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Lucrarea  este  dedicată  împlinirii  unui 
sfert  de  secol  de  existență  a  primului 
Parlament al României desemnat prin 
alegeri libere şi democratice, la 20 mai 
1990. 

 

 



 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 

  
 

 
Lucrarea Modalit ile controlului parlamentar este, f r  îndoial , un demers ştiin ific 

de o real  importan  şi actualitate pentru cercetarea din domeniul constitu ional românesc. 
Revolu ia român  din decembrie 1989 a condus la abolirea structurilor de putere ale 

regimului dictatorial comunist şi a deschis calea spre democra ie şi libertate, inclusiv la 
construc ia unui nou sistem constitu ional care s  valorifice tradi iile democratice româneşti şi 
care s  se alinieze la exigen ele contemporane ale sistemului vest-european. Poporul român s-
a angajat într-o construc ie complex , dificil  şi de mare perspectiv . În contextul 
preocup rilor autorului c r ii evoc m adoptarea în anul 1990 a unei legi electorale în temeiul 
c reia s-au ales, prin vot popular, Preşedintele şi Parlamentul României. Autoritatea 
legislativ  a României aleas  la 20 mai 1990 a îndeplinit func ia de legiferare, dar şi func ia 
de Adunare Constituant . În aceast  calitate Parlamentul a elaborat şi a adoptat în anul 1991 
Constitu ia României. O constitu ie modern  care, deşi nu a prev zut expressis verbis, a 
organizat statul potrivit separa iei şi echilibrului puterilor şi a consacrat un sistem de drepturi 
şi libert i publice în acord cu marile instrumente juridice interna ionale. 

Revizuirea constitu ional  din anul 2003 a r spuns unor cerin e rezultate din evolu ia 
general  a societ ii cât şi din exprimarea op iunii României pentru integrarea în Uniunea 
European . Putem aprecia îns  c  aceast  revizuire nu a r spuns unor cerin e rezonabile, iar 
textele modificate nu constituie în totalitate o reuşit . Efortul pentru revizuirea Constitu iei 
trebuie apreciat totuşi sub aspectul recept rii unor cerin e populare. 

Un loc aparte în Constitu ia României îl ocup  Parlamentul, caracterizat în articolul 61 ca 
organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a rii. În acest 
sens, Parlamentul are cele mai importante func ii precum: legiferarea; controlul parlamentar; 
stabilirea direc iilor principale ale activit ii social-economice, culturale, statale şi juridice; 
alegerea, formarea, avizarea form rii, numirea sau revocarea unor autorit i statale; 
conducerea în politica extern ; organizarea şi func ionarea proprie. 

Cartea de fa , pe care o recomand m ca pe o lucrare ştiin ific , abordeaz , într-o schem  
teoretic  şi practic , func ia de control parlamentar. 

Aceast  abordare este justificat  din cel pu in dou  considerente. Astfel, pe de o parte, 
identific m importan a şi ponderea func iei de control în activitatea parlamentar , cercetarea 
autorului vizând intervalul de timp 1990–2012, respectiv şase legislaturi ale Parlamentului. Pe 
de alt  parte, remarc m metoda analitic  a dinamicii şi rezultatelor controlului parlamentar 
prin utilizarea unor instrumente statistice de baz . În decursul anilor, începând din 1990 şi 
pân  în prezent, chiar dac  aceast  func ie a fost exercitat , fapt reflectat în statistici, ea nu s-a 
ridicat la nivelul unui control parlamentar exigent şi eficient. De aceea, lucrarea Modalit ile 

controlului parlamentar trebuie apreciat  nu numai ca o realizare ştiin ific  de excep ie, ci şi 
ca o provocare atât pentru cercetarea ştiin ific  în domeniu care trebuie s  devin  mai bogat  
şi mai ofensiv , cât şi pentru îmbun t irea activit ii parlamentare care s  corespund  mai 
bine aştept rilor cet enilor. 

Lucrarea impresioneaz  nu numai prin explica iile teoretice ci, mai ales, prin statisticile 
clare şi substan iale, care pot constitui surse de inspira ie pentru cercet torii în domeniu. 
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Problematica tratat  cuprinde o evaluare asupra întregii activit i de control, atât la 
Camera Deputa ilor cât şi la Senatul României, avansându-se şi propuneri privind optimizarea 
procedurilor şi a procesului de control parlamentar. Statisticile prezentate şi analiza acestora 
ne conduc la întrebarea dac  puterile statului se afl  sub un real control parlamentar. F r  a 
intra în detalii, problema fiind complex , se poate observa c  nu s-a exercitat un control 
constitu ional adecvat şi asupra unor institu ii specifice autorit ii judec toreşti. Este adev rat 
c  nu putem identifica dispozi ii constitu ionale exprese şi explicite în aceast  privin , dar 
oare o interpretare sistemic  a Constitu iei şi a legisla iei în materie nu ar putea duce şi la alte 
concluzii? Formularea unui r spuns nu este simpl . R spunsul trebuie c utat prin raportarea la 
categoria de sistem statal care, prin el însuşi, presupune reguli şi proceduri, precum şi 
controlul modului în care acestea se aplic .  

Autorit ile publice sunt p r ile unui sistem unitar ale unei ordini constitu ionale. 
Parlamentul, ca organ reprezentativ suprem şi unic  autoritate legiuitoare, trebuie s  se afle în 
raporturi constitu ionale de separa ie şi control reciproc cu celelalte puteri ale statului în 
scopul realiz rii unui echilibru func ional al ordinii politice şi juridice. Autorit ile statului 
sunt organizate şi func ioneaz  pe baza separa iei şi echilibrului puterilor, în baza Constitu iei 
şi legilor organice adoptate de c tre Parlament. 

Pentru ca dispozi iile constitu ionale ce caracterizeaz  Parlamentul s  fie aplicabile în 
sistem, trebuie ca acesta s  poat  controla, prin proceduri specifice şi diferen iate, activitatea 
puterilor statului. Nereuşitele, nemul umirile sau orgoliile în domeniu ar putea fi evitate 
printr-o perspectiv  constitu ional  fundamentat  ştiin ific în conformitate cu modelul de 
civiliza ie al democra iei de tip occidental. 

Pân  în prezent, nu s-au manifestat, în mod v dit, asemenea preocup ri în eforturile 
privind revizuirea constitu ional , dar timpul permite dezbaterea acestor probleme în vederea 
identific rii solu iilor desf şur rii activit ii autorit ilor publice în condi ii optime. 

Cartea Modalit ile controlului parlamentar pe care o recomand m tuturor specia-
liştilor în drept constitu ional şi drept parlamentar reprezint  deci o realizare ştiin ific , 
prezentând interes nu numai prin con inutul consistent de idei, ci şi prin accentuarea unei 
direc ii practice în cercetarea func iilor şi activit ii Parlamentului. 

Calitatea ştiin ific  aparte a c r ii este explicat  şi prin calit ile profesionale ale auto-
rului, Marian Enache, cunoscut printr-o serie de studii şi c r i publicate cât şi pentru 
demnit ile publice pe care le-a onorat. 

 
 

Prof. univ. dr. Ioan Muraru 

 



 

INTRODUCERE 

 
 
 
Se împlineşte un sfert de secol1 de la renaşterea parlamentarismului în România, 

consecin  fireasc  a Revolu iei române din decembrie 1989. Marcarea acestui eveniment 
crucial în istoria politic  a rii trebuie sus inut  şi prin cercetarea, din varii perspective, a 
activit ii Parlamentului României, institu ie reprezentativ  suprem  a poporului român şi 
unica autoritate legiuitoare a rii. 

Prin rolul şi prin func iile sale, cu prec dere de legiferare şi de control politic, 
Parlamentul României2

 constituie autoritatea public  de prim rang care a fondat şi a modelat 
noul aşez mânt politico-juridic al statului român, arhitectura ansamblului institu ional al 
democra iei, a statuat şi a garantat identitatea constitu ional  a poporului român, drepturile şi 
libert ile fundamentale ale cet enilor, a creat premisele integr rii României în structurile 
euroatlantice, trasând un nou destin cursului istoric al rii. 

În întreaga via  politic , social , economic  şi cultural  a rii, Parlamentul a configurat 
marile axe şi sensuri ale dezvolt rii şi moderniz rii democra iei şi civiliza iei româneşti3. 

Evoc m în sus inerea acestor afirma ii adoptarea şi revizuirea Constitu iei, edictarea 
legilor necesare construc iei statului de drept şi desf şur rii democratice a vie ii sociale, 
controlul parlamentar asupra Executivului şi asupra celorlalte autorit i supuse controlului 
politic al forului legislativ. 

Preocuparea noastr  în lucrarea de fa  vizeaz  domeniul controlului parlamentar şi 
prezentarea dinamicii ac iunilor de control ale Parlamentului în perioada 1990-2012. În acest 
cadru, consider m necesar  şi util  reliefarea pentru acest interval a modalit ilor în care s-a 
exercitat func ia de control politic a Parlamentului, reflectat  în instrumentele statistice 
oficiale utilizate în lucrare. 

Controlul parlamentar, al turi de func ia legislativ , reprezint  o prerogativ  esen ial  a 
oric rui for legislativ democratic. Func ia de control parlamentar rezid  într-un set de 
proceduri şi mecanisme democratice prin care sunt supuse controlului politic activit ile 
Executivului,  ale unor autorit i şi institu ii publice, precum şi investigarea situa iilor de fapt 
cu impact major pentru interesele statului şi ale societ ii, incompatibile cu imperativele 
politice şi economice, cu legisla ia sau morala public . 

Întreb rile, interpel rile, mo iunile simple sau mo iunile de cenzur , comisiile de anchet , 
peti iile, declara iile politice şi rapoartele sunt cele mai importante mijloace de control 
parlamentar prin care deputa ii şi senatorii, cu atât mai mult cei din opozi ia parlamentar , 

                                                 
1 La 20 mai 1990 în România au fost organizate, după 45 de ani de regim totalitar comunist, primele alegeri libere şi 
democratice în Parlamentul ţării, respectiv Adunarea Deputaţilor şi Senat. În anul 2015  se împlinesc 25 de ani de la 
alegerea primului Parlament democratic al României după căderea sistemului dictatorial.  
2 Prin Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea Preşedintelui României şi Parlamentului, adoptat de C.P.U.N.  şi publicat 
în M. Of. nr. 35 din 18 martie 1990, s-a realizat opţiunea politică pentru alegerea unui Parlament cu structură bicamerală, 
formă care apoi a fost consacrată de Constituţia României, aprobată prin referendum la 8 decembrie 1991.  
3 În pofida faptului că Parlamentul are în prezent, cel puţin în sondajele publice, o imagine precară, din cauza unor situaţii 
politice conjuncturale sau a conduitei unor lideri mai puţin inspiraţi în anumite momente ale procesului politic, putem 
afirma că Parlamentul, ca instituţie fundamentală în stat, şi-a îndeplinit, esenţialmente, raţiunea pentru care a fost instituit, 
asemenea oricărui alt Parlament care funcţionează în orice sistem constituţional şi democratic autentic. 
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monitorizeaz  politic activitatea Guvernului şi verific  modul de aplicare a legilor în sfera 
autorit ilor şi institu iilor publice supuse acestui control. 

Rolul Parlamentului nu se reduce la adoptarea legilor. Parlamentul joac  un rol activ în 
via a politic  a rii. Ca institu ie fundamental  a democra iei, el modeleaz  sau remodeleaz  
agenda politic  prin programul legislativ pe care îl aprob , negociaz  cu Executivul sau, dup  
caz, controleaz  activitatea acestuia.  

În acest context, una dintre cele mai importante func ii ale Parlamentului o reprezint  
func ia de control parlamentar, care este reglementat  în Constitu ie la titlul III capitolul  IV 
în cadrul raporturilor Parlamentului cu Guvernului. Întinderea func iei de control parlamentar 
este limitat  la raporturile Parlamentului cu Guvernul, ceea ce elimin  exercitarea controlului 
parlamentar asupra Consiliului Superior al Magistraturii, asupra instan elor judec toreşti şi 
asupra parchetelor organizate pe lâng  acestea. De asemenea, controlul parlamentar vizeaz  
autorit ile şi institu iile publice a c ror activitate este verificat  potrivit Constitu iei şi legilor 
în vigoare. 

Totodat , credem c  inserarea unui capitol distinct în lucrare referitor la unele 
reglement ri legale ale controlului parlamentar asupra guvernelor din statele Uniunii 
Europene reprezint  un cadru de informare şi cunoaştere atât pentru cei care exercit  func ii 
publice, cât şi pentru to i cei interesa i de specificul acestui domeniu al activit ii şi vie ii 
parlamentare. 

Documentarea, ordonarea statistic  a informa iei, stabilirea corect  a sensurilor lingvistico-
juridice ale textelor din legisla ia european , cât şi cunoaşterea practic  a aplic rii mecanismelor şi 
procedurilor specifice activit ii parlamentare au fost indispensabile pentru articularea şi 
con inutul demersului privind controlul parlamentar.  

Controlul parlamentar este o func ie complex . Este admis şi recunoscut îndeobşte faptul 
c  aceast  func ie a Parlamentului trebuie s  reprezinte un control necesar, deplin şi 
diferen iat. Din aceast  perspectiv , lucrarea ofer  o serie de r spunsuri, r mânând în 
dezbaterea public  afirmarea opiniilor deschise privind deplin tatea controlului în sistemul 
constitu ional românesc actual. 

Adresez sincere mul umiri specialiştilor din cadrul Camerei Deputa ilor pentru 
recomand rile şi observa iile dezinteresate pe care mi le-au sugerat în vederea apari iei în 
condi ii optime a acestei lucr ri.  

 

Doresc s -mi exprim recunoştin a fa  de conducerea Editurii Universul Juridic şi  fa  

de colaboratorii s i competen i care sprijin  în mod constant proiecte şi apari ii ale unor 

lucr ri care privesc problematica şi activitatea Parlamentului României. 



   

CAPITOLUL I   

CONTROLUL  PARLAMENTAR 

 

1. Func ia de control parlamentar 

Ac iunea uman  a fost dintotdeauna, în mod inevitabil, comensurat  şi apreciat  prin 
intermediul unor judec i de valoare, iar sistematizarea ştiin ific  a acestei evalu ri s-a produs 
mult mai târziu, şi anume odat  cu apari ia teoriei organiz rii şi ştiin ei conducerii, Henry Fayol 
fiind unul dintre cei care s-au dedicat studierii fenomenului social al organiz rii şi controlului. În 
concep ia acestuia, controlul reprezint  o component  a procesului de conducere, al turi de 
previziune, organizare, comand  şi coordonare1. 

Luther Gulick a elaborat cunoscuta formul  conceptual  „Podscorb”, în cadrul c reia 
fiecare liter  semnific  un element component al procesului de conducere (planificare, 
organizare, personal, dirijare, coordonare, raportare şi buget). În aceast  concep ie, categoria de 
control nu mai apare ca un element distinct al conducerii, ci se constituie într-o entitate care 
vizeaz  toate elementele organiz rii în procesul conducerii, fiind o component  intrinsec  a 
acestuia2. 

Prin intermediul controlului parlamentar pot fi identificate mecanisme de feed-back prin 
care orient rile generale ale practicii administrative şi judec toreşti pot fi corectate şi puse în 
acord cu sensurile politice promovate de electorat, dându-se în acest mod expresie suveranit ii 
na ionale. 

Parlamentul este autoritatea deliberativ  c reia îi revine în principal func ia legislativ  şi, în 
mod necesar, acesta trebuie s  instituie structuri în stat care s  pun  în executare legea, respectiv 
autorit i executive, şi s  confere autorit ii legiuitoare controlul asupra modului în care se 
execut  sau se organizeaz  executarea legii. 

Fundamentarea ştiin ific  a controlului parlamentar asupra activit ii executive nu poate fi 
f cut  în afara observ rii func iilor Executivului şi a con inutului acestora. La rândul ei, 
determinarea func iilor Executivului nu poate face abstrac ie de natura şi rolul puterii executive 
în cadrul sistemului organiz rii autorit ilor statale. 

Fundamentul func iei de control îl constituie în mod cumulativ exigen ele principiului 
separa iei puterilor în stat, caracterul de autoritate reprezentativ  a Parlamentului, dispozi iile 
Legii fundamentale, precum şi contractul de guvernare care presupune platforma politic  a 
Executivului şi principiul responsabilit ii guvernamentale, element definitoriu al regimului 
parlamentar3. 

Aşa cum precizeaz  profesorul Ioan Muraru, „teoria separa iei puterilor a avut un rol 
aparte, poate decisiv în promovarea sistemului reprezentativ, adic  în valorificarea democratic  

                                                 
1 H. Fayol, General and industrial management, Londra, Isaac Pitman & Sons, Ltd., 1949, p. 3. 
2 L. Gulick, Notes on the theory of organization, în L. Gulick and Urwick, Papers on the science of administration, New 
York, 1937, p. 13. 
3 Modul de aplicare a principiului separaţiei puterilor în stat nu numai că stă la baza definirii sistemelor politice 
contemporane, dar şi valorizează gradele diferite de separare a puterilor în stat, demarcând nivelurile specifice între  
separaţia  rigidă, cooperarea şi echilibrul puterilor, asimetria acestora ori confuziunea puterilor. 



18 |     Marian ENACHE 

a rela iei dintre de in torul suveran al puterii (poporul, na iunea) şi organizarea statal  a puterii 
politice, în c utarea, chiar în organizarea şi func ionarea puterii, a garan iilor exercit rii 
drepturilor omului şi cet eanului”1. 

Principiul separa iei puterilor în stat nu se manifest  pur şi simplu în separa ia puterilor, cât, 
mai ales, în faptul c , odat  ce autorit ile sunt configurate, excesele sau tendin ele dominante 
ale unei puteri trebuie oprite prin ac iunea celorlalte puteri. 

Autorii lucr rii Drept parlamentar aprofundeaz  fundamentarea controlului parlamentar 
pornind de la principiul separa iei puterilor în stat şi arat  c  func ia de control parlamentar este 
o consecin  nemijlocit  a principiului reprezent rii. Deputa ii şi senatorii, fiind reprezentan i ai 
na iunii, au nu numai dreptul, dar şi obliga ia, în virtutea mandatului reprezentativ, de a controla 
afacerile publice. Datorit  acestor motive, în orice Parlament democratic, controlul Executivului 
şi al vie ii social-politice, în general, constituie o prerogativ  esen ial 2. 

Aşadar, fundamentarea controlului parlamentar pune în prim-plan ideea de democra ie, 
acesteia fiindu-i asociate puterea poporului şi suveranitatea na ional , alegerea reprezentan ilor 
de in torului suveran al puterii şi îndrituirea acestora de a exercita un control nu numai asupra 
Executivului, ci şi asupra altor activit i, care se afl  sub imperativul binelui public şi al 
interesului na ional. Parlamentul are voca ia exercit rii unui control general în numele şi ca 
reprezentant al titularului puterii politice. 

Prevederile art. 61 din Constitu ia României stipuleaz  c  Parlamentul este organul repre-
zentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a rii. Legea fundamental  se 
limiteaz  la a creiona pârghiile de echilibru dintre Legislativ şi Executiv, astfel încât societatea 
modern  s  promoveze principiile statului de drept şi ale separa iei şi echilibrului puterilor în 
stat.   

Remarc m faptul c  literatura de specialitate, în identificarea func iilor Parlamentului, 
asociaz , structural, func ia de control parlamentar în apropierea func iei legislative. Acest fapt, 
în opinia noastr , nu este deloc întâmpl tor. Constitu ia României nu prevede expres 
terminologia de control parlamentar, îns  stabileşte şi descrie pe larg formele, procedura şi 
ordinea elementelor de con inut ale acestei func ii. Încadrarea terminologic  a inform rilor, 
întreb rilor, interpel rilor, comisiilor de anchet , mo iunilor, peti iilor şi declara iilor politice3 în 
conceptul de control parlamentar a fost configurat  de doctrin .  

În dreptul comparat, func ia de control parlamentar este asimilat  unei func ii tradi ionale, 
inerente demersului democratic, întrucât presupune proceduri de cenzurare a ac iunilor 
guvernamentale4, activit i de informare, interpelare, anchete şi posibilitatea angaj rii 
r spunderii Guvernului5.  

Motiva ia no iunii de control parlamentar rezid  în faptul c , lato sensu, acesta reprezint  
opera iunea politico-juridic  prin care func ioneaz  principiul separa iei şi echilibrului puterilor 
în stat. Stricto sensu, puterea Parlamentului asupra Guvernului presupune un control continuu 
asupra fiec rui act al puterii executive6. În opinia noastr , func ia de control parlamentar este o 
func ie politic  prin excelen , întrucât rezid  în puterea suveran  a poporului7, care nu poate 
exclude antrenarea r spunderii juridice a celor controla i atunci când se constat  c  legea a fost 
înc lcat .  

                                                 
1 I. Muraru, Drept constituţional şi instituţii politice, ed. a VI-a, Ed. Actami, Bucureşti, 1995, p. 6 şi 7. 
2 M. Constantinescu, I. Muraru, Drept parlamentar, Ed. Gramar, Bucureşti, 1994, p. 249 şi urm. 
3 Guide de la Pratique Parlamentaire, UNESCO, Union interparlamentaire, Geneva, 2003, p. 9. 
4  M. Villiers, Dictionnaire de droit constitutionnel, Armand Colin/Mason Editeurs, Paris, 1998, p. 54.   
5  P. Avril, J. Giquel, Droit parlamentaire, Montchrestien, Paris, 1996, p. 221. 
6  M. Enache, Democraţia parlamentară, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 70 şi urm.  
7 Idem. 


