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Condiţiile fundamentale ce trebuie îndeplinite pentru emiterea unei ordonanţe
de urgenţă.

Legiuitorul constituant, în vederea prevenirii unor abuzuri din partea puterii
executive a impus, încă din actul fundamental, condiţii stricte în care aceasta poate
recurge la instituţia ordonanţelor de urgenţă. Aceste condiţii reprezintă, în fapt, cadrul în
care un asemenea act poate lua naştere.

Potrivit articolului 115 alin. 4 din Constituţia Românie şi a articolului 77 din
Constituţia Republicii Italiene, în anumite situaţii Guvernul poate adopta ordonanţe de
urgenţă. În aceste situaţii Guvernul acţionează fără o delegare specială din partea
Parlamentului care prin legea de abilitare să stabilească cadrul exact în care Guvernul
poate interveni normativ.

Pentru a avea un suport, cu adevărat constituţional, ordonanţele de urgenţă pe
lângă condiţiile de valabilitate prevăzute în general pentru actele administrative
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normative1, trebuie să îndeplinească, cumulativ, o serie de condiţii de valabilitate
specifice, după cum urmează:

Constituţia Republicii Italiene Constituţia României
Guvernul poate adopta ordonanţe de
urgenţă în cazuri extraordinare de
necesitate şi urgenţă.

Ordonanţele de urgenţă pot fi adoptate
numai în situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată.

Guvernul adoptă pe răspunderea sa măsuri
provizorii cu putere de lege2.

Prin legea de revizuire, legiuitorul
constituant a cerut Guvernului să motiveze
obligatoriu urgenţa în cuprinsul
ordonanţei.

Guvernul are obligaţia de a prezenta
ordonanţa de urgenţă spre transformare în
aceeaşi zi Camerelor, care, chiar dacă sunt
dizolvate, vor fi convocate special şi se cor
întruni în termen de cinci zile.

Ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate
în domeniul legilor constituţionale, nu pot
afecta regimul instituţiilor fundamentale
ale statului, drepturile, libertăţile şi
îndatoririle prevăzute de Constituţie,
drepturile electorale şi nu pot viza măsuri
de trecere silită a unor bunuri în
proprietatea publică.

Ordonanţele de urgenţă sunt abrogate,
dacă nu sunt transformate în lege în termen
de 60 de zile de la publicarea lor.

Ordonanţele de urgenţă intră în vigoare
după depunerea lor spre aprobare în
procedură de urgenţă la Camera
competentă să fie sesizată şi după
publicarea în Monitorul Oficial.
Convocarea Camerei se va face obligatoriu
în cinci zile de la depunere sau, după caz,
de la trimiterea ordonanţei de urgenţă.

Camerele au posibilitatea de a reglementa
printr-o lege raporturile juridice născute
pe baza ordonanţelor de urgenţă
netransformate în lege.

Ordonanţele de urgenţă pot fi aprobate,
respinse sau aprobate cu modificări sau
complectări, printr-o lege care le va
cuprinde chiar şi dacă efectele lor au
încetat.

La prima vedere textul articolului 77 din Constituţia Republicii Italiene pare mai
puţin complex decât cel din Constituţia României, actul fundamental italian trasând doar

1 Pentru o analiză a condiţiilor de valabilitate general valabile actelor normative a se vedea L.
Chiriac „Activitatea autorităţilor administraţiei publice.”Ed. Accent, Cluj Napoca, 2001 p. 122-159. Pentru
partea de drept italian, a se vedea L. Paladin „Le Fonti del Dirtto Italiano”, Ed. Il Mulino, Bologna 1996,
p. 95-170.

2 Această preveder constituţională nu impune Guvernului să-şi asume expres răspunderea, simpla
emanare a actului are acest rol



liniile generale în care Guvernul poate acţiona prin intermediul ordonanţelor de urgenţă.
Din acest motiv instituţia decretării de urgenţă a întâmpinat destul de multe probleme atât
la nivel practic cât şi la nivel doctrinar.

Legiuitorul italian, în dorinţa de a controla puterea executivului a intervenit în
1988 prin Legea de organizare şi funcţionare a Guvernului. Aşa cum am arătat şi în prima
parte a acestei lucrări, articolul 15 din Legea nr. 400 din 1988 a impus o serie de limitări
şi condiţii după cum urmează:

În primul rând, normele provizorii având putere de lege ordinară adoptate potrivit
articolului 77 din Constituţie sunt prezentate pentru emanare Preşedintelui republicii
purtând denumirea de „decrete lege”. Preambulul acestora trebuie să conţină motivele de
necesitate şi urgenţă ce justifcă emiterea unui asemenea act precum şi rezultatul
deliberărilor ce au avut loc în Consiliul de Miniştri.

În al doilea rând, prin intermediul unui decret lege, Guvernul nu poate:
1. abilita delegări legislative în sensul articolului 76 din Constituţie3.
2. interveni normativ în materiile indicate de articolul 72 alineatul 4 din

Constituţie4.
3. relua dispoziţii din decrete lege care au fost respinse prin votul uneia

dintre cele două Camere.
4. reglementa raporturile juridice născute în baza decretelor lege respinse.
5. reda eficacitate unor dipoziţii declarate ca neconstituţionale de către

Curtea Constituţională sau declarate ca ilegitime pentru vicii ce nu ţin de
procedura de emanare.

În al treilea rând, decretele lege trebuie să conţină măsuri de aplicabilitate
imediată iar conţinutul acestora trebuie să fie specific, omogen şi în corespondeţă cu
denumirea actului.

În al patrulea rând, decretul lege este publicat imediat după emanarea lui în
Buletinul Oficial şi trebuie să conţină clauza de prezentare la Parlament pentru
transformarea lui în lege.

În al cincelea rând, eventualele modificări aduse decretului lege în procesul de
transformare în lege devin eficace din ziua publicării legii de transformare dacă aceasta
din urmă nu prevede altfel. Aceste modificării sunt enumerate în preambulul legii.

În al şaselea rând, Ministrul Justiţiei se îngrijeşte de apariţia în Buletinul Oficial a
respingerii, transformării parţiale sau a decăderii decretului lege pentru scurgerea duratei
de 60 de zile.

Numărul mare de ordonanţe de urgenţă ce au caracterizat anii dinainte de apariţia
acestei legii precum şi frecventele abuzuri din partea Guvernului au determinat
legiuitorul italian să intervină drastic pentru a restabilii ordinea de drept. Cu toate că
Legea nr. 400 a dorit să creeze un cadru legislativ controlat de acţiune a ordonanţelor de
urgenţă, Guvernul, recurgând la existenţa cazului extraordinar de necesitate şi urgenţă, a

3 Articolul 76 din Constituţia Republicii Italiene stauează: „Exercitarea funcţiei legislative nu
poate fi delegată Guvernului decât după stabilirea principiilor şi a criteriilor directoare ale delegării şi
numai pentru un timp limitat şi pentru obiective determinate”.

4 Articolul 72 alineatul 4 stabileşte că doar Parlamentul are putere legislativă în urmâtoarele
domenii: proiecte de lege în materie constituţională şi electorală precum şi pentru cele de delegare
legislativă, de autorizare a ratificării tratatelor internaţionale, de aprobare a bugtelor şi legilor reglementare.



nesocotit în nenumărate rânduri prevederile Legii nr. 400, în speţă a alineatului 2 din
articolul 15.

În sistemul de drept românesc, cadrul legislativ al instituţiei îl regăsim doar în
actul fundamental. După cum se poate observa cu uşurinţă în ceea ce priveşte condiţiile
de existenţă ale ordonanţelor de urgenţă cele două sisteme nu prezintă deosebiri
substanţiale de ordin teoretic. Totuşi din analiza practicii puterii executive din cele două
state se poate ajunge la concluzia că, în Italia există în prezent o grijă mai mare din partea
guvernanţilor atunci când se recurge la acest instrument.

Considerăm că existenţa unui cadru legislativ de reglementare mai vast este de
dorit şi în România. Simpla reglemenatre la nivel constituţional, chiar dacă este destul de
cuprinzătoare, nu este totuşi suficientă pentru a asigura respectarea principiilor statelor de
drept şi împiedicarea unei „dictaturi executive”. Mai mult decât atât, este importanta ca
instituţia însărcinată cu controlul constituţionalităţii acestor acte să introducă o practică
constantă şi nu una schimbătoare în funcţie de diferitele interese politice dintr-un moment
sau altul.

Cum este privită situaţia extraordinară în cele două sisteme de drept.
Doctrina juridică din ambele ţări s-a confruntat de-a lungul timpului cu

imposibilitatea definirii cazului excepţional sau situaţiei extraordinare ce constituie
fundamentul existenţei instituţiei ordonanţelor de urgenţă. Cazul de necesitate permite
Guvernului să nesocotească funcţia Parlamentului de unică autoritate legiuitiare şi să
emane norme înzestrate cu forţă de lege, norme care, aşa cum practica a demonstart-o nu
o dată, pot deroga sau chiar nesocoti până şi garanţiile constituţionale.

Aliniatul 4 al articolului 115 din Constituţie, în redactarea sa iniţială din 1991,
avea următorul conţinut: „În cazuri excepţionale, Guvernul poate adopta ordonanţe de
urgenţă.” În baza acestui text în doctrină s-au reţinut următoarele caracteristici:
ordonanţele de urgenţă se pot emite numai în cazuri excepţionale când, în mod obiectiv,
nu a fost posibilă adoptarea unei legi de abilitare sau a unei legi cu procedură de urgenţă,
nici chiar prin modalitatea angajării raspunderii Guvernului cu privire la un proiect de
lege.

Toate acestea nu au dus insă la o practică legislativă unitară şi nici la opinii
dominante în doctrina juridică, ca să nu mai vorbim de meandrele care s.au manifestat şi
în practica Curţii Constituţionale, îndeosebi în legătură cu seminificaţia sintagmei „cazuri
excepţionale”5.

Dacă în vechea reglementare constituţională se vorbea despre cazuri excepţionale
într-un sens care poate avea un înţeles mai restrâns6, noţiunea de situaţie are, aparent,
darul de a lărgi circumferinţa posibilităţilor de acţiune ale Guvernului7. Conform
Dicţionarului explicativ al limbii române, când se foloseşte sintagma de situaţie limită se

5 În „Constituţia României revizuită-comentarii şi explicaţii”, autorii M. Constantinescu, A.
Iorgovan, I Muraru se folesesc de aceste argumente pentru a justifica modificările aduse fostului articol
114.

6 Conform „Dicţionarului explicativ al limbii române”, ediţia a II-a, Univers Enciclopedic,
Bucureşti 1996, p. 147 înţelesul acestei sintagme este echivalent cu împrejurări, circumstanţe deosebite.

7 Conform DEX, p. 994, totalitatea împrejurărilor care determină, la un moment dat, condiţiile
existenţei unei colectivităţi, a unei activităţi.



înţelege o situaţie excepţională, la extremă, aparent fără ieşire, care impune luarea fără
întârziere a unor hotărâri radicale.8

Urmărind explicaţiile din DEX a acestor sintagme observăm că nu există
deosebiri esenţiale nici între noţiunile de excepţional (cum face, care constituie o
excepţie, care iese din comun, extraordinar-folosit la superlativ) şi extraordinar (care este
cu totul deosebit, care iese din comun, care depăşeşte cadrul unei regului, unei măsuri
obişnuite)9. La o analiză de asamblu a textului fundamental se poate însă ajunge la
concluzia că, legiuitorul constituant a încercat să facă o distincţie între sintagma de cazuri
excepţionale şi cea de situaţii extraordinare.

În articolul 92 din Constituţia revizuită legiuitorul vorbeşte de „cazuri
excepţionale”în caz de mobilizare parţială sau totală, iar în articolul 93 se spune că
instituirea stării de asediu sau de urgenţă constituie măsuri excepţionale. Sintagma de
„situaţii extraordinare” apare, prin conţinut, mai puţin gravă în contextul constituţional,
decât sintagma „cazuri excepţionale” sau de „măsuri excepţionale”10.

Legiuitorul constituant italian nu a modificat niciodată formula utilizată „cazuri
extraordinare de necesitate şi urgenţă”. Dubla sintagmă subliniază caracterul excepţional
al situaţiei ce conduce la apariţia unei ordonanţe de urgenţă. Doctrina juridică italiană
apreciază că necesitatea, de una singură, nu poate justifica emiterea unui asemenea act.
Aceasta trebuie să fie subliniată de urgenţă pentru ca Guvernul să poată acţiona în afara
atribuţiilor sale originale11.

Este greu de definit ceea ce legiuitorul constituant italian a înţeles prin sintagma
„situaţii extraordinare de necesitate şi urgenţă”. Practica legislativă a demostrat că această
sintagmă cuprinde domenii variate, de la cel financiar, respectiv reglemantări în domeniul
taxelor şi impozitelor, până la realizarea prin intermediul acestor acte a unor reforme în
domenii cum ar fi învăţământul, cultura etc.

Din acest punct de vedere situaţia nu este cu mult diferită faţă de cea întâlnită la
noi în ţară. Executivul recurge la folosirea acestor acte excepţionale ori de câte ori
consideră că poate găsi o justificare, cel puţin pe plan teoretic, a situaţiei extraordinare, a
necesităţii şi urgenţei. Astfel, indiferent de sintagma pe care legiuitorul constituant a ales
să o folosească, Guvernul rămâne cel care este chemat, în primă instanţă să analizeze
dacă o situaţie faptică poate, sau nu, să fie califică drept o situaţie extraordinară a cărei
reglementare nu poate fi amânată.

Legislaţiile ambelor state impun Guvernului motivarea în cuprinsul ordonanţei de
urgenţă a situaţiei extraordinare care a dus la apariţia acesteia. Urmărind conţinutul art.
115 alin. 1 din Constituţia României din 1991 revizuită, precum şi dispoziţiile art. 28 şi

8 A se vedea DEX, p. 994
9 A se veda DEX, p. 355, 361
10 A se vedea L.Chiriac „Curs de Drept Administrativ III” Ed. Universităţii „Petru Maior”, Târgu-

Mureş, 2004, p. 53 şi urm.
11 În acest sens A. Celotto “L’abuso del decreto-legge”, Editura “Cedam”, Padova, 1997,

subliniază punctul de vedere dominant în doctrină potrivit căruia: „Domnia absolută a decretelor lege nu
poate fi domolită decât dacă izvorul fundamental al acestora există atât la nivel teoretic cât şi practic.
Existenţa unei situaţii de necesitate de una singură nu poate justifica interferenţa executivului în aria
legislativului. O asemenea situaţie extraordinară trebuie să necesite o reglementare urgentă care dacă nu
s-ar produce interesul public general ar fi compromis”.



art. 31 alin. 5 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă12 observăm că
motivarea nu mai însoţeşte ordonanţa de urgenţă13, ci trebuie să facă parte din cuprinsul
actului normativ, ca o condiţie de supravaliditate a acestuia. Ca atare, actul administrativ
normativ se va publica în Monitorul Oficial cu motivarea urgenţei în cuprinsul său14.

Viziunea legiuitorului italian este identică în această problemă. Coroborând
dispoziţiile conţinute în textul fundamental şi în Legea nr. 400, decretul lege nu poate
produce efecte juridice dacă în preambulul acestuia nu este cuprinsă justificarea
motivelor de necesitate şi urgenţă ce au dus la adoptarea lui.

Dacă motivarea nu justifică urgenţa, este contrară dispoziţiilor constituţionale sau
lipseşte cu desăvârşire ordonanţa de urgenţă nu poate produce efecte juridice deoarece,
din punct de vedere formal, nu este îndeplinită condiţia fundamnetală a existenţei
motorului extraordinar care generează apariţia unui asemenea act.

Ordonanţele de urgenţă nu reprezintă, aşa cum am mai arătat, un act discreţionar
al Guvernului. Dacă s-ar accepta ca o materie să fie reglementată la nesfârşit printr-un
asemenea act, chiar şi atunci când unica autoritate legiuitoare spune NU ar însemna ca
statul domniei legii să se transforme în statulu domniei ordonanţelor de urgenţă.

12 Publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 31 martie 2000 şi modificată prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 6 din 20 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial, nr. 114 din 24 februarie
2003

13 Înainte de modificarea legii privind normele de tehnică legislativă, nota de fundamentare era un
instrument de prezentare şi motivare care se publica împreună cu ordonanţa în Monitorul Oficial dar nu
făcea parte din cuprinsul acesteia.

14 A se vedea L. Chiriac „Curs de Drept Administrativ III” Ed. Universităţii „Petru Maior”, Târgu-
Mureş, 2004, p. 58 şi urm.


