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Tranziþia la democraþie începutã odatã cu revoluþia antitotalitarã din decem-
brie 1989 a impus autoritãþilor provizorii ºi celor alese în luna mai 1990 un efort
considerabil de reconstrucþie instituþionalã, incluzând în primul rând sistemul
constituþional democratic însuºi. Noul cadru instituþional al sistemului politic
democratic s-a configurat în mod firesc pornind de la ºi orânduindu-se în jurul
instituþiei reprezentative naþionale — parlamentul —, aºa cum s-a consacrat
acesta în doctrinele separaþiei puterilor în statul modern de inspiraþie liberal-de-
mocraticã.
Dintre aranjamentele care au conturat, în contexte politice naþionale, modele

diferite de regimuri democratice, în România a fost preferatã o formulã mixtã,
care îmbinã în proporþii inegale principii structural-funcþionale ale sistemului
parlamentar clasic, cu elemente ºi proceduri inspirate din regimurile de tip se-
miprezidenþial. Mai explicit, sursa principalã de inspiraþie în statuarea raportu-
rilor dintre instituþiile executive ºi parlament în regimul politic românesc actual
a constituit-o, în mod evident, sistemul semiprezidenþial francez al Republicii a
V-a. Configuraþia instituþionalã de acest tip satisfãcea în bunã mãsurã preferin-
þele forþelor de sorginte autoritarã, care dominau Adunarea Constituantã din
1990–1991 ºi nu agreau o formulã de regim axatã pe preeminenþa parlamentului
în dauna puterii executive. Dar ºi regulile funcþionale de tip parlamentar clasic,
ale responsabilitãþii politice a guvernului în faþa parlamentului rezultat din ale-
geri libere dintre forþe politice concurenþiale ºi echivalat în mod obiºnuit cu de-
mocraþia însãºi, susþinute insistent de cãtre adepþii rupturii radicale cu practicile
ºi reflexele comportamentale dobândite sub dictatura totalitarã comunistã a par-
tidului unic.
Aranjamentul constituþional adoptat nu infirma teoria ºi practicile democra-

tice validate de democraþiile consolidate, dacã þinem seama de principiile, insti-
tuþiile ºi procedurile juridice pe care le stipuleazã. Drepturile ºi libertãþile funda-
mentale ale omului ºi cetãþeanului au fost prevãzuate ºi garantate formal în chiar
capitolul cu care se deschide Constituþia din 1991. Ele alcãtuiesc baza, sursa ºi
scopul celorlalte instituþii ale statului, care-ºi dobândesc puterea prin voinþa liber
exprimatã a cetãþenilor, în alegeri competitive. Împãrþirea ºi colaborarea funcþio-
nalã a puterilor legislativã, executivã ºi judecãtoreascã au fost instituite prin atri-
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buþiile specifice ºi raporturile statornicite între parlament, guvern, preºedinþie,
autoritãþile judecãtoreºti, deºi iniþial Constituþia1 nu a consemnat expresis verbis
principiul separaþiei puterilor în stat* ºi nici titulatura de „putere“ pentru prin-
cipalele autoritãþi statale menþionate. Unele principii ºi garanþii constituþionale
privind statuarea supremaþiei proprietãþii private au fost evitate, fiind acceptate
de majoritatea Constituantei în forma diminuatã a „ocrotirii proprietãþii private“,
într-o perioadã imediat post-comunistã în care „proprietatea de stat asupra
mijloacelor de producþie“ rãmânea încã dominantã.
Independenþa justiþiei ºi inamovibilitatea judecãtorilor erau recunoscute ca

garanþie a statului de drept ºi fundament al democraþiei.
De asemenea, statuarea legii ca instrument principal de guvernare ºi a parla-

mentului ca „organism reprezentativ suprem“ ºi „singura autoritate legiuitoare“2
în cadrul sistemului instituþional de elaborare ºi implementare a politicii gene-
rale ºi, prin urmare, controlul sãu asupra puterii executiv-guvernamentale, eco-
nomico-financiare, civile ºi militare, a instituþiilor publice de informare în masã,
serviciilor secrete, altor instituþii cu rol de decizie ºi control, au fost în mod
expres instituitã. Parlamentului i se atribuie totodatã competenþa primarã ºi ex-
clusivã în privinþa iniþiativei de constituire ºi control asupra ansamblului insti-
tuþiilor, împreunã cu care alcãtuieºte sistemul de guvernãmânt al þãrii, respectiv
ºeful statului, guvernul, instituþiile judecãtoreºti centrale ºi de control al consti-
tuþionalitãþii legilor ºi adjudecare a deciziilor majore în procesul de guvernare.
ªeful statului, desemnat direct de cãtre întregul popor sã reprezinte statul

român ºi sã asigure funcþionarea acestuia, este împuternicit sã supravegheze buna
funcþionare a instituþiilor publice ºi sã medieze conflictele de competenþe dintre
acestea ºi dintre stat ºi societate3. În virtutea acestui statut el poate dizolva parla-
mentul, în urma consultãrii grupurilor politice care-l compun ºi a preºedinþilor
celor douã Camere. Dar numai în cazul unor grave disfuncþionalitãþi apãrute
între parlament ºi guvern4, ca organ executiv împuternicit sã asigure realizarea
politicii generale, interne ºi externe a þãrii. Cu consultarea parlamentului, pre-
ºedintele României poate cere poporului sã-ºi exprime voinþa în mod direct, prin
referendum5, asupra unor probleme de interes naþional.
În replicã, parlamentul — care învesteºte în funcþie pe preºedintele ales de

cãtre popor dupã depunerea jurãmântului în ºedinþa comunã a celor douã Ca-
mere — poate iniþia procedura de suspendare din funcþie a preºedintelui, în cazul
sãvârºirii unor fapte grave de încãlcare a Constituþiei6, hotãrând cu majoritate
de voturi suspendarea sa pânã la pronunþarea prin referendum a voinþei poporu-
lui asupra demiterii acestuia. Tot parlamentul îl poate pune sub acuzare pe pre-
ºedinte, cu 2/3 din voturi, pentru fapte de înaltã trãdare7. Legea votatã de parla-
ment trebuie promulgatã de cãtre preºedinte, într-un termen stabilit prin Consti-
tuþie, preºedintele având însã dreptul de a cere Curþii Constituþionale verificarea
constituþionalitãþii legii, sau Parlamentului reexaminarea, o singurã datã, a legii
asupra cãreia are unele rezerve întemeiate.
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Aceastã dialecticã a raporturilor reciproce dintre parlament ºi ºeful statului,
exprimã o diferenþã evidentã faþã de modelul clasic prezidenþial (în care preºe-
dintele nu este ales de cãtre parlament ºi nu poate dizolva parlamentul; guvernul
condus de preºedinte nu este responsabil în faþa parlamentului ºi nu este obligat
în vreun fel sã demisioneze, de vreme ce rãspunde în faþa preºedintelui) ºi de
asemenea faþã de cel clasic parlamentar, în care atât ºeful statului (exceptând
monarhiile constituþionale) cât ºi guvernul depind de alegerea lor de cãtre par-
lament, iar guvernul este responsabil exclusiv în faþa parlamentului, care-i
acordã ºi-i retrage încrederea prin votul majoritãþii uneia sau ambelor camere le-
gislative.
Parlamentul român se aflã în acelaºi tip de raporturi procedurale ºi de putere

cu guvernul care caracterizeazã modelul de regimuri parlamentare. Deosebirea,
minorã totuºi, în contextul actual, constã pe de o parte în asocierea parþialã (în
anumite probleme ºi domenii de interes naþional) a preºedintelui la exercitarea
puterii executive guvernamentale, ºi, în consecinþã, în posibilitarea ºi interesul
direct al preºedintelui de a constitui, menþine, influenþa ºi chiar controla compor-
tamentul majoritãþii parlamentare care susþine guvernul ºi de a adresa parlamen-
tului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale þãrii8.
Aceste aspecte instituþionale, care marcheazã o raþionalizare a parlamentaris-

mului clasic ºi calificã mecanismul structural al sistemelor semiprezidenþiale, au
fost interpretate, în abordãrile instituþionalist-juridice, ca indicii clare ale slãbirii
rolului parlamentului în regimurile democratice de acest tip. Teoriile mai recente
au pus însã în evidenþã ponderea relativã a factorilor structural-juridici în expli-
carea funcþionalitãþii ºi perfomanþelor parlamentelor, sau în îndeplinirea rolului
lor în sistemele democratice. O influenþã mai puternicã, deºi nu uºor de evaluat
ºi mãsurat, revine tot mai evident altor variabile, precum sistemul de partide ºi
ideologiile promovate de cãtre acestea, sistemele electorale, compoziþia socio-
profesionalã a clasei politice ºi calitatea selecþiei politice electorale, grupurile de
interese bine articulate, ºi nu în ultimul rând structurile ºi substructurile grupale
constituite în cadrul parlamentelor în procesul legislativ, graþie rolurilor multiple
asumate de cãtre membrii lor, sau inegala intensitate a preferinþelor individuale
manifestatã în participarea la procesul decizional9. Situaþiile decizionale,
îndeosebi cele care confruntã adunãrile mari de tipul parlamentelor, reunind o
largã varietate de participanþi ºi având de dezbãtut ºi deliberat asupra unei diver-
sitãþi nelimitate de probleme, implicã, inevitabil, scopuri insuficient definite,
tehnici ºi metode de interpretare incerte, angajamente ºi atitudini evazive ale
participanþilor10, fãrã a mai aminti de concepþiile diferite privind rolul ºi conse-
cinþele activitãþii parlamentare în cadrul sistemului politic ca atare, care se
rãsfrâng asupra performanþelor parlamentului în ansamblul sãu.
Evaluarea locului ºi rolului parlamentului într-un sistem democratic în curs

de consolidare, cum este cel românesc, confruntat cu o tranziþie lungã ºi com-
plicatã de la totalitarism la democraþie ºi economia de piaþã, necesitã introdu-
cerea în ecuaþia explicativã în primul rând a complexitãþii contextuale în care
este chemat sã funcþioneze. ªi abia în ordine secundã trebuie apreciatã influenþa
datoratã factorilor de ordin juridic constituþional. Structura bicameralã a parla-
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mentului român, bazat pe simetria puterilor ºi legitimitãþii Camerei Deputaþilor
ºi Senatului, precum ºi procedura legislativã relativ complicatã, pot sã contribuie
la maximizarea costurilor legislative (concretizate în încetineala procesului de
elaborare a legilor, volumul alocaþiilor bugetare cerut de funcþionarea a douã ca-
mere legiuitoare supradimensionate în raport cu populaþia þãrii ºi îndeplinind
atribuþii cvasiidentice) dar, în mod normal, ele nu pot fi exclusiv responsabile de
performanþa legislativului în procesul de tranziþie ºi reformarea radicalã a
sistemului politic ºi economic al þãrii. De altfel, unele impedimente legate de
competenþa ºi raþionalizarea activitãþii legislative a Camerelor au fost parþial co-
rectate prin revizuirea Constituþiei în 2003. În privinþa competenþei decizionale,
trimiterii reciproce a proiectelor de lege ºi propuneri legislative de la o Camerã
la cealaltã ºi a deciziei definitive, s-au introdus simplificãri, eliminându-se nave-
ta repetatã a textelor aflate în divergenþã ºi stabilindu-se un termen precis în limi-
tele cãruia Camera sesizatã cu un proiect de lege este obligatã sã decidã (maxi-
mum 60 de zile)11.
Prin urmare putem avansa deja ipoteza potrivit cãreia în contextul specific

sistemului democratic românesc, tranziþia prelungitã ºi, implicit încetineala cu
care s-a operat reforma în domeniul politico-juridic ºi economic, semnalele
incerte legate de consolidarea funcþionalitãþii instituþiilor democratice, sunt
imputabile mai puþin parlamentului ca instituþie ºi unicã autoritate legiuitoare a
þãrii, cât partidelor politice, — gradului de structurare ºi consolidare politico-
doctrinarã a acestora, — asimilãrii incomplete de cãtre clasa politicã ºi societa-
tea civilã a principiilor ºi valorilor culturii politice democratice. Descinzând, în
majoritatea cazurilor, din cadrele fostului partid comunist unic, dar afiºând în
mod demagogic ºi oportunist vocaþii doctrinare dintre cele mai diverse, partidele
politice care au obþinut reprezentare în parlamentul României dupã primele douã
alegeri libere (1990 ºi 1992) au conservat un raport de forþe prea puþin favorabil
schimbãrii radicale a sistemului politico-juridic ºi economic, cel puþin pânã la
prima alternanþã democraticã din noiembrie 1996. Accentuarea volumului ºi in-
tensitãþii cererilor de ordin extern adresate sistemului politic dupã 1996, legate
de criteriile aderãrii la N.A.T.O., U.E., sau de obþinerea creditelor necesare refor-
mei economice de la organizaþiile financiare internaþionale (F.M.I., Banca Mon-
dialã, B.E.R.D.), în condiþiile redefinirii opþiunilor strategice ale României de
integrare euro-atlanticã, a accelerat în anii care au urmat procesul de reformã pe
baza adoptãrii deciziilor la nivelul factorului executiv (guvernul) — ca interlo-
cutor direct cu organismele internaþionale euro-altantice —, pentru a imprima o
mai mare coerenþã ºi operativitatea elaborãrii deciziilor legislative. A dobândit
proporþii excesive, mai ales în ultimele douã legislaturi, fenomenul adoptãrii de-
ciziilor ºi programelor de acþiune sub forma delegãrii legislative, a ordonanþelor
ºi ordonanþelor de urgenþã guvernamentale.
Drept urmare, sub raportul elaborãrii politicii legislative, ca principalã funcþie

a parlamentului în sistemul politic democratic, acesta manifestã în legislatura
1992–1996 o performanþã reformatoare legislativ-decizionalã mai redusã, dato-
ritã îndeosebi raportului de forþe dintre partidele parlamentare — net favorabil
celor catalogate în epocã drept neocomuniste ºi conservatoare; iar în legislaturile
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1997–2000 ºi 2001–2004, parlamentul s-a vãzut pur ºi simplu excedat de volu-
mul mare de Ordonanþe ºi Ordonanþe de urgenþã pe care urma sã le aprobe, com-
pleteze, modifice sau sã le respingã, fãrã a neglija nici factorul partizan — rapor-
turile de forþe din coaliþiile majoritare: mai complicate în perioada 1996–2000,
când majoritatea parlamentarã s-a sprijinit pe o coaliþie eterogenã, în care
Partidul Democrat aflat la stânga, a temporizat ritmul reformei economice; ceva
mai coerente în perioada 2001–2004 când majoritatea parlamentarã s-a bazat pe
trei partide, PDSR (devenit PSD), UDMR ºi PUR.
Abordãrile funcþionalist-comparative din ºtiinþa politicã au pus în evidenþã

faptul cã într-un sistem politic modern, bazat pe o clarã diferenþiere structuralã
ºi pe autonomia subsistemelor componente, cum este sistemul politic democra-
tic, parlamentul constituie o componentã structuralã cu funcþii proprii. Acestea
se manifestã îndeosebi la nivelul proceselor politice de adoptare a deciziilor
autoritare12 — respectiv celor ce se impun societãþii întregi, din care sistemul
politic face parte — cât ºi la nivelul sistemului politic ca atare.
Din prima categorie face parte funcþia legislativã tradiþionalã prin care par-

lamentul participã la conversiunea cererilor ºi susþinerilor (inputs) adresate de
mediul societal sau chiar de instituþii ºi agenþii din sistemul politic guvernamen-
tal, în decizii normative, obligatorii, sub formã de legi, hotãrâri, moþiuni care
delimiteazã cadrul juridic al acþiunii guvernamentale ºi administrative în rezol-
varea problemelor de interes general, inclusiv relaþiile dintre stat ºi cetãþeni.
În categoria a doua, respectiv de funcþii la nivelul sistemului, pot fi consi-

derate funcþiile de reprezentare politicã ºi, în logica proprie regimurilor demo-
cratice parlamentare, funcþia de învestiturã a guvernului ºi de control asupra
activitãþii executive guvernamentale, în virtutea rãspunderii politice a guver-
nului pentru definirea politicii generale a þãrii, implementarea deciziilor ºi eva-
luarea rezultatelor, sau a efectelor politicilor publice din diferite domenii.

1. Funcþia de reprezentare politicã democraticã

În doctrina democraþiei reprezentative moderne parlamentul întruchipeazã ºi
exercitã suveranitatea sau puterea poporului în numele acestuia, putere delegatã
pe o duratã determinatã prin alegeri libere periodice.
Caracter „reprezentativ“ poate avea parlamentul ºi într-un regim politic ne-

democratic, în mãsura în care un corp alcãtuit din reprezentanþi ai diferitelor gru-
puri sociale, etnice, lingvistice, religioase, etc., desemnat sau nu prin metode
elective, este însãrcinat formal sã aprobe deciziile majore cerute de guvernarea
þãrii. Parlamentele cenzitare din regimurile monarhice constituþionale îndepli-
neau ºi ele o funcþie de reprezentare politicã, limitatã însã. Numai desemnarea
democraticã a membrilor parlamentului prin alegeri libere, competitive ºi pe-
riodice ºi prin vot universal direct poate conferi unui parlament legitimitatea în
exercitarea funcþiei sale de reprezentare politicã.
Parlamentul ocupã sub acest aspect o poziþie centralã în sistemul instituþional

democratic, indiferent de gradul de separare/împãrþire sau de modalitãþile con-
crete prin care se realizeazã colaborarea puterilor în stat. În sistemul constituþio-
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nal al României, parlamentului i se conferã statutul de „organism reprezentativ
suprem al poporului român“ ºi, drept consecinþã, de unica autoritate legiuitoare
a þãrii. Membrii celor douã Camere ale sale, deputaþii ºi senatorii exercitã
mandatul pentru care sunt aleºi prin vot universal, în serviciul poporului ºi nu în
numele unor grupuri sau în nume propriu13.
Totodatã, din raþiuni istorico-politice ºi de garantare a calitãþii reglementã-

rilor juridice, Constituþia României a statuat o structurã bicameralã a parlamen-
tului. Senatul ºi Camera deputaþilor sunt alese însã prin acelaºi sistem de vot, au
aceleaºi puteri ºi reprezintã în egalã mãsurã poporul român. Singurele elemente
care le diferenþiazã se referã la vârsta mai ridicatã cerutã pentru a fi eligibil în
Senat (33 ani, spre deosebire de 23 de ani la Camera Deputaþilor) ºi dimensiunea
numericã: 137 membri la Senat, 332 la Camera Deputaþilor în 2004. O vagã ie-
rarhizare pare sã instituie totuºi prevederea introdusã în art. 75 din Constituþia
revizuitã în 2003 care vizeazã împãrþirea domeniilor de competenþã decizionatã
ce revin Camerelor, prin stabilirea sferei în care acestea au calitatea de primã
Camerã sesizatã cu proiectele de legi ºi propuneri legislative, ºi de asemenea pu-
terea decizionalã ultimã.
Mãrimea Camerelor parlamentului român (deci reprezentarea numericã) de-

pãºeºte în mod evident raportul „optim“ prezumat dintre numãrul populaþiei þãrii
ºi cel al parlamentarilor aleºi. Acesta, potrivit unor autori, ar trebui sã fie expri-
mat de legea rãdãcinii cubice, în care mãrimea parlamentului (a) este egalã cu
valoarea rãdãcinii cubice din numãrul populaþiei (b)14 potrivit formulei a3 : b3.
Alegerea directã a parlamentului de cãtre cetãþeni ºi ponderea reprezentãrii în

parlament a preferinþelor sau opþiunilor semnificative exprimate de aceºtia, pro-
porþional cu voturile acordate candidaþilor sau forþelor politice, constituie pro-
babil un indicator mai relevant pentru calitatea ºi justeþea reprezentãrii politice
decât raportul reprezentãrii numerice în sine postulat de legea rãdãcinii cubice.
Aici este vorba despre reflectarea corectã a pluralismului politic, a opþiunilor ºi
orientãrilor doctrinare în cadrul parlamentului, ceea ce implicã referinþa la o altã
variabilã dependentã, ºi anume tipul de sistem electoral. De regulã sistemele de
vot proporþional, asociate cu circumscripþii electorale mari ºi parlamente supra-
dimensionate permit o mai corectã ºi echilibratã reprezentare a opiniilor ºi prefe-
rinþelor agregate în funcþie de partide, clivaje sociale, ideologice sau etnice,
decât o pot asigura sistemele de vot majoritar ºi pluralitar, în care partidele mari
beneficiazã automat de o suprareprezentare, în vreme ce partidele ºi alternativele
politice minore sunt subreprezentate sau excluse cu totul de la reprezentare
parlamentarã15.
Parlamentul României a fost desemnat în toate cele 5 alegeri generale postco-

muniste pe baza sistemului de vot proporþional, în circumscripþii de magnitudine
medie, identice cu diviziunile administrative judeþene, între 4 ºi 20 de locuri la
Camera Deputaþilor ºi 2–12 locuri la Senat. Modul de distribuire a locurilor
prevede douã etape: 1) directã, pe baza coeficientului electoral calculat pentru
fiecare circumscripþie; ºi 2) indirectã, la nivel naþional, pe baza metodei d’Hondt
de valorificare a voturilor rãmase, adicã cele neutilizate sau inferioare coeficien-
tului electoral, obþinute de listele de candidaþi ale partidelor politice care au
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întrunit pragul electoral prevãzut pe întreaga þarã. La primele alegeri din 20 mai
1990 nici o restricþie privind accesul la reprezentare nu a fost impusã, în afara
autoexcluderii oricãrui partid care n-a izbutit sã obþinã mãcar un numãr de voturi
egal cu coeficientul electoral de distribuire a mandatelor la nivel naþional, prin
valorificarea resturilor ºi voturilor neutilizate în faza distribuirii mandatelor la
nivelul fiecãrei circumscripþii judeþene.
Reprezentarea proporþionalã a fost în mod evident preferatã, în faza inci-

pientã a tranziþiei democratice, ca instrument de stimulare a cristalizãrii politice
a diferitelor grupuri ºi formaþiuni cu vocaþia de partide relevante pe plan naþional
ºi/sau local. Cu atât mai mult cu cât pluralismul politic era vãzut ca o condiþie ºi
garanþie a democraþiei constituþionale, iar partidele considerate între factorii care
contribuie la exprimarea voinþei politice a cetãþenilor16. Partidele ajutã la struc-
turarea votului în funcþie de concepþia ideologico-doctrinarã proprie asupra pro-
blemelor politice ºi sociale, contribuind la reprezentarea opiniilor ºi agregarea
lor în alternative politice mai mult sau mai puþin coerente ºi semnificative la ni-
vel naþional. Teoretic ºi constituþional ele nu se substituie funcþiei de reprezen-
tare politicã a poporului care aparþine parlamentului in corpore. În schimb,
partidele oferã alegãtorilor repere orientative sau moduri alternative de acþiune
în utilizarea voinþei generale a poporului, în eventualitatea obþinerii încrederii
suficiente pentru candidaþii propuºi ºi a unei cote în reprezentarea parlamentarã
care sã le permitã sã guverneze sau sã influenþeze adoptarea deciziilor guverna-
mentale.
Este puþin probabil ºi chiar contraproductiv ca un parlament sã reproducã o

reprezentare identicã a diversitãþii ºi complexitãþii preferinþelor politice indivi-
duale, de grup, sociale, etnice, religioase etc. existente în cadrul societãþii. Un
asemenea parlament n-ar fi decât o copie fidelã a societãþii ºi, deci, tot atât de
incapabil sã conducã în numele intereselor generale pe cât sunt societatea sau
poporul sã exercite in corpore ºi în mod permanent puterea suveranã.
Rolul parlamentului nu se rezumã pur ºi simplu la un asemenea tip de repre-

zentare. Funcþia de reprezentare este cerinþa minimalã în democraþii pentru ca un
parlament sã capete legitimitatea îndeplinirii altor funcþii majore, precum elabo-
rarea politicii generale, deliberarea ºi adoptarea deciziilor ºi legilor, necesare
guvernãrii þãrii în numele ºi în serviciul poporului. Sistemul electoral joacã, din
acest punct de vedere, un rol important în configurarea atât a reprezentãrii cât ºi
a opþiunilor guvernamentale posibile. Þãrile cu democraþii stabile ºi sisteme de
partid clar structurate au experimentat cu succes, atunci când n-au renunþat la
reprezentarea proporþionalã pentru sisteme de vot majoritar sau pluralitar, arti-
ficii tehnice care corecteazã proporþionalitatea excesivã a reprezentãrii politice
în parlament. Stabilirea unor praguri minime de acces la reprezentarea în parla-
ment pentru partidele care prezintã candidaþi în alegeri a fost preferatã ºi în
România, începând cu alegerile generale din 1992 când pragul electoral a fost
fixat la 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga þarã17, iar în anul 2000 a
fost ridicat la 5% pentru partide ºi la 8% pentru alianþe de douã partide, cu câte
un procent în plus pentru fiecare partid în alianþele mai mari de douã partide, dar
fãrã a depãºi 10% din voturile valabil exprimate pe întreaga þarã18.
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Efectele imediate s-au vãzut în eliminarea a numeroase liste ºi grupuscule de
la reprezentarea parlamentarã. Câteva partide mici au ratat de puþin atingerea
pragului minim de reprezentare de 3% în 1992 ºi 1996: PNL – 2,63% în 1992;
PSM – 2,29% în 1996; PDAR – 2,44% în 1996; iar în 2000, când pragul a fost
stabilit la 5%: APR – 4,07%; CDR 2000 (PNÞCD + alte 5 grupuri minore):
5,04% faþã de minimum 8% pentru alianþe.
Însumate, voturile aºa-zis nereprezentate în parlament între 1992–2004 ating

un procent relativ ridicat, de 13–22% la Camera Deputaþilor ºi de 12–20% la
Senat. Excluderea acestor voturi de la reprezentare prin neatribuirea de locuri în
parlament este însoþitã, automat de atribuirea unui plus de reprezentare competi-
torilor care au trecut pragul electoral.
Reprezentativitatea parlamentului, ca instituþie învestitã constituþional cu atri-

butul reprezentãrii poporului, nu este afectatã de aceastã eliminare a grupurilor
minore ºi „alternativelor“ ficþionale pe care le oferã ele ca strategie de servire a
intereselor generale. Pus în discuþie, aici, este doar gradul de proporþionalitate a
reprezentãrii partidelor politice care prezintã candidaþi în alegeri ºi programe
electorale alternative. Pentru Parlamentul României, gradul de disproporþionali-
tate generalã, mãsurat prin indicele disproporþionalitãþii legislative G (propus de
Michel Gallagher)* calculat pentru alegerile din 1990–2000, este în medie de
G = 7,54%19.
Trebuie remarcat cã acest indice are în România o valoare relativ ridicatã faþã

de þãri cu reprezentare proporþionalã ºi praguri electorale comparabile. Indicele
G se situeazã deasupra mediei disproporþionalitãþii legislative din þãrile care
utilizeazã reprezentarea proporþionalã, (≈ 4,7%), apropiindu-se de cel calculat
pentru þãrile cu un prag electoral mult mai ridicat de acces, precum Grecia — în
medie 15–17% — sau cu circumscripþii de magnitudine redusã (Spania),
respectiv 8,08% ºi 8,15%20. Explicaþia þine în primul rând de nivelul slab de
structurare ºi audienþã electoralã a foarte multor „partide“ ºi „alianþe“ insigni-
fiante care prezintã liste de candidaþi în alegeri, dar care însumate, au ajuns la
peste 20% din voturile valabile exprimate, în 2000 de pildã.
Indicele general al disproporþionalitãþii sistemului electoral folosit în România,

reprezentând media alegerilor generale ºi prezidenþiale (unde se aplicã sistemul
majoritar uninominal în douã tururi de scrutin), a fost de 19,87%21 în perioada
1990–2000, apropiat de cel al þãrilor cu sisteme de vot majoritar sau pluralitar,
precum Franþa (21,08%) sau Jamaica (17,75%).
Acelaºi sistem de vot utilizat în 2000 a lãsat însã în afara reprezentãrii

parlamentare la alegerile din noiembrie 2004, doar 12,97% din voturile pentru
listele de candidaþi de la Camera Deputaþilor ºi 11,25% la Senat (sensibil sub
media de 19,75% la Camera Deputaþilor între 1992–2000 ºi de 16,40% la Senat
pentru aceeaºi perioadã). Rezultatele ultimelor alegeri par sã indice un progres
în direcþia structurãrii sistemului de partide. Grupãrile ºi partidele efemere sau
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nesemnificative, deºi au rãmas numeroase (60 de liste perdante, din care aproape
jumãtate depuse de organizaþii ale unor minoritãþi etnice, altele decât cea
maghiarã), n-au reuºit sã obþinã împreunã decât în jur de 12% din voturi, ºi doar
câteva dintre ele au primit 2–3% din voturile exprimate.
Reprezentativitatea parlametului român este asiguratã ºi de prezenþa din

oficiu în Camera Deputaþilor a câte unui reprezentant pentru fiecare din cele 18
minoritãþi naþionale care nu obþin minimum necesar de voturi în alegerile pentru
parlament pentru a accede la reprezentare.
Funcþia de reprezentare depinde mai puþin de proporþionalitatea dintre votu-

rile ºi locurile obþinute de partide, cât de calitatea ºi performanþele senatorilor ºi
deputaþilor, aleºi sã îndeplineascã un mandat în serviciul poporului, nu al diver-
selor grupuri formale ºi sociale. În ultimã instanþã aceasta depinde de rolul insti-
tuþional rezervat parlamentului în sistemul politic. Rolul partidelor politice ca-
pãtã însã o importanþã crucialã în organizarea internã ºi desfãºurarea activitãþii
parlamentului, subsumatã altor funcþii, legate de procesul elaborãrii politicii, le-
giferãrii ºi controlului asupra implementãrii deciziilor legislative la nivel politic
ºi social. Acestea sunt funcþiile decizional-legislativã ºi de învestire ºi control
asupra guvernului.

2. Funcþia de învestire ºi control asupra executivului

În formula constituþionalã actualã, constituirea ºi activitatea guvernului, ca
instituþie centralã a puterii executive însãrcinatã cu „realizarea politicii interne ºi
externe a þãrii ºi conducera generalã a administraþiei politice“22, depinde de
voinþa parlamentului. Constituirea guvernului nu intrã în mod direct între atribu-
þiile parlamentului. Dar acceptarea miniºtrilor propuºi ºi a guvernului format de
cãtre candidatul pentru funcþia de prim ministru desemnat de preºedinte, repre-
zintã o condiþie obligatorie pentru ca guvernul sã devinã efectiv ºi legitim, înain-
te de a fi numit formal de cãtre preºedinte ºi a depune jurãmântul de credinþã în
faþa acestuia. Guvernul poate cuprinde atât membri ai parlamentului cât ºi per-
sonalitãþi fãrã aceastã calitate (inclusiv pentru funcþia de prim ministru). Cu
condiþia însã ca în ansamblul sãu sã obþinã votul de încredere al majoritãþii depu-
taþilor ºi senatorilor, în ºedinþa comunã a celor douã Camere, asupra programului
de guvernare ºi a listei membrilor guvernului23.
În legãturã cu formarea ºi învestitura parlamentarã datã guvernului, partidele

politice care ºi-au asigurat alegerea unui numãr suficient de deputaþi ºi senatori
pentru a deþine majoritatea absolutã, sau au stabilit împreunã o coaliþie majo-
ritarã în cele douã Camere, vor deþine practic puterea ºi vor constitui baza de
sprijin pentru guvern. Fiind condiþionat de obþinerea votului de încredere, guver-
nul devine responsabil din punct de vedere politic numai în faþa parlamentului.
El trebuie sã dea socotealã pentru îndeplinirea programului asumat ºi pentru
exercitarea conducerii executive, a elaborãrii ºi implementãrii deciziilor cerute
de guvernarea þãrii. Rãspunderea politicã a guvernului poate fi angajatã din pro-
pria iniþiativã24, în legãturã cu probleme ºi acþiuni majore — program, declaraþie
de politicã generalã sau proiecte de legi absolut necesare pentru realizarea
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politicilor publice formulate —, asupra cãrora pot exista controverse în chiar
sânul majoritãþii parlamentare pe care se sprijinã în mod obiºnuit. Sau poate fi
pusã în discuþie chiar de cãtre membrii parlamentului (cel puþin un sfert dintre
deputaþi ºi senatori) prin iniþierea unei moþiuni de cenzurã — de regulã de cãtre
parlamentarii din opoziþie — care vizeazã retragerea încrederii pe care parla-
mentul o acordase guvernului25. Atât angajarea rãspunderii cât ºi retragerea în-
crederii þin de aspectele formale ale relaþiei dintre parlament ºi guvern în regimul
de tip parlamentar sau semiprezidenþial.
Învestirea, susþinerea ºi/sau retragerea încrederii guvernului sunt strâns core-

late cu controlul permanent pe care parlamentul îl exercitã asupra guvernului.
Parlamentul român face, în aceastã privinþã, apel la proceduri clasice parlamen-
tare, cum sunt întrebãrile ºi interpelãrile, sau la moþiunile simple în legãturã cu
probleme de politicã internã sau externã, introduse în fiecare Camerã în parte;
guvernul ºi membrii sãi, vizaþi de aceste moþiuni, fiind obligaþi sã dea rãspunsuri
ºi sã þinã seama de poziþia parlamentului dacã moþiunile simple au obþinut votul
majoritãþii celor prezenþi la dezbaterea lor. Guvernul ºi fiecare dintre membrii
sãi, organele administraþiei publice au obligaþia sã prezinte informaþiile ºi
documentele solicitate de Camerele sau comisiile parlamentare în legãturã cu
problemele supuse legiferãrii sau anchetelor ºi controalelor speciale decise de
cãtre parlament.
Mecanismele constituþionale de învestiturã ºi angajare a responsabilitãþii

politice a guvernului cunosc, în practicã, o deturnare evidentã de la motivaþia lor
principial juridicã. Parlamentul ºi puterea executivã se situau la începuturile
dezvoltãrii parlamentarismului în tabere opuse. Sistemul de partide, asociat cu
scrutinul proporþional pe bazã de liste a fãcut treptat ºi face ºi acum din majori-
tatea parlamentarã sau din învestirea guvernului o problemã exclusivã a partidu-
lui sau coaliþiei majoritare în parlament. Parlamentarii selectaþi ºi aleºi pe liste
de partid, se conformeazã aproape inevitabil disciplinei ºi deciziilor cerute de
cãtre conducerea partidelor respective. Pãrãsirea de cãtre deputaþi sau senatori a
grupurilor politice din care fac parte ºi aderarea la alte grupuri politice, nu-i
absolvã de rigorile disciplinei de partid în ceea ce priveºte poziþiile ce trebuie
adoptate ºi consemnul de vot al partidelor lor. Guvernul ºi majoritatea parlamen-
tarã aparþin acum aceleiaºi formaþiuni sau coaliþii politice, ca o condiþie a
funcþionãrii legale ºi normale a executivului, inclusiv în sistemul democratic ro-
mânesc. Opoziþia faþã puterea guvernamentalã nu mai constã din parlamentul in
corpore, ca în fazele incipiente ale regimurilor reprezentativ-parlamentare. Ci
dintr-o minoritate care a rãmas în afara majoritãþii partizane angajatã sã susþinã
guvernul, care promoveazã ºi înfãptuieºte politica inspiratã de partidul sau coa-
liþia guvernamentalã majoritarã în parlament. Astfel, puterea legislativã ºi exe-
cutivã se aflã în aceleaºi mâini.
Parlamentul român ºi partidele majoritãþii guvernamentale s-au acomodat

fãrã dificultãþi cu comportamentul adecvat procedurilor juridice ºi practicilor
politice din raporturile constituþionale ale executivului ºi legislativului. Acor-
darea încrederii s-a datorat exclusiv partidului sau coaliþiei majoritare, în vreme
ce punerea în cauzã a responsabilitãþii guvernamentale a aparþinut doar opoziþiei,
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în întreaga perioadã postcomunistã. Majoritãþile parlamentare s-au constituit ºi
menþinut în fiecare legislaturã, chiar dacã în anumite momente acestea au inclus
ºi partide sau grupuri de parlamentari independenþi, nereprezentate în guverne.
Nici o moþiune de cenzurã dintre cele iniþiate de opoziþia parlamentarã n-a reuºit
sã treacã ºi sã demitã vreun guvern. De remarcat cã nici chiar coaliþiile de partide
distanþate ideologic — cum a fost cea din legislatura 1996–2000 —, lipsite de
coerenþã ºi iniþiativã politicã îndrãzneaþã, n-au ajuns la momentul critic al
dezagregãrii, n-au pus în miºcare procedurile parlamentare pentru schimbarea
guvernelor, preferând sã pecetluiascã soarta acestora, în douã rânduri (1997 ºi
decembrie 1998), în conciliabule ale ºefilor de partid ºi ale ºefului statului.
Partidele politice din România au realizat foarte repede cã a face parte din

majoritate este mult mai profitabil, — având deschis accesul la gestionarea po-
liticã a tranziþiei economice, — decât a rãmâne în opoziþie. Fapt exploatat de alt-
fel chiar de majoritãþile fragile care au sprijinit unele guverne (2001–2004; ma-
joritarea parlamentarã actualã), prin atragerea sau pur ºi simplu racolarea unor
parlamentari aleºi pe listele altor partide, pentru a-ºi consolida poziþiile. Feno-
menul migraþiei de la o formaþiune parlamentarã la majoritatea guvernamentalã
nu este foarte rãspândit, dar a fost totuºi prezent. Sensul migraþiei parlamenta-
rilor este spre partide ale majoritãþii, în primii 2–3 ani ai legislaturii, pentru a se
inversa în ultima parte a guvernãrii ºi a cãuta o grupare politicã „neuzatã“ la
guvernare sau în care gãsesc sprijin pentru a-ºi asigura realegerea. Tot datoritã
jocurilor partidelor în constituirea majoritãþilor parlamentare s-a facilitat intru-
ziunea directã sau discretã a preºedinþilor statului în constituirea alianþelor ºi
coaliþiilor guvernamentale. Acest lucru este cel mai elocvent ilustrat de ultimele
alegeri generale ºi de maniera în care actualul preºedinte a impus crearea
coaliþiei dintre Alianþa D.A.–PNL–PD împreunã cu alte douã partide mai mici,
PUR ºi UDMR ce se gãsiserã în campania electoralã prezidenþialã în aceeaºi
tabãrã cu PSD ºi se angajaserã sã asigure majoritatea guvernamentalã în actuala
legislaturã.
Interferenþa — directã sau indirectã — a preºedintelui statului în relaþia dintre

parlament ºi guvern, prin consultãrile sale cu preºedinþii camerelor ºi cu liderii
partidelor reprezentate în parlament, dar ºi rolul hotãrâtor al liderilor partidelor
coaliþiei guvernamentale în adoptarea deciziilor guvernamentale majore, reduce
în mod semnificativ rolul parlamentului, nu numai în ceea ce priveºte punerea în
cauzã a responsabilitãþii politice a guvernului, sau mãcar în determinarea unor
remanieri guvernamentale ºi schimbãrii primilor miniºtri, ci ºi eficacitatea
controlului asupra executivului. Nici una din crizele sau schimbãrile de guvern
de dupã 1990 n-au avut ca deznodãmânt exercitarea funcþiei de control ºi
retragere a încrederii parlamentului în guvern. Deºi nu se poate tãgãdui cã n-am
avut guverne lipsite de eficienþã în definirea ºi implementarea reformelor
tranziþiei. Aceste schimbãri s-au fãcut prin acþiuni ºi decizii extraparlamentare,
fãrã a implica majoritarea politicã din parlament. În cazul celor trei schimbãri
precipitate de guvern (septembrie 1991 — guvernul Petre Roman; aprilie 1997
— guvernul Victor Ciorbea; decembie 1998 — guvernul Radu Vasile), parla-
mentul a fost evitat în mod premeditat, probabil pentru a simplifica ºi grãbi
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procesul de înlocuire ºi a preveni surpriza respingerii unei moþiuni de cenzurã cu
concursul unora dintre partidele aflate în opoziþie, spre a contracara intervenþia
prezidenþialã în raporturile dintre parlament ºi guvern. Imprecizia constituþio-
nalã, dinainte de revizuirea din 2003, în definirea relaþiei de putere dintre preºe-
dinte ºi primul ministru, permitea de altfel preºedintelui sã exploateze în favoa-
rea sa atribuþia de revocare a primului ministru. Demisia primului ministru a fost
impusã, în toate cele trei cazuri menþionate, fie prin degenerarea crizei econo-
mice în dezordini sociale ºi anarhie, ca în septembrie 1991 prin asaltul guver-
nului de cãtre o nouã „mineriadã“, fie în urma unor acorduri dintre preºedinte ºi
ºefii partidelor coaliþiei parlamentare — 1997 ºi 1998 — interesaþi sã salveze
coaliþia de la destrãmare, în cazul când vreunul dintre partidele sale s-ar fi alãtu-
rat opoziþiei, sprijinind o moþiune contra guvernelor cu prim miniºtri aparþinând
PNÞCD.
Prevederea explicitã introdusã în Constituþia revizuitã în 2003 dupã care

„preºedintele României nu îl poate revoca pe primul ministru“26, ar putea remite,
în viitor, parlamentului dreptul de a schimba guvernele prin mecanismul retra-
gerii încrederii, în cazul erodãrii coaliþiei ºi/sau a ineficienþei guvernãrii, dacã
primul ministru refuzã în prealabil sã demisioneze. Pe de altã parte, insistenþa cu
care actualul preºedinte cautã sã îºi impunã voinþa de a provoca în mod arbitrar
alegeri anticipate, ignorând majoritãþile alternative pe care parlamentul le poate
degaja, vãdeºte tentaþia autoritarã de a continua sã rezolve problemele raportului
parlament–guvern prin imixtiunea în mecanismele procedurale parlamentare,
reducând astfel rolul parlamentului la o simplã posturã de ratificare a deciziilor
guvernamentale ºi executive adoptate în afara sa.
Guvernele au uzat, îndeosebi dupã alternanþa din 1996 ºi cea din 2000, de

angajarea rãspunderii lor politice asupra programului sau unor proiecte de legi
(ºi chiar „pachete de legi“ printr-o vãditã forþare a textelor constituþionale),
pentru a constrânge propria majoritare sã-l susþinã în confruntarea cu moþiunea
de cenzurã introdusã automat de opoziþie, sau pentru a obþine aprobarea rapidã
a acelor acte legislative fãrã dezbatere parlamentarã, doar cu amendamentele ac-
ceptate de guvern27. În nici una dintre astfel de situaþii, guvernele n-au pierdut
încrederea, ceea ce poate sugera afirmaþia cã, în pofida eterogenitãþii ºi chiar a
fragilitãþii numerice a majoritãþilor în unele legislaturi (dupã 1996 ºi 2004)
parlamentul român s-a manifestat ca unul majoritar.

3. Funcþia decizional-legislativã

În sistemul democratic al României ºi în procesul politic de elaborare a deci-
ziilor, parlamentul ocupã formal un loc central. Nu numai politicile publice, ci ºi
instituþiile prin care acestea sunt puse în aplicare se definesc ºi sunt continuu
ajustate, într-un proces politic complex, în care interesele publice sunt identifi-
cate, articulate ºi se realizeazã agregarea lor, în legãturã cu revendicãrile ºi spri-
jinul societal pentru o soluþie sau alta. Transformate în decizii autoritare28 care
stabilesc principiile ºi modul de acþiune în aplicarea lor concretã, politica guver-
namentalã ºi politicile publice sectoriale sunt învestite cu autoritate legitimã prin
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legiferarea mãsurilor pe care le implicã, de cãtre autoritatea sau puterea legitimã
sã adopte legile ºi alte acte cu putere de lege. Parlamentul este tocmai instituþia
legitim constituitã, în democraþiile reprezentative, sã elaboreze ºi sã adopte
legile ºi normele generale învestite cu cea mai înaltã autoritate juridicã. Întregul
mecanism decizional din România, care include autoritãþile politice (guvernul),
judiciare ºi administrative se bazeazã ºi funcþioneazã în virtutea legilor adoptate
de cãtre parlament, ca unica autoritate legiuitoare a þãrii, începând cu legile
constituþionale ºi terminând cu cele organice ºi ordinare.
Evaluarea rezultatelor exercitãrii funcþiei decizional-legislative a parlamen-

tului român necesitã luarea în considerare a interacþiunii mai multor variabile,
dintre care nu pot lipsi: contextul situaþional-istoric actual, de tranziþie la demo-
craþie; specificul raporturilor dintre legislativ ºi executiv; natura ideologico-
doctrinarã ºi gradul de maturizare (structurare) a sistemului de partide parlamen-
tare; modul de selectare ºi nivelul de experienþã legislativã a membrilor aleºi ai
parlamentului (calitatea clasei politice); amploarea socializãrii politice ºi susþi-
nerii de care se bucurã parlamentul ºi celelalte valori ideologice sau instrumen-
tele democratice în cultura politicã a cetãþenilor ºi societãþii civile.
Din perspectiva contextualã a tranziþiei de la totalitarism la democraþie, par-

lamentul s-a confruntat, începând chiar cu adoptarea Constituþiei din 1991, cu
sarcini uriaºe în ceea ce priveºte legiferarea cadrului de organizare ºi funcþionare
a tuturor instituþiilor politice, administrative, juridice, economice adecvate nou-
lui sistem democratic. ªi, de asemenea, în paralel ºi concomitent, cu exigenþele
societale presante privind reglementarea modernizãrii, a reformãrii sistemului
economic ºi rezolvarea problemelor sociale, educaþionale, de securitate ºi ordine
publicã, securitate socialã ºi utilizarea forþei de muncã etc. Problemelor de ordin
intern li s-au adãugat cererile ºi constrângerile mediului internaþional-politic,
economic, de securitate, atragerea sprijinului în vederea implementãrii reformei
economice ºi aderãrii la organizaþiile integrative euro-atlantice.
Acest efort politico-juridic cerut parlamentului ºi sistemului instituþional în

sens larg, trebuie corelat cu structura ºi profunzimea clivajelor politice care au
divizat societatea româneascã postcomunistã ºi au caracterizat spectrul politic,
strategiile ºi raportul de forþe dintre partidele parlamentare.
Asupra activitãþii decizional-legislative a parlamentului ºi-a pus categoric

amprenta confruntarea radicalã dintre forþele favorabile schimbãrilor lente ºi
graduale în sistemul politic ºi economic, grupate în partide derivate din fostul
partid unic totalitar, ºi majoritare dupã primele douã alegeri parlamentare (1990
ºi 1992) pe de o parte; ºi forþele anticomuniste mai slabe ºi minoritare, adepte
ale rupturii rapide ºi definitive cu mecanismele ºi mentalitãþile vechiului regim,
pe de altã parte. Faptul cã procesul de instituþionalizare a sistemului democratic,
incluzând elaborarea ºi adoptarea Constituþiei din 1991 s-a desfãºurat sub con-
trolul parlamentar ºi guvernamental al partidelor catalogate în epocã drept neo-
comuniste ºi naþional-comuniste, ºi împotriva cererilor privind excluderea tem-
porarã de la exerciþiul demnitãþilor publice a exponenþilor fostului regim comu-
nist, a indus un sentiment de frustrare adversarilor politici ai acestora. De unde
ºi tendinþa reciprocã de revanºã, dupã accederea sau revenirea la putere a parti-
delor grupate în cele douã tabere. Sub aspect legislativ aceasta s-a tradus în res-
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pingerea sau reluarea de la început a legiferãrii într-o serie de probleme privind
reforma economicã, regimul proprietãþii, numiri ºi revocãri din funcþii publice,
îndeosebi în sectorul economic-financiar-bancar, în numeroase companii naþio-
nale ºi regii autonome care gestionau proprietatea de stat, precum ºi recompen-
sarea parlamentarilor majoritãþii guvernamentale cu locuri de membri în con-
siliile de administraþie ale întreprinderilor cu capital majoritar de stat etc.
Incertitudinea ºi frecventele schimbãri din domeniul legiferãrii parlamentare n-
au favorizat nici respectul necondiþionat al societãþii faþã de domnia legii
adoptate de parlament, conform procedurilor ºi practicilor vieþii parlamentare,
nici toleranþa reciprocã sau mãcar compromisul între toate partidele parlamen-
tare, asupra regulilor jocului — indicii obiºnuite ale consolidãrii democratice ºi
ale continuitãþii operei legislative, fãrã punerea periodicã în cauzã a legislaþiei
adoptate din iniþiativa guvernãrilor precedente.
Logica confruntãrii radicale, caracteristicã exercitãrii de cãtre parlament a

funcþiei decizional-legislative în primul deceniu postcomunist, a fãcut loc com-
promisului cvasi general abia odatã cu revizuirea Constituþiei din octombrie
2003, care pare sã inaugureze perioada de consolidare a democraþiei româneºti.
Relaþia structuralã dintre parlament ºi guvern, specificã regimului de tip

parlamentar, pune într-o ecuaþie foarte simplã ºi funcþia decizional-legislativã a
parlamentului. Legat de interesul comun al aplicãrii politicilor guvernamentale,
care reflectã ºi opþiunile majoritãþii politice parlamentare din voinþa ºi cu spri-
jinul cãruia se constituie guvernul, parlamentul s-a concentrat în mod normal
asupra proiectelor de lege iniþiate de guverne. Constituþia atribuie un drept egal
guvernului ºi membrilor parlamentului în materie de iniþiativã legislativã. Cu
precizarea cã membrii parlamentului pot prezenta propuneri legislative ºi nu
proiecte de legi, admisibile ºi dezbãtute doar dacã îmbracã forma proiectelor de
legi. Aceastã condiþie este valabilã ºi pentru iniþiativa legislativã recunoscutã
cetãþenilor, care trebuie, în plus, sã atingã pragul numeric minim (100 000 de
semnatari) ºi dispersia teritorialã cerutã (cel puþin un sfert din judeþele þãrii).
Date fiind complexitatea ºi multitudinea problemelor de soluþionat în peri-

oada tranziþiei, iniþiativa legislativã a aparþinut în proporþie covârºitoare guver-
nelor. Acestea se ºi confruntau, în mod firesc ºi direct, cu problemele societale
de orice fel, în virtutea activitãþii executive ce le revine, de iniþiere a politicilor
ºi implementare a lor cu concursul administraþiei publice aflate sub conducerea
generalã a guvernului.
În privinþa exercitãrii dreptului de iniþiativã legislativã, parlamentul român se

înscrie tendinþei generale, urmate de toate regimurile actuale de tip parlamentar
ºi semiprezidenþial, care reflectã o diminuare a ponderei iniþiativei parlamentare
în favoarea celei guvernamentale. Aproximativ 75% din totalul iniþiativelor
legislative ajunse în dezbaterea parlamentarã reprezintã iniþiative de origine
guvernamentalã. Proporþia proiectelor guvernamentale adoptate ca legi ale par-
lamentului este de peste 95% din totalul iniþiativelor guvernamentale. În schimb,
propunerile legislative de sorginte parlamentarã intrate în dezbaterea camerelor
reprezintã în medie aproximativ 25% din totalul iniþiativelor legislative. Pon-
derea iniþiativelor parlamentare sub forma proiectelor de lege transformatã în
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legi ale parlamentului român este însã cu mult mai redusã*, iar conþinutul celor
mai multe dintre legile rezultate din propunerile legislative de origine parla-
mentarã vizeazã aspecte secundare (de exemplu: înfiinþãri de comune, declara-
rea unor comune ca oraºe ºi a unor oraºe ca municipii; modificarea ºi com-
pletarea unor prevederi legale în vigoare etc.). Aceastã situaþie nu poate fi
echivalatã cu o diminuare alarmantã a funcþiei decizional-legislative, întrucât
guvernul apare ca o expresie politicã a majoritãþii parlamentare, iar programul
sãu poartã girul parlamentar în virtutea votului de încredere obþinut la învestitura
guvernului. Se presupune, astfel, cã guvernul este oarecum expresia opþiunii
aceloraºi alegãtori, care stau în spatele deputaþilor ºi senatorilor ce formeazã
majoritatea parlamentarã pe care se sprijinã guvernul29. Nu trebuie omisã nici
posibilitatea parlamentarilor de a-ºi îmbunãtãþi simþitor iniþiativa legislativã prin
amendamentele propuse ºi aprobate în cursul dezbaterii ºi deliberãrii asupra
proiectelor de legi ale guvernului30.
Prin urmare, eficienþa funcþiei legislative trebuie evaluatã în corelaþie cu ini-

þiativa guvernelor ºi, totodatã, prin calitatea reglementãrilor adoptate, reflectatã
în eficienþa sau ineficienþa lor în soluþionarea problemelor, în reducerea cererilor
formulate de societate ca rãspuns la efectele mãsurilor legislative.
Cantitativ, volumul activitãþii legislative a parlamentului a înregistrat cu fie-

care an o creºtere a numãrului de legi adoptate, între 1990–2004, aºa cum aratã
tabelul nr. 1.
Exceptând primii 2 ani când parlamentul a funcþionat ºi ca Adunare Con-

stituantã, iar în 1992 a avut de legiferat cadrul de organizare ºi funcþionare a
principalelor instituþii, în concordanþã cu Constituþia din 1991, obiectul activitã-
þii legislative l-a reprezentat, în proporþie de 50%, reglementarea unor aspecte ºi
cerinþe societale de ordin intern. Începând cu legislatura 1993–1996, ponderea
covârºitoare în activitatea legislativã este deþinutã de actele internaþionale ºi
legile de aprobare / respingere (modificare–completare) a Ordonanþelor Guver-
nului (O.G.) ºi Ordonanþelor de urgenþã ale guvernului (O.U.G.). Operãm aceas-
tã departajare pentru a ilustra ponderea ocupatã în ansamblul activitãþii legisla-
tive de categoria actelor care implicã mai mult o adoptare formalã (sau respin-
gere) — cum sunt actele instituþionale negociate de guvern ºi încheiate de
preºedinte sau guvern, — sau o dezbatere (completare–modificare) asupra ordo-
nanþelor guvernului, deseori la mult timp dupã intrarea lor în vigoare. Actele in-
ternaþionale ºi cele de aprobare respingere (modificare–completare) a O.G./O.U.G.
reprezintã împreunã 55,93% în perioada 1993–1996; 73,07% în legislatura
1997–2000 ºi 73,97% în legislatura 2001–2004, din totalul legilor adoptate de
cãtre parlament. O tendinþã clarã se degajã: creºterea ponderei legilor de apro-
bare/respingere (modificare/completare) a O.G. ºi O.U.G. în defavoarea celor
adoptate în virtutea sesizãrii obiºnuite a parlamentului cu proiecte de legi ºi pro-
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* În conºtiinþa comunã au intrat câteva legi mai cunoscute având la origine propuneri legislative ale unor
parlamentari, chiar dacã pe parcurs s-a interferat ºi guvernul în iniþierea unora dintre ele, precum „Legea Ticu
Dumitrescu“ de deconspirare a securitãþii ca poliþie politicã; „Legea Lupu“ de reconstituire a dreptului de
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18/1991 (Legea nr. 1/2000); „Legea Pruteanu“ privind folosirea limbii române în locuri, relaþii ºi instituþii
publice (Legea nr. 500/12 noiembrie 2004).



puneri legislative. Dacã adãugãm ºi faptul cã între restul legilor adoptate în
virtutea iniþiativei legislative a guvernului ºi membrilor parlamentului, anual
câteva zeci dintre acestea privesc aspecte minore (cum ar fi declararea ca oraºe
a unor comune, sau ca municipii a unor oraºe, înfiinþarea sau desfiinþarea de co-
mune, declararea de „oraºe martir“ ale revoluþiei din 1989, înfiinþarea unor
universitãþi particulare etc.), numãrul legilor de importanþã generalã rezultate din
deliberarea parlamentarã normalã scade simþitor. Invers, numãrul O.G./O.U.G. a
crescut, aºa cum aratã tabelul nr. 2.
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Categorii de legi
Legislatura 1990–1992 Total

1990–
1992
(%)

Legislatura 1993–1996 Total
1993–
1996
(%)1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Legi constituþionale – Constituþia
României – 1 – – – – 0

Legi organice ºi
ordinare (inclusiv
decrete legi)

42
(+150
D.L.)

82 130
254
(+150
D.L.)

95 146 139 142 522

din care:
– Acte
internaþionale

– Aprobãri/
respingeri,
modificãri/
completãri

O.G. + O.U.G.
– Abilitare
emitere
ordonanþe

4 17 54
78

(30,70%)
39 65 43 44

191
(36,59%)

– – 2 2 6 30 41 24
101

(19,34%)

– – 1 1 3 4 3 2 12

Categorii de legi
Legislatura 1997–2000 Total

1997–
2000
(%)

Legislatura 2001–2004 Total
2001–
2004
(%)1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Legi constituþionale – – – – 0 – –
Constituþia
României
revizuitã

– 1

Legi organice ºi
ordinare (inclusiv
decrete legi)

221 261 210 233 925 796 683 609 606 2694

din care:
– Acte
internaþionale

– Aprobãri/
respingeri,
modificãri/
completãri

O.G. + O.U.G.
– Abilitare
emitere
ordonanþe

68 55 45 36
204

(22,05%)
74 49 128 89

340
(12,62%)

90 136 118 128
472

(51,02%)
659 488 258 248

1653
(61,35%)

2 2 2 1 7 2 2 2 2 8

Tabelul nr. 1 — Legi adoptate de Parlamentul României: 1990–2004



Dincolo de aceastã evaluare cantitativã, o analizã a retroacþiunii efectelor le-
gilor adoptate asupra activitãþii decizional-legislative a parlamentului, poate
pune mai clar în evidenþã eficienþa îndeplinirii acestei funcþii într-o situaþie de
tranziþie. Cu titlu de inventar ne limitãm aici doar la douã aspecte majore privind
reforma economicã ºi cea instituþionalã. Se constatã astfel numeroase reveniri,
prin modificãri ºi completãri ulterioare, chiar asupra legilor care statueazã cadrul
de organizare ºi funcþionare a instituþiilor statului, administraþia publicã, alege-
rile generale, locale etc., dupã intrarea în vigoare a Constituþiei din 1991. ªi mai
relevante sunt reglementãrile legislative privind dreptul de proprietate ºi pro-
cesul privatizãrii. Tergiversãrile, incertitudinile ºi insuficienta clarificare a sco-
purilor vizate au caracterizat în mare mãsurã out put-urile parlamentare în legã-
turã cu aceste probleme. Schimbarea regimului juridic al proprietãþii în agricul-
turã, din proprietate cooperatistã ºi de stat în cea privatã, a constituit unul dintre
rãspunsurile lgislative la cererile intra ºi extrasocietale privind reforma sistemu-
lui economic. Legea fondului funciar nr. 18/1991 stabilea, în context, restituirea
cãtre foºtii proprietari a maximum 10 ha din suprafeþele deþinute înainte de co-
lectivizarea comunistã, precum ºi constituirea dreptului de proprietate funciarã
pentru alte categorii de cetãþeni (tineri, specialiºti din agriculturã, cadre didac-
tice din mediul rural etc.). A fost nevoie ca legea respectivã sã fie modificatã
ºi completatã prin alte 8 legi, O.G. ºi O.U.G. pânã în octombrie 2001; Legea
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agri-
cole ºi a celor forestiere solicitate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 ºi
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Legislatura 1990–1992 Total
1990/
1992

Legislatura 1993–1996 Total
1993/
1996

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Ordonanþe
ale Guvernului – – 28 28 26 70 45 44 185

Ordonanþe
de Urgenþã
ale Guvernului

– – 1 1 2 2 2 13 19

Tabelul nr. 2 — Ordonanþe ºi Ordonanþe de Urgenþã ale Guvernului: 1990–2004

Legislatura 1997–2000 Total
1997/
2000

Legislatura 2001–2004 Total
2001/
20041997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ordonanþe
ale Guvernului 70 131 120 88 409 88 73 92 94 347

Ordonanþe
de Urgenþã
ale Guvernului

93 72 219 300 684 195 209 127 136 667

Sursa tabelelor 1 ºi 2: Actele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, 22 decembrie 1989 – 31
ianuarie 2003, vol. I-II, Evidenþa cronologicã, Bucureºti, Regia Autonomã Monitorul Oficial, 2003, completate
cu „Monitorul Oficial al României“, Partea I, 2003–2004.



Legea nr. 169/1997 au suferit la rândul lor modificãri repetate prin alte legi ºi
O.U.G.
Un traseu ºi mai sinuos au parcurs reglementãrile legale privind privatizarea

societãþilor comerciale cu capital de stat. Legea nr. 58/14 august 1991, care de-
mara reforma în domeniul economic-comercial, a fost urmatã de legi de „accele-
rare a procesului de privatizare“ (Legea nr. 55/15 iulie 1995; Legea nr. 129/27
decembrie 1995) pentru a fi apoi modificatã prin O.U.G. sub noua guvernare a
fostei opoziþii anticomuniste, instalatã la sfârºitul anului 1996: O.U.G. nr. 37/10
iulie 1997 ºi abrogatã în cele din urmã prin O.U.G. nr. 88/23 decembrie 1997. ªi
aceastã ordonanþã de urgenþã va cunoaºte nu mai puþin de cinci modificãri ºi
completãri în 1998–1999, inclusiv printr-o nouã Lege privind unele mãsuri
pentru accelerarea reformei economice (Legea nr. 99/26 mai 1999).
La 14 ani de la primele reglementãri legislative privind privatizarea, ºi dupã

încã alte zeci (peste 60) de legi, O.G. ºi O.U.G. adoptate numai între 2001–2004,
referitoare la „stimularea procesului de restructurare, reorganizare ºi priva-
tizare“ a unor companii naþionale, societãþi naþionale ºi societãþi comerciale un
capital majoritar de stat, la „pregãtirea pentru privatizare“ sau la „facilitarea pri-
vatizãrii unor societãþi“ ºi vânzarea unor pachete de acþiuni ale bãncilor, pro-
cesul de privatizare ºi reforma economicã sunt încã departe de a se încheia. Si-
tuaþia nu este clarificatã nici în alte privinþe, precum regimul juridic al imobile-
lor preluate abuziv de cãtre stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
sau reforma în justiþie, — obiective asupra cãrora actualul guvern si-a asumat
responsabilitatea în faþa parlamentului asupra unui „pachet de legi“ în cursul lunii
iunie 2005.
Incoerenþa ºi ezitãrile manifestate în materie de legiferare a reformei din

domeniul economic ºi al proprietãþii sunt explicabile mai puþin prin factorii de
ordin structural, respectiv modul de organizare ºi funcþionare al parlamentului,
cât prin capacitatea agregativã limitatã a partidelor politice, slaba susþinere adusã
de ele procesului de reformã, ca ºi prin ambiguitãþile deciziilor ºi politicilor la
nivel guvernamental.
În prima legislaturã (1993–1996), predominanþa parlamentarã a partidelor

care susþineau guvernul Nicolae Vãcãroiu, lipsite de convingere ºi chiar de inte-
res faþã de reformarea radicalã ºi rapidã a economiei ºi societãþii, a reuºit sã
respingã cererile venite dintr-o parte încã slab reprezentatã a societãþii civile ºi a
partidelor cu orientare anticomunistã, gravitând în jurul Convenþiei Democrate
(PNÞCD, Partidul Alianþei Civice, Partidul Ecologist Român) ºi UDMR,
frânând în mod evident procesul legislativ, ºi mai ales implementarea mãsurilor
deja adoptate. În legislatura 1996–2000, majoritatea parlamentarã a revenit unei
coaliþii eterogene, în care PD (nãscut din FSN ca partid necomunist), a controlat
în mare parte ºi a moderat poziþiile mai radicale, ale partenerilor sãi PNÞCD ºi
PNL în primul rând, dar nedublate de competenþa ºi experienþa guvernamentalã
ºi parlamentarã necesare, ceea ce s-a reflectat în numeroasele (ºi uneori lipsite
de coerenþa elementarã) O.G. ºi O.U.G. adoptate, inclusiv pentru legiferarea re-
formei economice. Reveniþi la putere în 2000, reprezentanþii PDSR (apoi PSD),
au fost obligaþi, parþial din convingere, dar în parte ºi din necesitate, sã continue
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într-o manierã ceva mai coerentã procesul de reformã economicã, ceea ce s-a
reflectat ºi în activitatea majoritãþii parlamentare pe care s-au sprijinit (PSD,
PUR ºi UDMR), dar ºi în menþinerea la un nivel extrem de ridicat a legiferãrii
delegate, prin ordonanþe.

*
* *

O concluzie pare sã se desprindã de aici. Procesul sinuos ºi relativ lent al
reformei — de unde ºi prelungirea excesivã a tranziþiei la democraþie ºi econo-
mia de piaþã — pe lângã costurile sociale ridicate pe care le-a determinat, a
condus la acumularea unui volum enorm de cereri ºi probleme a cãror rezolvare
a impus, proporþional cu întârzierile date, supraîncãrcarea activitãþii instituþiilor
decizionale ale sistemului politic. Ieºirea a fost cãutatã în abilitarea periodicã a
guvernului de a emite ordonanþe ºi ordonanþe de urgenþã. Reîntoarcerea acestora
în parlament pentru aprobare sau respingere a furnizat materia de bazã pentru
deliberare ºi legiferare, îndeosebi începând cu legislatura 1997–2000.
Parlamentul a fost împins, în acest fel, tot mai mult, de cãtre executiv, în planul
secund al procesului de elaborare ºi legiferare a deciziilor sistemului politic, re-
zumându-se practic la un rol de reacþie în ceea ce priveºte funcþia sa decizio-
nal-legislativã.
Parlamentul a urmat disciplinat cuvântul de ordine din sfera guvernamentalã

ºi a liderilor politici ai majoritãþilor alternative, critica guvernului ºi controlul
asupra activitãþii acestuia rãmânând aproape exclusiv în sarcina opoziþiei parla-
mentare ºi a societãþii civile. Parlamentul îndeplineºte ºi alte roluri decizionale
în cadrul sistemului instituþional public care nu fac însã obiectul studiului de faþã.

NOTE
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1. Constituþia României, publicatã în: „Monitorul
Oficial al României“, partea I, nr. 233 din 21
noiembrie 1991, intratã în vigoare dupã apro-
barea sa prin referendumul naþional din 8 decem-
brie 1991.

2. Ibidem, art. 58, alin. 1; vezi ºi Constituþia
României revizuitã ºi republicatã, în: „Monitorul
Oficial al României“, partea I, nr. 67 din 31
octombrie 2004, art. 61, alin. 1.

3. Ibidem, art. 80, alin. 1 ºi 2; vezi ºi Constituþia
României revizuitã ºi republicatã, art. 80, alin. 1
ºi 2.

4. Ibidem, ar. 89, alin. 1, 2 ºi 3.
5. Ibidem, art. 90.
6. Ibidem, art. 95, alin. 1, 2 ºi 3.
7. Constituþia României revizuitã ºi republicatã
(2003), art. 96, alin. 1–4.

8. Ibidem, art. 87, alin. 1 ºi 2 ºi art. 88.
9. Vezi ºi Giovanni Sartori, Teoria democraþiei
reinterpretatã, (traducere din limba englezã de
Doru Pop), Iaºi, Polirom, 2000, cap. 8.
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