celor care organizeaz  i pun în executare dispozi iile legale. Sunt astfel 
eviden iate particularit ile i rolul fiec reia dintre entit ile analizate, formulându-se, în 
acela i timp, observa ii critice cu privire la anumite aspecte legate de modalitatea de regle-
mentare sau de interpretare a unora dintre prevederile referitoare la organizarea, func io-
narea i atribu iile elementelor componente ale sistemului administra iei publice. 

O aten ie deosebit  este acordat  prezent rii unora dintre deciziile recente ale Cur ii 
Constitu ionale, prin care instan a de contencios constitu ional a clarificat, cu valoare de 
principiu, unele dintre problemele legate de interpretarea i aplicarea normelor legale în 
litera i spiritul principiilor constitu ionale. 

Contenciosul administrativ face obiectul ultimului capitol al lucr rii, în prezentarea 
acestei institu ii de drept fiind reliefate atât regulile consfin ite prin normele legale, cât i 
aspectele care au ridicat probleme în practic  i discu ii în literatura de specialitate.  

F când apel la un material documentar bogat, valorificând ideile avansate pân  în acest 
moment în doctrin , dar i practica instan ei de contencios constitu ional, precum i cea a 
instan elor de contencios administrativ, lucrarea sistematizeaz  i red  într-o manier  origi-
nal  coordonatele care stau la baza sistemului administra iei publice din România. 

Experien a acumulat  în cadrul administra iei publice, în special în cadrul Consiliului 
Legislativ, înc  de la înfiin area acestuia, au permis autoarei o analiz  ampl  i pertinent  a 
problemelor abordate de pe pozi ia practicianului, a celui care contribuie la îmbun t irea 
normei legale. 
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Prin aceste abord ri, lucrarea reprezint  atât un material necesar pentru noile genera ii 
de juri ti i func ionari publici, dar i o valoroas  contribu ie la îmbog irea doctrinei de 
specialitate, prezentând astfel un interes deosebit pentru profesioni tii în domeniu, practi-
cieni sau teoreticieni. 
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Capitolul I 

PRE EDINTELE ROMÂNIEI 

1. Considera ii generale privind eful statului 
 
Institu ia efului statului a ap rut odat  cu statul i a cunoscut o evolu ie continu  în 

ceea ce prive te forma, structura i atribu iile sale. Pe parcursul acestei evolu ii, institu ia a 
avut fie o organizare unipersonal , fie o organizare colegial . 

În literatura de specialitate1 se arat  c  importan a acestei institu ii pentru administra ie 
poate fi rezumat  sub trei aspecte, care se reg sesc în marea majoritate a statelor europene: 

– chiar dac  eful statului nu este ales printr-un vot universal, acesta are totu i un rol 
important în rela iile externe, rol integrat, mai mult sau mai pu in, în activitatea admi-
nistra iei; 

– posibilitatea de interven ie în procedura legislativ  este un mecanism esen ial al 
sistemului de executare i de organizare a execut rii legii; 

– eful statului, prin stabilitatea func iei i prin autoritatea sa moral , este de cele mai 
multe ori comandantul for elor armate, acesta din urm  fiind unul din pilonii aparatului 
administrativ de stat. 

Institu ia efului statului trebuie analizat  plecând de la forma de guvern mânt2, care 
cuprinde, ca elemente constitutive, i condi iile în care se realizeaz  atribu iile de ef al 
statului, precum i raporturile specifice care se stabilesc între aceast  institu ie i celelalte 
categorii de organe, în mod deosebit Parlamentul i Guvernul3.  

Aristotel, „creatorul dreptului constitu ional”, a încercat pentru prima dat  o clasificare 
a formelor de guvern mânt, propunând trei grupe4: 

– monarhia, care se caracterizeaz  prin concentrarea puterii în mâna unei sigure 
persoane; 

– oligarhia, în care puterea se împarte între mai mul i indivizi sau, dup  caz, este rezer-
vat  unui grup social restrâns; 

– democra ia, care se caracterizeaz  prin faptul c  poporul exercit  direct puterea. 
A a cum se arat  în doctrin 5, „ i Platon s-a ocupat de formele de guvern mânt, 

vorbind despre monarhie, bazat  pe autoritate i despre democra ie, bazat  pe libertate, 

                                                 
1 I. Alexandru, M. C r u an, S. Bucur, Drept administrativ, ed. a III-a revizuit  i ad ugit , Ed. Universul 

Juridic, Bucure ti, 2009, p. 177. 
2 Forma de guvern mânt reprezint  modul în care sunt constituite i func ioneaz  organele statului prin 

care se exercit  puterea politic  – I. Muraru, E.S. T n sescu, Drept constitu ional i institu ii politice, ed. 13,  
Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2009, p. 60. 

3 M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan i colectivul, Constitu ia României – comentat  i adnotat , 
R.A. Monitorul Oficial, Bucure ti, 1992, p. 8. 

4 Constantin G. Disescu, Cursul de drept public român, Stabilimentul Grafic I.V. Socec, Bucure ti, 1890, 
p. 9. 

5 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. 4, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 282. 
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spunând c  cel mai bun guvern este acela care se bazeaz  pe autoritate i libertate. Dup  
Platon, regele este „pastorul poporului” ”. 

Profesorul Ion Deleanu, urmând „clasificarea clasic ” ce pleac  de la Aristotel, 
precizeaz  c  realitatea istoric  este mult mai complex  i cu note de specificitate: monarhia 
este o form  de guvern mânt mult mai simbolic , aristocra ia aproape a disp rut, în timp ce 
republica are cu totul alt  semnifica ie decât cea originar 1. 

Realizând o sintez  a formelor de guvern mânt, cele mai uzuale au fost i sunt 
monarhia i republica. 

Monarhia se caracterizeaz  prin aceea c  puterea de stat este înf ptuit  de o singur  
persoan  – monarh (rege, împ rat, prin , domn, emir) – dobândit  pe cale ereditar  ori dup  
proceduri specifice, în func ie de tradi iile regimului constitu ional2. 

Cunoscut  din cele mai vechi timpuri, monarhia a fost cea mai r spândit  form  de 
guvern mânt. În evolu ia acesteia se pot identifica: 

a) monarhia absolut , în care puterea este de inut  de o singur  persoan , care o 
exercit  dup  propria voin , în mod discre ionar, fiind caracteristic  evului mediu; 

b) monarhia limitat  (constitu ional ), în cadrul c reia are loc o limitare a puterilor 
monarhului prin legea fundamental  a statului; 

c) monarhia parlamentar  dualist , în cadrul c reia, al turi de monarh, exist  
parlamentul – organ reprezentativ – care stau, din punct de vedere legal, pe o pozi ie egal ; 

d) monarhia parlamentar  contemporan , în cadrul c reia puterile monarhului sunt 
formale, acesta p strând unele prerogative, precum dreptul de a dizolva parlamentul, 
dreptul de numiri în func ii superioare, dreptul de a refuza semnarea unor legi. Aceast  
form  de guvern mânt exist  în prezent în Anglia, Belgia, Olanda, ca o expresie a tradi iei 
i istoriei. 

Republica este forma de guvern mânt în care cet enii se guverneaz  singuri, 
desemnând sau alegând un ef de stat, denumit, de regul , pre edinte3. În aceast  form  de 
guvern mânt, institu ia efului statului poate s  fie exercitat  de o singur  persoan , dar 
poate fi exercitat  i de o autoritate colegial . 

În statele în care puterea este fundamentat  pe principiul separa iei puterilor în stat, 
eful statului este încadrat în sfera puterii executive, chiar dac  are i unele atribu ii în 

materie de legiferare.  
În aceste sisteme, sarcina guvern rii se asigur , fie numai de eful statului împreun  cu 

o echip  de consilieri, fie de dou  organe executive, respectiv, de eful statului i de o 
echip  de guvernan i în frunte cu prim-ministrul, desemna i pe baza unei anumite proceduri. 

În fostele ri socialiste, func ia de ef al statului a fost încadrat  în categoria 
„organelor supreme ale puterii de stat”, deci în sfera puterii legislative i a avut de-a lungul 
timpului, fie o structur  colegial , purtând diverse denumiri: Prezidiu, Consiliu de Stat, 
Consiliu preziden ial, fie o structur  unipersonal . 
                                                 

1 I. Deleanu, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I, Ed. Europa Nova, Bucure ti, 1996, p. 140. 
2 I. Muraru, E.S. T n sescu, Drept constitu ional i institu ii politice, ed. 13, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 

2009, p. 61. 
3 I. Muraru, E.S. T n sescu, op. cit., p. 61. 
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2. Scurt istoric asupra institu iei efului statului în România 
 

Potrivit Constitu iei din 18661, puterile constitu ionale ale Domnului erau ereditare. 
Acesta exercita puterea legislativ  în mod colectiv împreun  cu Reprezentan a Na ional , în 
timp ce puterea executiv  îi era încredin at  în exclusivitate. El numea i revoca pe mini trii 
s i. Niciun act al Domnului nu putea avea t rie dac  nu era contrasemnat de un ministru 
care, prin aceasta, devenea r spunz tor de acel act2.  

În conformitate cu art. 93 din Constitu ie, Domnul sanc iona i promulga legile, avea 
dreptul de amnistie în materie politic , de a ierta sau mic ora pedepsele în materii criminale, 
de a numi sau confirma în toate func iunile publice, de a face regulamente necesare pentru 
executarea legilor f r  a putea modifica sau suspenda dispozi iile legale. Domnul era capul 
puterii armate, conferea grade militare i decora ii în conformitate cu legea, avea dreptul de 
a bate moned  i de a încheia cu statele str ine conven ii necesare pentru comer , naviga ie 
i alte asemenea, care erau supuse aprob rii puterii legislative. Domnul putea convoca în 

sesiune organul legislativ i putea s  porunceasc  închiderea sesiunii, avea dreptul de a 
convoca în sesiune extraordinar  Adun rile i de a dizolva ambele Camere deodat  sau 
numai una din ele.  

Constitu ia Regatului României din 19233 a consacrat faptul c  toate puterile statului 
eman  de la na iune, care nu le poate exercita decât „prin delega iune” i dup  principiile i 
regulile constitu ionale, puterile constitu ionale ale Regelui fiind ereditare. Potrivit art. 34, 
puterea legislativ  se exercita colectiv de c tre Rege i Reprezentan a Na ional  alc tuit  
din Senat i Adunarea Deputa ilor, care aveau ini iativ  legislativ , fiind necesar ca orice 
lege s  aib  învoirea celor trei ramuri ale puterii legiuitoare. Puterea executiv  era 
încredin at  Regelui, care numea i revoca mini trii. Niciun act al Regelui nu avea t rie 
dac  nu era contrasemnat de un ministru, care prin aceasta devenea r spunz tor de acel act.  

În privin a prerogativelor regale, acestea erau asem n toare cu cele prev zute pentru 
Domn în Constitu ia din 1866.  

Dispozi ii similare celor cuprinse în Constitu ia din 1923 au fost p strate i în 
Constitu ia din 19384, care îl declara pe rege „capul statului”. Puterea legislativ  se 
exercita de Rege prin Reprezentan a Na ional , iar puterea executiv  era încredin at  
Regelui, care o exercita prin Guvernul s u. Mini trii erau numi i i revoca i de rege i 
r spundeau politic numai în fa a acestuia. 

În perioada 1940-1944, când pre edintele Consiliului de Mini tri era învestit cu puteri 
depline în conducerea statului, regele a continuat s  de in  o serie de prerogative specifice 
func iei de ef al statului: era capul o tirii, acredita pe ambasadorii i mini trii plenipo-
ten iari, numea pe prim-ministru, acorda gra ierea i amnistia. Celelalte puteri apar ineau 
pre edintelui Consiliului de Mini tri, ceea ce denot  o diminuare a prerogativelor monar-
hului i o reducere a rolului s u în via a politic  a rii5.  

                                                 
1 Constitu ia Principatelor Unite Romane din 30/06/1866 publicat  în M. Of. nr. 142 din 13 iulie 1866. 
2 Art. 92 din Constitu ia Principatelor Unite Române din 1866. 
3 Constitu ia Regatului României din 29/03/1923 publicat  în M. Of. nr. 282 din 29 martie 1923. 
4 Constitu ia Regatului României din 24/02/1938 publicat  în M. Of. nr. 48 din 27 februarie 1938. 
5 Dumitru Brezoianu, Curs de Drept administrativ, Ed. All Beck, Bucure ti, 2004, p. 294. 
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În condi iile istorice ale anului 1944, a fost repus  în vigoare Constitu ia din 1923 i au 
fost adoptate o serie de acte cu caracter constitu ional1 care au cuprins reglement ri 
fundamentale ale unor rela ii privitoare la instaurarea, men inerea i exercitarea puterii2. 

Legea nr. 363/19473, prin care a fost desfiin at regimul monarhic în România i a fost 
proclamat  Republica Popular  Român , a creat un organ colegial, Prezidiul Republicii 
Populare Române, care s  exercite puterea executiv  pân  la intrarea în vigoare a noii 
constitu ii. Prezidiul era alc tuit din 5 membri, ale i cu majoritate de Adunarea Deputa ilor 
dintre personalit ile vie ii publice, tiin ifice i culturale4, organ care exercita prerogative 
specifice func iei de ef al statului. Prin Legea nr. 364/19475 au fost numi i membrii 
primului Prezidiu al Republicii Populare Române6.  

Constitu ia din 19487 a încredin at func ia de ef al statului unui organ colegial, 
Prezidiul Marii Adun ri Na ionale, pe care l-a calificat ca „organ suprem al puterii de stat”, 
nu al administra iei de stat. Acest organ era alc tuit dintr-un pre edinte, 3 vicepre edin i, un 
secretar i 14 membri ale i direct de Marea Adunare Na ional . 

Prezidiul, în totalitatea lui, sau oricare din membrii s i, erau revocabili oricând de 
Marea Adunare Na ional , r spunzând de întreaga activitate fa  de organul legislativ al 

rii. Potrivit art. 44 din Constitu ie, Prezidiul avea competen a s  emit  decrete, s  
interpreteze legile, s  acorde gra ierea i s  comute pedepsele, s  confere decora ii i 
medalii, s  fac  numiri i confirm ri în func ii publice, s  reprezinte Republica Popular  
Român  în rela iile interna ionale, s  acrediteze i s  recheme pe reprezentan ii diplomatici 
ai rii, s  ratifice i s  denun e tratatele interna ionale. Între sesiunile Marii Adun ri 
Na ionale, Prezidiul era competent s  numeasc  i s  revoce pe mini tri, la propunerea 
pre edintelui Consiliului de Mini tri, ori s  declare starea de r zboi i mobilizarea par ial  
sau general , la propunerea Guvernului. 

Dup  votare, legile se semnau de c tre pre edintele i secretarul Prezidiului i se 
publicau în Monitorul Oficial. 

Constitu ia din anul 19528 a men inut Prezidiul Marii Adun ri Na ionale ca organ 
colegial care îndepline te prerogativele de ef al statului, acesta fiind compus dintr-un 
pre edinte, doi vicepre edin i, un secretar i 13 membri. Ca atribu ii noi, men ion m posi-
bilitatea consult rii poporului (referendum), numirea i revocarea comandantului suprem al 
for elor armate, precum i proclamarea în unele localit i sau pe întreg teritoriul rii a st rii 
                                                 

1 Actele cu caracter constitu ional avute în vedere sunt: Decretul nr. 1626/1944 pentru „Fixarea drepturilor 
Românilor în cadrele Constitu iunii din 1866 i cu modific rile Constitu iunii din 29 martie 1923”; Decretul nr. 
1849/1944 pentru „Ad ugire de alineat nou la finele art. IV din Înaltul Decret Regal nr. 1626 din 31 august 
1944”; Legea nr. 86 din februarie 1945 pentru Statutul Na ionalit ilor Minoritare; Legea nr. 187 din 23 martie 
1945 pentru înf ptuirea reformei agrare; Decretul nr. 2218 din 13 iulie 1946 privind exercitarea puterii 
legislative; Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 pentru constituirea Statului Român în Republica Popular  
Român . 

2 I. Muraru, E.S. T n sescu, op. cit., p. 90. 
3 Legea nr. 363/1947 pentru constituirea Statului Roman în Republica Popular  Român  publicat  în M. 

Of. nr. 300 bis din 30 decembrie 1947. 
4 Art. 6 din Legea nr. 363/1947.  
5 Legea nr. 364/1947 publicat  în M. Of. nr. 300 bis din 30 decembrie 1947. 
6 Primul Prezidiu al Republicii Populare Române a fost alc tuit din: C.I. Parhon, Mihail Sadoveanu, tefan 

Voitec, Gh. C. Stere i Ion Niculi. 
7 Constitu ia Republicii Populare Române din 13.04.1948 publicat  în M. Of. nr. 87 bis din 13 aprilie 1948. 
8 Constitu ia Republicii Populare Române din 24/09/1952 publicat  în B. Of. nr. 1 din 27 septembrie 1952. 
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excep ionale, în intervalul dintre sesiunile Marii Adun ri Na ionale putând declara i starea 
de r zboi. 

Prezidiul Marii Adun ri Na ionale a fost men inut pân  în martie 1961 când a fost 
înfiin at Consiliul de Stat, având aceea i natur  juridic  de „organ suprem al puterii de stat”. 

Constitu ia din anul 19651 a consacrat existen a Consiliului de Stat, ca organ colegial, 
cu atribu ii de ef de stat, care s-a men inut pân  în anul 1974 când, prin modificarea 
Constitu iei, a fost instituit  func ia de pre edinte de republic , autoritate cu caracter 
unipersonal, încadrat  tot în categoria organelor puterii de stat. 

Pre edintele republicii era eful statului, reprezentând puterea de stat în rela iile interne 
i interna ionale i comandant suprem al for elor armate, exercitând toate celelalte atribu ii 

specifice efului statului. 
Dup  Revolu ia din decembrie 1989, prin Decretul-Lege nr. 2/19892 a fost constituit 

Consiliul Frontului Salv rii Na ionale, al c rui pre edinte a exercitat i atribu ii de ef al 
statului. 

Ulterior, prin Decretul-Lege nr. 92/1990 privind alegerea Parlamentului i a 
Pre edintelui României3, func ia de ef al statului a fost încredin at  Pre edintelui 
României, ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Acest regim este 
consacrat i de actuala Constitu ie a României, adoptat  în decembrie 1991 i revizuit  ca 
urmare a rezultatului referendumului organizat la 18 i 19 octombrie 2003.  

 

3. Rolul Pre edintelui României potrivit Constitu iei  
 
În sistemul constitu ional român, Pre edintele României face parte din puterea exe-

cutiv , al turi de Guvern, fiind astfel institu ionalizat modelul dualist de organizare a puterii 
executive. Rezult  deci, c  cele dou  autorit i statale care realizeaz , potrivit Constitu iei, 
în mod echilibrat puterea executiv  sunt Pre edintele României i Guvernul4. Spre deo-
sebire de Guvern îns , rolul executiv al Pre edintelui este mai atenuat, primând celelalte 
dimensiuni ale statutului s u constitu ional5. 

Rolul Pre edintelui României este clar precizat de prevederile art. 80 din Constitu ie, 
potrivit c rora Pre edintele României reprezint  statul român i este garantul independen ei 

                                                 
1 Constitu ia Republicii Socialiste România a fost adoptat  de Marea Adunare Na ional  în edin a din 21 

august 1965, dup  luarea în discu ie a proiectului publicat la 29 iunie 1965 de c tre Comisia pentru elaborarea 
proiectului de Constitu ie, cu unanimitatea celor 446 de deputa i prezen i la edin . Ea a fost promulgat  la data 
de 21 august 1965 sub semn tura Pre edintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, i a fost publicat  în Buletinul 
Oficial al Republicii Socialiste România nr. 1 din 21 august 1965. Constitu ia a intrat în vigoare la data adopt rii, 
respectiv 21 august 1965, abrogând expres pe aceea i dat  Constitu ia din anul 1952. În forma ini ial , 
Constitu ia era alc tuit  din 114 articole cuprinse în 9 titluri. Constitu ia a fost modificat  ulterior prin 10 legi i 
republicat  de 7 ori, ultima republicare fiind în B. Of. nr. 65 din 29 octombrie 1986. 

2 Decretul-Lege nr. 2/1989 privind constituirea, organizarea i func ionarea Consiliului Frontului Salv rii 
Na ionale i a consiliilor teritoriale ale Frontului Salv rii Na ionale publicat în M. Of. nr. 4 din 27 decembrie 
1989. 

3 Decretul-Lege nr. 92/1990 privind alegerea Parlamentului i a Pre edintelui României publicat în M. Of. 
nr. 35 din 18 martie 1990, abrogat prin Legea nr. 69/1992 pentru alegerea Pre edintelui României. 

4 A se vedea, în acest sens, C. Ionescu, Tratat de drept constitu ional contemporan, ed. a 2-a, Ed. C.H. 
Beck, Bucure ti, 2008, p. 819 i urm. 

5 V. Vedina , Drept administrativ, ed. a III-a rev zut  i actualizat , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007, 
p. 283. 
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na ionale, al unit ii i al integrit ii teritoriale a rii. Pre edintele României vegheaz  la 
respectarea Constitu iei i la buna func ionare a autorit ilor publice. În acest scop, 
Pre edintele exercit  func ia de mediere între puterile statului, precum i între stat i 
societate. 

De asemenea, art. 92 alin. (1) din Constitu ie statueaz  c  Pre edintele României este 
comandantul for elor armate i îndepline te func ia de pre edinte al Consiliului Suprem de 
Ap rare a rii. 

Din economia dispozi iilor constitu ionale citate rezult  c  Pre edintele României 
exercit  autoritatea statal  la fel ca i alte autorit i publice, cum ar fi Parlamentul i 
Guvernul, dar, spre deosebire de acestea, el personific  autoritatea statal . Altfel spus, 
Pre edintele, ca ef al statului, se identific  cu statul român, dar nu se confund  cu acesta1. 

Rolul consacrat de Constitu ie Pre edintelui României se fundamenteaz , pe de o parte, 
pe faptul c  institu ia î i bazeaz  legitimitatea pe alegerea de c tre popor prin vot universal, 
egal, direct, secret i liber exprimat, iar, pe de alt  parte, pe atribu iile concrete care îi sunt 
rezervate prin Legea fundamental . 

Din redactarea art. 80 din Constitu ie, rezult  c  Pre edintele României îndepline te 
urm toarele func ii: 

1. func ia de reprezentare  
2. func ia de garant al independen ei na ionale, al unit ii i al integrit ii teritoriale a 

rii  
3. func ia de a veghea la respectarea Constitu iei i la buna func ionare a autorit ilor 

publice  
4. func ia de mediere între puterile statului, precum i între stat i societate. 
În ceea ce prive te func ia de reprezentare, men ion m c  Pre edintele României 

reprezint  pe plan intern i extern statul român sub diverse modalit i2. Astfel, pe plan 
intern amintim: numirea în func ii publice, acordarea gra ierii individuale, conferirea de 
decora ii, participarea la edin ele Guvernului, consultarea poporului prin referendum, 
promulgarea legilor etc., iar pe plan extern: acreditarea ambasadorilor, primirea scrisorilor 
de acreditare, semnarea acordurilor interna ionale încheiate în numele României.  

În leg tur  cu func ia de garant al independen ei na ionale, al unit ii i al integrit ii 
teritoriale a rii, men ion m c  terminologia utilizat  de legiuitorul constituant a avut în 
vedere i dispozi iile constitu ionale ale altor state pentru conturarea concret  a rolului 
Pre edintelui României de ef al statului3. 

În exercitarea acestei func ii, prin care se garanteaz  valori fundamentale ale poporului 
român4, legiuitorul constituant a pus la dispozi ia Pre edintelui o serie de atribu ii în 
                                                 

1 C. Ionescu, op. cit., p. 821; I. Alexandru, M. C r u an, S. Bucur, op. cit., p. 178. 
2 C. Ionescu, op. cit., p. 726. 
3 Potrivit art. 87 din Constitu ia Italiei „Pre edintele Republicii este eful statului i reprezint  unitatea 

na ional ”; Potrivit art. 120 din Constitu ia Portugaliei „Pre edintele Republicii reprezint  Republica Portughez , 
garanteaz  independen a na ional , unitatea statului i func ionarea adecvat  a institu iilor democratice i este din 
oficiu comandantul For elor Armate” – tefan Deaconu, Ioan Muraru, Elena Simina T n sescu, Silviu Gabriel 
Barbu, Codex constitu ional. Constitu iile statelor membre ale Uniunii Europene, vol. I, p. 826,  
vol. II, p. 419. 

4 G. Vrabie, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. II, ed. a IV-a, Ed. Cugetarea, Ia i, 1999, p. 
272-276. 
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domeniul ap r rii i în situa ii excep ionale1, precum i prerogativele de comandant al 
for elor armate i pre edinte al Consiliului Suprem de Ap rare a rii2. 

Referitor la func ia de a veghea la respectarea Constitu iei, a a cum se afirm  în 
doctrin 3, prin dispozi iile constitu ionale nu i se acord  Pre edintelui competen a de a 
exercita în mod direct un control de constitu ionalitate, ci doar dreptul de a sesiza 
autoritatea competent , respectiv Curtea Constitu ional , cu prilejul transmiterii legii în 
vederea promulg rii sau de a cere acestei autorit i solu ionarea conflictelor juridice de 
natur  constitu ional  dintre autorit ile publice. 

În ceea ce prive te func ia de a veghea la buna func ionare a autorit ilor publice, 
aceasta implic , pe de o parte, obliga ia autorit ilor publice, a celorlalte persoane juridice 
de drept public i privat, precum i a cet enilor de a respecta întocmai dispozi iile 
constitu ionale, iar, pe de alt  parte, necesitatea ca autorit ile publice s  func ioneze în mod 
legal, potrivit dispozi iilor care reglementeaz  activitatea specific  fiec reia dintre ele.  

În sfâr it, cea de-a patra func ie a Pre edintelui României, consacrat  de art. 80 alin. (2) 
teza a doua din Constitu ie, aceea de mediere între puterile statului, precum i între stat i 
societate, permite efului statului facilitarea negocierilor dintre cele trei puteri ale statului i 
sprijinirea lor pentru solu ionarea conflictului, prin ob inerea unei solu ii reciproc 
convenabile, eficiente i durabile. Ca mediator, Pre edintele este impar ial, impar ialitate 
care este asigurat  prin faptul c , potrivit art. 84 alin. (1) din Legea fundamental , acesta nu 
poate fi membru al vreunui partid politic i nu poate îndeplini nicio alt  func ie public  sau 
privat .  

Astfel cum se arat  în doctrin 4, „pre edintele va fi pus s  medieze i între tab ra 
politic  din care a f cut parte, pe care a condus-o, i tab ra politic  advers , iar dac , o dat  
ajuns Pre edinte, Constitu ia nu i-ar interzice s  mai fie membru de partid, el ar risca s  fie 
calificat „judec tor i parte în aceea i cauz ”.” 

A a cum se afirm  în literatura de specialitate5, medierea realizat  de pre edintele 
României nu se opre te la autorit ile statale, ci trebuie s  mearg  mai departe i s  tran eze 
eventualele divergen e care se pot manifesta între autorit ile publice i diferite segmente 
ale structurii sociale. 

Cu privire la medierea ce trebuie realizat  de Pre edinte, în doctrin  s-au conturat dou  
opinii. Potrivit unei opinii6, cu care ne raliem, func ia de mediere corespunde prerogativei 
preziden iale de a veghea la buna func ionare a autorit ilor publice, medierea fiind total 
nepotrivit  pentru restabilirea legalit ii constitu ionale, ac iune ce exclude orice fel de 
compromis sau concesii. A adar, func ia de mediere a Pre edintelui nu poate avea ca scop 
asigurarea respect rii Constitu iei. 

Potrivit celeilalte opinii7, func ia de mediere poate avea ca scop i asigurarea 
respect rii Constitu iei. Sus inerea are la baz  dispozi iile art. 1 alin. (4) din Legea 

                                                 
1 Declararea mobiliz rii par iale sau totale a for elor armate; luarea m surilor necesare pentru respingerea 

agresiunii armate îndreptate împotriva rii; instituirea st rii de asediu sau a st rii de urgen . 
2 Art. 92 alin. (1) din Constitu ie. 
3 C. Ionescu, op. cit., p. 823; I. Alexandru, M. C r u an, S. Bucur, op. cit., p. 178. 
4 A. Iorgovan, op. cit., p. 292. 
5 I. Vida, Puterea executiv  i administra ia public , R.A. Monitorul Oficial, Bucure ti, 1994, p. 40. 
6 C. Ionescu, op. cit., p. 825. 
7 I. Alexandru, M. C r u an, S. Bucur, op. cit., p. 179. 
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fundamental , potrivit c rora „Statul se organizeaz  potrivit principiului separa iei i 
echilibrului puterilor – legislativ , executiv  i judec toreasc  – în cadrul democra iei 
constitu ionale”, astfel c  eful statului ac ioneaz  pentru respectarea unui principiu 
constitu ional, realizând astfel vegherea asupra legalit ii constitu ionale prin îndeplinirea 
func iei de mediere. 

Referitor la func ia de mediere între puterile statului, profesorul Dumitru Brezoianu 
consider  c , plecând de la dispozi iile constitu ionale, s-ar ajunge, în mod logic, la 
concluzia c  Pre edintele României nu face parte din niciuna din cele trei puteri 
(legislativ , executiv  i judec toreasc ), deoarece per à contrario, dac  ar face parte din 
una dintre ele, n-ar mai putea s  fie mediator între puterea public  din care face parte i o 
alt  putere a statului. De aceea, s-ar putea conchide c  Pre edintele României exercit  o a 
patra putere în stat, care ar include unele elemente din fiecare din cele trei puteri, i anume, 
din puterea legislativ  – prin dreptul Pre edintelui de a promulga legile votate de Parlament 
sau prin trimiterea acestora spre reexaminare Parlamentului, din puterea executiv  – prin 
atribu iile în domeniul ap r rii, prin adoptarea de m suri excep ionale i din puterea 
judec toreasc , în ceea ce prive te un aspect al acesteia – prin func ia de mediere1. 

Fa  de cele relatate, se poate concluziona c , potrivit dispozi iilor constitu ionale, 
Pre edintele României este implicat direct în guvernare în doar câteva domenii de activitate, 
respectiv politica extern , ap rarea rii i ordinea public 2.  

Din punct de vedere al naturii func iei preziden iale, în literatura de specialitate s-a 
sus inut opinia c  aceasta are un caracter mixt: politico-reprezentativ, constitu ional-
legislativ i administrativ-executiv3. 

 

4. Calificarea regimului politic actual din România 
 
Modalitatea de desemnare a efului statului în forma de guvernare republican  are o 

importan  major  pentru definirea regimului politic al unei ri. În dreptul public 
contemporan, regimurile politice au fost clasificate în patru mari categorii: preziden ial, 
parlamentar, semi-preziden ial i de adunare4.  

Republica preziden ial  se caracterizeaz  prin aceea c  eful statului este ales, fie în 
mod direct de c tre cet enii rii, fie prin intermediul unei adun ri de electori (exemplul 
tipic SUA). 

În republica parlamentar , eful statului este ales, de regul , de c tre Parlament (Italia, 
Grecia, Ungaria) sau de o adunare compus  din parlamentari i al i reprezentan i 
(Germania). În acest tip de republic , pre edintele r spunde în fa a Parlamentului i are 
atribu ii mai mult formale, intervenind în via a politic  foarte rar, cum ar fi în cazul 
schimb rii Guvernului, rolul s u fiind mai mult de reprezentare na ional .  

Diferen a dintre cele dou  regimuri politice nu const  numai în modul de desemnare a 
pre edintelui, ci i în raportul dintre puteri. În republicile parlamentare, Guvernul, de i 

                                                 
1 D. Brezoianu, op. cit., p. 30-33. 
2 I. Alexandru, M. C r u an, S. Bucur, op. cit., p. 188. 
3 I. Santai, Drept administrativ i tiin a administra iei, vol. I, edi ie revizuit  pentru uzul studen ilor, Ed. 

Risoprint, Cluj-Napoca, 2002, p. 167. 
4 A. Iorgovan, op. cit., p. 293. 
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numit de pre edinte, este responsabil în fa a Parlamentului, în timp ce, în republicile 
preziden iale, nu exist  un ef de Guvern, aceast  func ie revenind efului statului, i deci, 
nici r spundere guvernamental  în fa a Parlamentului. 

Din împletirea unei tr s turi esen iale a regimului politic preziden ial – alegerea direct  
a efului statului – cu r spunderea politic  a Guvernului fa  de Parlament – caracteristic  
regimului politic parlamentar – a rezultat modelul republicii semi-preziden iale (exemplul 
tipic Fran a).  

În unele din aceste ri, rolul pre edintelui republicii este important, în special în 
Fran a, unde el nume te pe prim-ministru f r  a avea în mod necesar acordul camerelor 
legiuitoare, prezideaz  Consiliul de Mini tri, semneaz  actele adoptate de acesta, dizolv  
adun rile legiuitoare, dup  consultarea prim-ministrului i a pre edin ilor Camerelor 
Parlamentare etc. 

Regimul politic de adunare este specific Elve iei, unde func ioneaz  un Consiliu 
Federal format din 7 mini tri, prezidat de unul dintre ei, care este ales pe o perioad  de un 
an ca pre edinte al Confedera iei. 

În România, eful statului este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber 
exprimat, în dou  tururi de scrutin, îns  rolul politic al acestuia este mult diminuat, toate 
atribu iile sale majore fiind supuse unui sistem de îngr diri i condi ion ri, specific 
regimurilor parlamentare, uneori chiar mai excesiv.  

În literatura de specialitate1 s-a ar tat c  experien a dobândit  în perioada dictaturii a 
îndemnat la un exces de precau ii pentru evitarea concentr rii puterii în persoana efului 
statului. În acest scop, s-a manifestat grija de a diminua cât mai mult competen ele 
Pre edintelui României, „greutatea” influen ei politice a acestuia, rezultând un regim mixt, 
în care balan a este înclinat  în favoarea Parlamentului. 

În conformitate cu reglement rile constitu ionale, regimul politic românesc poate fi 
caracterizat ca un regim semi-preziden ial „atenuat” sau „parlamentarizat”, în sensul 
sporirii aportului celorlal i factori de putere, în principal, al Parlamentului în via a politic  a 

rii2. 
Potrivit unei opinii3 din literatura de specialitate, la care achies m, considerentele de 

ordin constitu ional care definesc regimul semi-preziden ial din România sunt: 
a) Pre edintele i Parlamentul se aleg prin vot universal; 
b) Dreptul Pre edintelui de a dizolva Parlamentul se poate exercita numai cu res-

pectarea unor condi ii; 
c) Parlamentul are dreptul de a trage la r spundere politic  Pre edintele României, în 

sensul c  poate recurge la suspendarea acestuia din func ie, care se finalizeaz  cu orga-
nizarea unui referendum pentru demiterea Pre edintelui; 

d) Parlamentul poate hot rî punerea sub acuzare a Pre edintelui României pentru înalt  
tr dare; 

e) Pre edintele poate cere poporului s - i exprime, prin referendum, voin a cu privire la 
problemele de interes na ional numai dup  consultarea Parlamentului; 

                                                 
1 D. Tofan, Drept administrativ, vol. I, ed. 2, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2008, p. 107; G. Vrabie, 

Organizarea politico-etatic  a României, vol. II, ed. a IV-a rev zut  i ad ugit , cu participarea lui Marius 
B lan, Institutul European, Ia i, 2004, p. 169 i urm. 

2 M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan i colectivul, op. cit., p. 184. 
3 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. 4, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 295-298. 


