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Abstract: Conformément à l'art. 80 de la Constitution de la Roumanie republiée,
le Président de la République représente l’État roumain et il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays. Il veille au
respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques pour
lesquelles il exerce la fonction de médiateur entre les pouvoirs de l'État, et entre l'État et
la société. Ainsi, on peut affirmer que la loi fondamentale de la Roumanie confère au
Président de la République une position à part dans la structure organisationnelle de
l'État, caractérisée par les fonctions qui lui sont confiées: le rôle de représentant de
l'État roumain, la fonction de garant et celle de médiateur. Dans cette étude, l'auteur a
tenté une présentation synthétique et analytique de ces questions.
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Rolul Preşedintelui este stabilit prin Constituţia României, care stipuleazăcă
acesta reprezintăstatul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi a
integrităţii teritoriale a ţării. De asemenea, vegheazăla respectarea constituţiei şi la buna
funcţionare a autorităţilor publice. În aceste scop, Preşedintele exercităfuncţia de
mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate1.

Art. 80 din Constituţie conţine reglementările care definesc instituţia prezidenţială
şi relevăcăPreşedintele îndeplineşte funcţia de şef al statului, el fiind investit cu
exercitarea unor atribuţii inerente acestei instituţii politice şi administrative2. Trebuie
subliniat căPreşedintele nu dispune de o putere absolutăîn rezolvarea funcţiilor sale,
pentru căfuncţiile sale sunt de naturăexecutivă, şi, deci, se vor partaja cu Guvernul. In
final, ambele instituţii se aflăsub control parlamentar. Exercitarea funcţiilor prezidenţiale
trebuie săse conformeze atribuţiilor delimitate strict de către Constituţie, iar marea
majoritate sunt supuse acordului Guvernului sau Parlamentului, ori controlului posterior
al celor douăCamere.

Pornind de la dispoziţiile art. 80, se contureazăurmătoarele funcţii îndeplinite de
Preşedintele României:
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1 A se vedea Ioan Vida, Puterea executivăşi administraţia publică, R.A. Monitorul Oficial,

Bucureşti, 1994, p. 38.
2 Art. 80 din Constituţie: Rolul Preşedintelui (1) Preşedintele României reprezintăstatul român şi

este garantul independentei naţionale, al unităţii si al integrităţii teritoriale a tarii. (2) Preşedintele
României vegheazăla respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop,
Preşedintele exercita funcţia de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate.



a) reprezintăstatul român: în relaţiile interne şi internaţionale, statul este
reprezentat de preşedinte;

b) este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.
Rezultăcăşeful statului este depozitarul responsabilităţii pentru ocrotirea acestor valori.
Pe aceastătrăsăturăse fundamenteazăunele atribuţii foarte importante ale sale, şi anume
cele din domeniul apărării naţionale; vegheazăla respectarea Constituţiei şi la buna
funcţionare a autorităţilor publice. Aceastăenumerare are un conţinut complex, cu
multiple semnificaţii juridice, dar şi politice.

c) actul constituţional mai adaugăcăPreşedintele exercităşi funcţia de mediere
între puterile statului, precum şi între statşi societate3.

Funcţia de reprezentare derivădin caracterul reprezentativ al Preşedintelui, în
sensul căfiind ales prin vot universal, direct, secret, egal şi liber exprimat, acesta are
calitatea de purtător de cuvânt al poporului român, cel care este adevăratul titular al
suveranităţii. În aceastăconcepţie4, Preşedintele este organ reprezentativ, alături de
Parlament, pentru călegitimitatea sa izvorăşte din voinţa nemijlocităa corpului electoral.
Astfel spus, este împuternicitului poporului român, care i-a încredinţat un mandat legal în
vederea reprezentării sale. Conţinutul respectivului mandat este stabilit de Constituţie, pe
baza căruia Preşedintele îşi îndeplineşte funcţia de reprezentare, şi care ia naştere prin
alegere şi validarea alegerilor. Se mai face şi observaţia cătotuşi, Constituţia stipulează
căParlamentul este organul reprezentativ suprem (art. 61 alin.1).

Se impune o precizare. Preşedintele este o autoritate reprezentativăa poporului,
fiind ales în condiţiile menţionate mai sus. Însănu trebuie confundat reprezentativitatea
cu funcţia de reprezentare. Statutul de autoritate reprezentativă, adicăales prin vot
universal, direct, secret, egal şi liber exprimat nu este echivalent cu funcţia de
reprezentare la care se referăConstituţia la art. 80. Funcţia de reprezentare constituie doar
o faţetăa mandatului reprezentativ de care dispune Preşedintele. Acest mandat de drept
constituţional îi conferăPreşedintelui şi celelalte drepturi şi obligaţii care formează
statutul prezidenţial. Mandatul reprezentativ fundamenteazăşi funcţia de garant, ca şi
funcţia de mediere.

Pornind de la aceste consideraţii, Preşedintele reprezintăStatul român, atât în
interior, cât şi în exteriorul ţării. Aceastăreprezentare nu are doar o semnificaţie
simbolică. Astfel, pe plan extern, Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele
României, aprobă desfiinţarea, înfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor
diplomatice, acrediteazăşi recheamăreprezentanţii diplomatici ai României, primeşte
scrisorile de acreditare ale reprezentanţilor diplomatici ai altor state. Pe plan intern,
Preşedintele, ca ales al poporului, participă la exercitarea suveranităţii naţionale,
asumându-şi totodatărăspunderea pentru independenţa, unitatea şi integritatea teritorială
a ţării, promulgălegile.

Prin aceastăfuncţie, Preşedintele exercităautoritatea statală, se identificăcu statul
român.

3 A se vedea Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.
II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 241.

4 A se vedea Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2006, p. 718.



În calitate de şef al statului, Preşedintele ţării îndeplineşte funcţia de garant al
independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării. Pentru a realiza această
funcţie, Preşedintele dispune de prerogative importante: prezideazăConsiliul Suprem de
Apărare aŢării, este comandatul forţelor armate, poate declara, cu aprobarea prealabilăa
Parlamentului, mobilizarea parţialăsau generalăa forţelor armate, instituie starea de
asediu sau starea de urgenţă, iar în caz de agresiune armatăîmpotriva ţării ia măsuri
pentru respingerea agresiunii.

Sintagma „independenţa naţională” nu este echivalentă cu sintagma
„independenţa de stat”. În timp ce formula „independenţa de stat” se referăexclusiv la
independenţa statului, independenţa naţionalăexprimăatât independenţa statului, dar se
extinde şi la naţiune, la fiinţa naţională. Prin urmare, Preşedintele României uzeazăde
atribuţiile sale de garant al independenţei pentru a iniţia, organiza sau conduce, politic
vorbind, actul de ripostăîmpotriva oricărui atentat provenind din interiorul sau din afara
ţării, prin care s-ar urmări afectarea independenţei statale, dar şi a independenţei naţiunii
române.

Preşedintele este şi garantul unităţii ţării. Sintagma de unitatea ţării trebuie
raportată, în special, la caracterul unitar al statului român. Din aceastăperspectivă, orice
acţiune, indiferent de ce naturăar fi aceasta, prin care s-ar afecta caracterul unitar al
statului român, îl îndreptăţeşte pe preşedintele României săacţioneze ca un garant al
unităţii statului. Nu intereseazădacăatentatul s-ar produce din interiorul sau din afara
ţării. Nu are importanţăfaptul căactul prin care se atenteazăîmpotriva caracterului unitar
al statului român este săvârşit de un partid politic, de un mijloc de informare în masă, de
un grup de persoane sau de către un partid sau de o autoritate publicăcentralăşi locală. În
cazul în care ar fi iniţiat din afara ţării, ar afecta evident, şi independenţa naţională.
Preşedintele este cel în măsurăsăaprecieze dacăactul incriminat este de naturăsă
afecteze unitatea statului. Unitatea ţării poate avea însăşi înţelesul de unitate a forţelor
politice şi sociale care contribuie la dezvoltarea generalăa societăţii. Privitădin această
perspectivă, unitatea ţării nu ar face, dupăpărerea noastră, obiectul unei acţiuni a şefului
statului menite săo asigure. Într-un astfel de caz, este vorba, mai degrabă, de diversitatea
forţelor politice şi sociale, caracteristice unei societăţi democratice, pluraliste, fiecare
activând potrivit propriului program şi în concordanţăcu principiile înscrise în
Constituţia ţării.

Analizăm alte douăsintagme asemănătoare: unitatea poporului român utilizatăde
Constituţie la art. 4 alin.1 şi unitatea ţării. Unitatea ţării invocăprin excelenţăcaracterul
unitar al statului, pe când unitatea poporului român semnificăsolidaritatea existentăîntre
indivizii care aparţin naţiunii române, comunitatea românilor. Desigur, unitatea poporului
român nu este opusăunei unităţi psihologice a cetăţenilor români de altănaţionalitate.
Evident căsentimentul de solidaritate, de comunitate, având aceeaşi profunzime ca şi
sentimentul şi factorii psihosociali de care dispun românii, sunt prezente şi în cadrul
celorlalte etnii.

Tot în sfera acestei funcţii de garant, este inclusăşi funcţia de garant al
Constituţiei. În calitatea sa de garant al Constituţiei, Preşedintele vegheazăla respectarea
acesteia. Cu totul de înţeles, respectarea Constituţiei constituie, în acelaşi timp, premisa şi
esenţa statului de drept, precum şi condiţia primordialăa drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşti. Câteva mijloace practice de acţiunea se aflăla dispoziţia Preşedintelui pentru
a-şi îndeplini misiunea sa de veghe: sesizarea Curţii Constituţionale înainte de



promulgarea legii, pentru verificarea constituţionalităţii acesteia, mesajul adresat
Parlamentului înainte de promulgarea legii, pentru ca adunarea reprezentativăsă
procedeze la reexaminarea ei, numirea în funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, la
propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, sub semnul exigenţelor pe care le
implicăindependenţa şi stabilitatea în funcţie a magistraţilor.

Facem precizarea căprin formula respectarea Constituţiei, se are în vedere
îndatorirea generalăa cetăţenilor români, ca şi autorităţilor publice locale sau centrale,
partidelor politice, organismelor care desfăşoarăactivitate economică, organizaţiilor de
cult, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor, presei, de a respecta litera şi spiritul
Constituţiei. Se observăcăprerogativa prezidenţialăînscrisă în art. 80 alin. 2 al
Constituţiei acoperă practic întreaga viaţă socială. Nicio activitate social-umană
desfăşuratăîn ţarănu poate fi exclusăde la atribuţia prezidenţialăcircumscrisăîn
exclusivitate la vegherea conformităţii oricărui gen de activitate social-umană, cu
prevederile constituţionale.

Constituţia nu utilizeazătotuşi termenul de control prezidenţial, rezultă, că
Preşedintele nu are competenţa de a exercita un control de constituţionalitate al
activităţilor sociale. Doar dacă, exercitându-şi prerogativele, Preşedintele constatăun caz
de încălcare a Constituţiei, are dreptul de a sesiza autorităţile publice competente.

Există o singură situaţie, prevăzută expres de actul constituţional, când
Preşedintele acţioneazădirect pentru a se sancţiona derogarea de la conţinutul legii
fundamentale: sesizarea Curţii Constituţionale privind neconstituţionalitatea unei legi
trimisăde către Parlament în vederea promulgării. Cererea Preşedintelui adresată
Parlamentului de a reexamina o lege ce i s-a transmis spre promulgare nu presupune,
obligatoriu, neconstituţionalitatea respectivei legi. Obiecţiile Preşedintelui ar putea viza,
de pildă, alte erori de conţinut sau de redactare a legii.

O altămodalitate a Preşedintelui de a interveni direct pentru asigurarea respectării
normelor constituţionale se poate realiza prin adresarea de mesaje Parlamentului, prin
participarea la şedinţele guvernului sau prin recurgerea la referendum5. Fărăîndoială,
Preşedintele poate utiliza şi aceste căi pentru a asigura repunerea unui act în legalitate
constituţională, dar acestea nu reprezintăexclusiv modalităţi de veghere a şefului statului
la respectarea Constituţiei.

Preşedintele veghează, în cadrul acestei funcţii, şi la buna funcţionare a
autorităţilor publice. Prin autorităţi publice, înţelegem atât autorităţi centrale, cât şi
locale, iar prin buna funcţionare, sintagmăcare nu este explicatăprin Constituţie, nu
putem înţelege decât căvom raporta acest termen la specificul fiecărei autorităţi în parte.

Într-o concepţie6, funcţia de garant al Constituţiei ar trebui separatăde funcţia de
garant prevăzutăla art. 80 alin.1. Astfel, se face diferenţa între garantarea Constituţiei şi
garantarea independenţei naţionale. Nu se motiveazăo astfel de opţiune, decât prin
perspectiva căoricum, „stabilirea şi caracterizarea unei anumite funcţii prezidenţiale sunt,

5 A se vedea Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Ioan Muraru, Antonie Iorgovan, Florin
Vasilescu, Ioan Vida, Constituţia României, comentatăşi adnotată, Monitorul Oficial, Bucureşti, 1992, pp.
181-182.

6 A se vedea Cristian Ionescu, Studii de drept constituţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001,
p. 194.



în parte, convenţionale şi relative, răspunzând mai mult unui scop didactic decât unuia
practic”7.

Nu suntem de acord cu o astfel de opinie, funcţiile sunt analizate conform naturii
lor juridice. Funcţia de garant acoperăatât vegherea asupra independenţei naţionale, cât şi
cea de garant al actului constituţional.

Funcţia de mediere se sprijină, moralmente, pe principiul legitimării larg şi
autentic democratice a Preşedintelui, alegerea lui făcându-se prin sufragiu universal şi
direct, precum şi pe principiul non-apartenenţei la nici un partid politic. În calitatea sa de
mediator, Preşedintele nu este un magistrat suprem, ci îndeplineşte o simplămagistratură
de influenţă, un factor al bunelor oficii, iar atunci când se impune, pe baza prerogativelor
conferite prin Constituţie şi în limitele acesteia, el este un factor reglator în mecanismul
statal, precum şi în raporturile dintre stat şi societate. În acest scop, pe de o parte,
Preşedintele vegheazăla buna funcţionare a autorităţilor publice, iar pe de altăparte, el
înlesneşte colaborarea autorităţilor publice, aplaneazăsau previne relaţiile tensionate
dintre acestea ori dintre ele şi societate. Se subliniază8 ideea cămedierea nu este
echivalentăcu arbitrajul. Arbitrajul conduce la tranşarea de diferende, nu intervine în
litigii, pentru căpoziţia de legitimitate şi neutralitate nu îi permite astfel de atitudine.
Preşedintele doar conciliazăposibilele diferende sau deschide procedura constituţională
în faţa instanţei supreme: corpul electoral. Enumerăm procedurile constituţionale
consacrate în acest scop: Preşedintele României poate solicita convocarea în sesiunea
extraordinarăa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, transmite mesaje Parlamentului cu
privire la principalele probleme politice ale naţiunii, solicităParlamentului, atunci când
considerănecesar, reexaminarea legii adoptate, înainte de a proceda la promulgarea
acesteia, sesizeazăCurtea Constituţională, înainte de promulgarea legii, dacăapreciazăcă
legea sau unele dintre dispoziţiile ei sunt neconstituţionale, promulgălegile adoptate de
Parlament, contribuind astfel la trecerea pragului de la dreptul scris la dreptul trăit,
dizolvăParlamentul atunci când, prin refuzul acestuia de a investi Guvernul, sistemul
instituţional a fost blocat, procedeazăla desemnarea unui candidat pentru funcţia de
prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolutăîn Parlament
ori, dacănu existăo asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament, în caz
de remaniere guvernamentalăsau de vacanţăa postului, Preşedintele revocăsau numeşte,
la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului, consultăGuvernul cu
privire la problemele urgente şi de importanţădeosebită, participă, dacăapreciazăcăeste
necesar, la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind
politica externă, apărarea ţării, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru,
în alte situaţii. Participând la aceste şedinţe, Preşedintele României le şi prezidează, de
asemenea prezideazăConsiliul Suprem de Apărare a Ţării, numeşte magistraţii în funcţie,
numeşte trei dintre membrii Curţii Constituţionale, propune Parlamentului numirea
directorilor serviciilor de informaţii, numeşte în alte funcţii publice, în condiţiile
prevăzute de lege, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire
la problemele de interes naţional, iniţiază, dacăeste cazul, la propunerea Guvernului,
revizuirea Constituţiei.

7 A se vedea Cristian Ionescu, op. cit., p. 194.
8 A se vedea Ion Deleanu, op. cit., p. 720.



Într-o altăopinie9, funcţia de mediere presupune activitatea de arbitraj, inclusiv
concesii reciproce între părţile aflate în divergenţă, pentru a putea îndeplini prerogativa
de veghere a bunei funcţionări a autorităţilor publice. Medierea nu poate ajuta la
restabilirea legalităţii constituţionale, acţiune ce exclude orice fel de compromis sau
concesii şi care presupune intervenţia promptăa Parlamentului în cazul în care Curtea
Constituţionalăar decide căsesizarea Preşedintelui privind neconstituţionalitatea unei
legi este corectă. Medierea se referăîn mod clar la arbitrarea unui conflict între cele trei
puteri constituţionale.

Trebuie săfacem o precizare. Conflictul nu trebuie să aparădoar între puterile
statului pentru a se afla în atenţia Preşedintelui. Subliniem căşi conflictele ce apar între
partidele politice şi alte organisme se regăsesc sub incidenţa medierii prezidenţiale.

Se ridicăîn practicăo problemă: dacăapare un conflict între Preşedinte şi una
dintre puteri, rezultat din nerespectarea Constituţiei, cum se va realiza o mediere?

În opinia noastră, medierea realizatăde Preşedinte nu se opreşte la autorităţile
statale, ci trebuie sămeargămai departe şi sătranşeze eventualele divergenţe care se pot
manifesta între autorităţile publice şi diferitele segmente ale structurii sociale de pe o
poziţie de neutralitate10.

Prin analizarea funcţiilor detaliate mai sus, se impune concluzia căPreşedintele
trebuie să îndeplineascăun rol activ. Astfel, prerogativele constituţionale, ca şi
legitimitatea democraticăpe care i-o conferăalegerea lui de către electoratul întregii ţări
îi impun Preşedintelui României săaibăun rol activ, prezenţa sa în viaţa politică
neputând fi rezumatăla un exerciţiu simbolic şi protocolar11.

Funcţiile de garanţie şi de veghe consacrate în art. 80 din Constituţie implicăprin
definiţie observarea atentăa existenţei şi a funcţionării statului, supravegherea vigilentăa
modului în care acţioneazăactorii vieţii publice şi a respectării principiilor şi normelor
stabilite prin Constituţie, apărarea valorilor consacrate în legea fundamentală. Nici
veghea, nici funcţia de garanţie nu se realizeazăpasiv, prin contemplare, ci prin activitate
vie, concretă.

Preşedintele României poate, în virtutea prerogativelor şi a legitimităţii sale, să
exprime opinii şi opţiuni politice, să formuleze observaţii şi critici cu privire la
funcţionarea autorităţilor publice şi a exponenţilor acestora, săpropunăreforme sau
măsuri pe care le apreciazădezirabile interesului naţional.

Opiniile, preferinţele sau cererile Preşedintelui nu au caracter decizional şi nu
produc efecte juridice, autorităţile publice rămânând exclusiv responsabile pentru
însuşirea acestora, ca şi pentru ignorarea lor. Exercitarea de către Preşedinte a unui rol
activ în viaţa politicăşi socialăa ţării reprezintăconţinutul funcţiei prezidenţiale.
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