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Abstract. The paper aims to clarify the link between the public adminis-
tration and the institution of head of state in Romania, making the diffe-
rence between public authorities able to participate to the public adminis-
tration process and the authorities that actively participate within the
public administration.
For instance, the head of state (alongside the Government, state public
administration, autonomous public administration and local public admi-
nistration) participate to the public administration process, but in the
Romanian constitutional system (parliamentary republic or of „diluted“
semi-presidential type), the President, who, although issues some admi-
nistrative acts, does not coordinate or run the public administration, this
function being an exclusive attribute of the Romanian Government.
But, in exceptional states (state of emergency, state of siege, state of mobi-
lization or state of war), the attributes of the Romanian President become
similar to those of a classical semi-presidential regime. These characte-
ristics, specific to the Romanian semi-presidential regime, become ele-
ments of conceptual tackle that are investigated in this analysis.

Keywords: exceptional state, presidential prerogatives, public adminis-
tration, Romanian constitutional system.

1. Consideraþii introductive

Regimul juridic al stãrilor excepþionale nu este încã pe deplin fundamentat în
legislaþia românã. Dacã regimul stãrii de urgenþã ºi al stãrii de asediu au benefi-
ciat de o oarecare atenþie, impusã în principal de unele evenimente excepþionale
(a se vedea mineriada din anul 1999) ºi de reglementãrile internaþionale în do-
meniu, regimul stãrii de mobilizare ºi al stãrii de rãzboi sunt practic încã neregle-
mentate printr-o lege cadru. Subliniem faptul cã sunt încã multe rãmâneri în
urmã, iar legile (chiar ºi legea fundamentalã) au fost ºi sunt nuanþate funcþie de
personajele politice aflate la un moment dat în fruntea þãrii ºi mai puþin de exi-
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genþele mediului de securitate internaþional. Întâmplãtor sau nu, în unele þãri ve-
cine cu România ºi în unele þãri din vecinãtatea apropiatã se constatã o creºtere
a interesului pentru reglementãri noi ºi detaliate ale domeniului. Chiar ºi românii
de peste Prut au contribuþii notabile privind legislaþia în domeniu1.
La aspectele prezentate se mai adaugã ºi particularitatea româneascã de a

beneficia de un regim constituþional semiprezidenþial „diluat“, în fapt, un regim
parlamentar care a indus în permanenþã tensiuni între cele douã instituþii ale pu-
terii executive ºi ºovãieli legislative atunci când s-a încercat reglementarea pe
fond a domeniului.

2. Delimitãri conceptuale.
Atribuþiile Preºedintelui în sfera administraþiei publice

Caracteristicile esenþiale ale unui regim semiprezidenþial de tip clasic (ex.
modelul francez) privind puterile preºedintelui sunt: ºeful statului împarte pu-
terea executivã cu primul-ministru (codecizie în problemele importante privind
guvernarea ºi administrarea treburilor statului); numeºte ºi poate cere demisia
prim-ministrului sau o poate determina provocând alegeri anticipate când apre-
ciazã cã situaþia politicã îi este favorabilã; are importante prerogative în pro-
cesul legiferãrii.
Cât priveºte regimul constituþional românesc — republicã parlamentarã —

trebuie fãcutã diferenþa între autoritãþile care realizeazã administraþia publicã ºi
autoritãþile care fac parte din administraþia publicã. Faptul cã unii specialiºti în
domeniu situeazã Preºedintele României în cadrul administraþiei publice poate
avea fie o conotaþie cu iz politic, pentru „capacitarea“ instituþiei, fie este rezulta-
tul unei preluãri nenuanþate din doctrina francezã. Alegerea ºefului statului prin
sufragiu universal nu este un argument pentru a defini regimul constituþional ro-
mânesc ca fiind semi-prezidenþial „atenuat“ (cum încearcã sã-l defineascã unii
specialiºti în domeniu). Apreciem cã adevãratele motive pentru care a fost stipu-
latã în Constituþie aceastã prevedere au fost acelea de a „potenþa“ lista candida-
þilor partidului pe a cãrui listã candida preºedintele, ceea ce nu mai este de ac-
tualitate, alegerile generale fiind decalate faþã de cele prezidenþiale (ºi în Bul-
garia, de exemplu, ºeful statului este ales prin sufragiu universal, iar Bulgaria
este republicã parlamentarã — art. 1 alin. 1 din Constituþia Bulgariei).
Din acest punct de vedere, ºeful statului realizeazã, alãturi de Guvern, de

administraþia publicã de stat, administraþia publicã autonomã ºi administraþia lo-
calã, administraþia publicã. În acest context, Preºedintele emite acte administra-
tive cu caracter individual sau normativ (în special în stãrile excepþionale, dar
nu numai, ca de exemplu în caz de organizare a referendumului naþional declan-
ºat prin emiterea unui decret prezidenþial). Actuala Constituþie nu permite însã
subordonarea administrativã a autoritãþilor publice centrale sau teritoriale insti-
tuþiei prezidenþiale2.
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3. Situaþiile excepþionale ºi stãrile excepþionale — noþiuni generale

Este necesar sã subliniem diferenþele dintre urmãtoarele noþiuni: situaþii ex-
cepþionale (situaþia de crizã, situaþia de alertã, situaþia de urgenþã)3 ºi stãrile excep-
þionale (starea de urgenþã, starea de asediu, starea de mobilizare, starea de rãzboi)4.
Situaþiile excepþionale reprezintã evenimente deosebite, cu caracter nonmi-

litar, care prin amploare ºi intensitate ameninþã viaþa ºi sãnãtatea populaþiei,
mediul înconjurãtor, valorile materiale ºi culturale importante.
Stãrile excepþionale privesc situaþii de crizã ce impun mãsuri excepþionale

care se instituie în cazuri determinate de apariþia unor pericole grave la adresa
apãrãrii þãrii ºi securitãþii naþionale, a democraþiei constituþionale ori pentru pre-
venirea, limitarea sau înlãturarea urmãrilor unor dezastre.
Noþiunea de stare de urgenþã trebuie deci delimitatã, atât sub raportul impor-

tanþei mãsurii luate, al gravitãþii situaþiei, cât ºi al autoritãþii care o declarã (insti-
tuie), de noþiunea de situaþie de urgenþã.
Situaþiile de urgenþã se gestioneazã funcþie de gravitatea ºi zona afectatã, de

structuri specializate ale administraþiei publice centrale sau locale, dupã caz, re-
zolvarea evenimentelor excepþionale încadrate la situaþii de urgenþã fiind un
atribut exclusiv al administraþiei publice ºi al decidenþilor de la nivel central (gu-
vernamental) ºi local. Starea de urgenþã reprezintã o situaþie de crizã complexã
ce implicã mãsuri excepþionale ºi poate fi instituitã numai de Preºedintele Ro-
mâniei, prin decret prezidenþial, sub condiþia contrasemnãrii decretului de Pri-
mul-Ministru ºi a validãrii actului respectiv de Parlament, printr-o hotãrâre emi-
sã în acest sens în termen de 5 zile de la instituirea acesteia.
Funcþie de agravarea situaþiei sau de evoluþia evenimentelor deosebite, se

poate trece de la situaþia de urgenþã la starea de urgenþã ori se poate institui direct
starea de urgenþã.
Starea de asediu reprezintã ansamblul de mãsuri excepþionale de naturã poli-

ticã, militarã, economicã, socialã ºi de altã naturã aplicabile pe întreg teritoriul
þãrii ori în unele unitãþi administrativ-teritoriale, instituite pentru adaptarea
capacitãþii de apãrare a þãrii faþã de pericole grave, actuale sau iminente, care
ameninþã suveranitatea, independenþa, unitatea ori integritatea teritorialã a statului.
Starea de urgenþã reprezintã ansamblul de mãsuri excepþionale de naturã poli-

ticã, economicã ºi de ordine publicã aplicabile pe întreg teritoriul þãrii sau în
unele unitãþi administrativ-teritoriale care se instituie în urmãtoarele situaþii:
a) existenþa unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea na-

þionalã ori funcþionarea democraþiei constituþionale;
b) iminenþa producerii ori producerea unor calamitãþi care fac necesarã pre-

venirea, limitarea sau înlãturarea, dupã caz, a urmãrilor unor dezastre.
Starea de mobilizare (parþialã sau totalã), având la bazã un proces planificat

din timp ºi asigurat multilateral, reprezintã ansamblul de mãsuri de trecere orga-
nizatã a economiei naþionale, teritoriului, populaþiei ºi forþelor din sistemul na-
þional de apãrare de la starea de pace la starea de rãzboi.
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Starea de rãzboi reprezintã regimul instituit pe întreg teritoriul þãrii, în cazul
notificãrii declaraþiei de rãzboi sau al unei agresiuni armate împotriva României
ºi/sau a aliaþilor sãi, în scopul apãrãrii suveranitãþii, independenþei, unitãþii, inte-
gritãþii teritoriale ºi al respectãrii obligaþiilor asumate de România prin tratatele
internaþionale la care este parte.

4. Regimul juridic al stãrilor excepþionale. Rolul ºefului statului

Conform Legii nr. 257/2007 privind hrãnirea, echiparea, asigurarea medicalã
º.a. pe timpul stãrii de mobilizare, de rãzboi, de asediu sau de urgenþã, art. 1:
„Starea de mobilizare ºi de rãzboi se declarã, iar starea de asediu ºi de urgenþã
se instituie potrivit legii“5.
Având în vedere cã în procesul trecerii de la o stare la alta (de exemplu, de la

starea de urgenþã la starea de asediu) creºte gradul de transfer al unor competenþe
de la nivel legislativului cãtre ºeful statului (dar ºi de la Prim-Ministru la ºeful
statului — aspect mai puþin abordat), devine evident cã legiuitorul constituant a
conceput instituþia ºefului statului ca aparþinând (doar pe timp de pace) unui re-
gim semiprezidenþial „diluat“.

a) Regimul stãrii de urgenþã ºi de asediu
Problema declarãrii stãrii de urgenþã ºi a stãrii de asediu este deosebit de

complexã ºi de o mare responsabilitate. Sistemul juridic românesc, aflat în curs
de stabilizare, nu a reuºit pânã în prezent sã reglementeze pe deplin, în mod clar
ºi fãrã echivoc instituirea stãrilor excepþionale. Apreciem cã legislaþia existentã
în prezent în þara noastrã nu expliciteazã, în mod coerent, modul de trecere de la
o stare la alta ºi regulile prin care fiecare instituþie sã-ºi cunoascã în mod clar
atribuþiile.
Pe durata stãrii de asediu sau a stãrii de urgenþã, exerciþiul unor drepturi ºi

libertãþi fundamentale ocrotite de prevederile constituþionale poate fi restrâns,
cu excepþia drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale, numai în mãsura în
care situaþia o cere ºi cu respectarea art. 53 din Constituþia României (privitor la
restrângerea unor drepturi ºi libertãþi).
Constituþia îi acordã competenþã exclusivã preºedintelui þãrii, care instituie,

potrivit legii, prin decret prezidenþial, starea de asediu sau starea de urgenþã în
întreaga þarã ori în unele localitãþi ºi pentru care solicitã Parlamentului încuviin-
þarea mãsurii adoptate în cel mult 5 zile de la luarea acesteia. Înainte de emiterea
acestui act juridic, care va fi publicat imediat de mass-media ºi adus la cunoº-
tinþa cetãþenilor, Preºedintele convoacã imediat Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii ºi analizeazã situaþia creatã. În urma acestei analize, se va emite un decret
cu mãsurile ce se impun a fi luate în întreaga þarã sau numai în regiunea (zona)
afectatã. Decretul se difuzeazã prin mass-media în cel mult 2 ore de la semnare,
fiind transmis în mod repetat în primele 24 de ore de la emitere ºi va cuprinde:
elementele prevãzute de Ordonanþa de Urgenþã nr. 1/1999 art. 146.
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Dacã Parlamentul nu se aflã în sesiune, acesta este convocat de drept în cel
mult 48 de ore de la instituirea stãrii respective ºi funcþioneazã pe toatã durata
acesteia. Solicitarea Preºedintelui cãtre Parlament, ulterioarã evenimentului,
pentru acceptarea mãsurii luate, poate sã nu fie aplicatã, situaþie în care mãsurile
dispuse îºi vor înceta aplicabilitatea.
În situaþia în care Parlamentul nu încuviinþeazã starea instituitã, Preºedintele

României revocã de îndatã decretul, mãsurile dispuse încetându-ºi aplicabilitatea.
În funcþie de evoluþia situaþiilor de pericol, Preºedintele României, cu încu-

viinþarea Parlamentului, poate prelungi durata stãrii instituite ºi poate extinde
sau restrânge aria de aplicare a acesteia. Dacã starea de pericol ce a determinat
instituirea înceteazã înaintea termenului stabilit, stoparea aplicãrii stãrilor excep-
þionale se face tot prin decret prezidenþial.
În termen de 60 de zile de la încetarea stãrii de asediu sau a stãrii de urgenþã,

Preºedintele României prezintã Parlamentului o informare asupra evenimentelor
care au determinat instituirea acestora, acþiunile întreprinse ºi mãsurile necesare
prevenirii unor astfel de situaþii.
Principalele instituþii abilitate prin lege sã conducã ºi sã coordoneze activitã-

þile ºi mãsurile de aplicare a prevederilor legii privind stãrile excepþionale sunt
Consiliul Suprem de Apãrare a Þãrii, Ministerul Apãrãrii, Ministerul Internelor
ºi Reformei Administrative, Comitetul Naþional pentru Situaþii de Urgenþã, pre-
cum ºi alte instituþii sau autoritãþi publice centrale sau locale (prefecturile etc.).
Delegarea de competenþe de la legislativ la executiv, în situaþii excepþionale,

este o necesitate derivatã din imperativul oportunitãþii ºi coerenþei mãsurilor
adoptate ºi al eficienþei exercitãrii actului de conducere.
La instituirea stãrii de asediu sau a stãrii de urgenþã, unele atribuþii ale admi-

nistraþiei publice centrale de specialitate ºi ale administraþiei publice locale trec
în competenþa autoritãþilor militare ºi a altor autoritãþi publice, prevãzute în de-
cretul de instituire a stãrii de asediu sau de urgenþã. Acest transfer de competenþe
în etape (militarizarea administraþiei publice) se accentueazã în mãsura în care
starea de asediu se transformã în stare de mobilizare sau de rãzboi.
Pe timpul instituirii stãrilor excepþionale se pot rechiziþiona de cãtre autori-

tãþile în drept bunuri ºi servicii în interes public.
Rechiziþia de bunuri ºi prestãrile de servicii reprezintã mãsura excepþionalã

prin care organele autoritãþii publice împuternicite prin lege obligã agenþii eco-
nomici, instituþiile publice, precum ºi alte persoane juridice ºi fizice la cedarea
temporarã a unor bunuri mobile sau imobile, în condiþiile legii7.
Coordonarea aplicãrii mãsurilor dispuse prin decretul de instituire a stãrii de

asediu revine, în principal, Ministerului Apãrãrii. În cazul instituirii stãrii de ur-
genþã, coordonarea aplicãrii mãsurilor dispuse prin decret revine, în principal,
Ministerului Internelor ºi Reformei Admisnistrative. Poliþia Comunitarã poate fi
militarizatã, în totalitate sau numai în anumite unitãþi administrativ-teritoriale,
desfãºurându-ºi activitatea în subordinea Ministerului Administraþiei ºi Internelor.
Pe durata stãrii de urgenþã, autoritãþile ºi instituþiile publice, agenþii econo-

mici ºi populaþia sunt obligate sã respecte ºi sã aplice prevederile legale spe-
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ciale pe domeniu, precum ºi mãsurile dispuse de autoritãþile competente (Hotã-
râri CSAT, ordonanþe militare ºi celelalte tipuri de ordine).
Subliniem necesitatea ca reglementarea mãsurilor excepþionale referitoare la

justiþie sã-ºi gãseascã expresie în fiecare situaþie în parte, întrucât existã uneori
diferenþe între prevederile penale ºi civile specifice stãrii de urgenþã ºi cele spe-
cifice stãrii de asediu, cu influenþe deosebite asupra rãspunderilor instituþiilor
legal abilitate în aplicarea lor8.

b) Regimul stãrii de mobilizare ºi al stãrii de rãzboi
Aºa cum s-a prezentat în introducerea studiului, regimul stãrii de mobilizare

ºi al stãrii de rãzboi nu sunt încã reglementate prin legi speciale. În acest caz,
sediul materiei se regãseºte într-o serie de legi, unele chiar depãºite de realitãþi,
respectiv Legea nr. 45/1994 a apãrãrii naþionale a României, în legile ce regle-
menteazã pregãtirea teritoriului, economiei ºi a populaþiei pentru apãrare9 ºi în
alte legi conexe10. (Deºi atinge doar colateral aceastã problematicã, se poate da
ca exemplu de tip de lege ce corespunde exigenþelor ºi realitãþilor actuale legea
ce reglementeazã regimul decoraþiilor militare de rãzboi, respectiv Legea nr.
517/2003, care a avut ca iniþiator autorul articolului.)11
A ne baza numai pe protecþia asiguratã de statutul de þarã membrã a NATO

poate fi cel puþin o abordare limitatã. Reglementarea, sub multiple aspecte, a
stãrii de rãzboi (ºi implicit a stãrii de mobilizare), este cu atât mai necesarã cu
cât, de exemplu, într-un eventual ºi nedorit conflict Est – Vest, ar fi posibil ca
România, nefiind pe o direcþie strategicã importantã, sã poatã fi ocolitã de dezas-
trele rãzboiului, rãmânând sã gestioneze doar starea de rãzboi.

Legea nr. 45/1994 reglementeazã în principal acþiunile desfãºurate de fac-
torii decidenþi dupã declararea stãrii de rãzboi (regimul rechiziþiilor, înfiinþarea
Marelui Cartier General, subordonat direct Consiliului Suprem de Apãrare a
Þãrii, regimul prestãrii obligatorii a unor servicii de cãtre populaþie, regimul co-
mandamentelor militare de judeþ etc.).
Legea defineºte resursele apãrãrii naþionale, care se constituie din: totalita-

tea resurselor umane, financiare, materiale ºi de altã naturã, pe care statul le asi-
gurã ºi le angajeazã în susþinerea eforturilor de apãrare a þãrii. Celelalte resurse,
precum ºi pregãtirea economiei ºi a teritoriului pentru apãrarea naþionalã se asi-
gurã în conformitate cu prevederile legilor speciale12.
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În caz de mobilizare sau de rãzboi, Guvernul stabileºte prioritãþile pentru
contracte/comenzi ºi alocã resursele în vederea realizãrii cerinþelor urgente, ne-
cesare susþinerii efortului de apãrare.
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, împreunã cu ministerele ºi

celelalte autoritãþi ale administraþiei publice, elaboreazã proiectul planului de
mobilizare a economiei naþionale pentru apãrare. Planul de mobilizare a econo-
miei naþionale pentru apãrare reprezintã ansamblul de mãsuri ºi acþiuni privind
trecerea economiei de la starea de pace la starea de rãzboi ºi funcþionarea aces-
teia în vederea asigurãrii resurselor necesare susþinerii efortului de apãrare. Pla-
nul de mobilizare cuprinde responsabilitãþi ºi sarcini obligatorii pentru ministere
ºi celelalte autoritãþi ale administraþiei publice centrale ºi locale, alte instituþii ºi
agenþi economici13.
Potrivit prevederilor planului de mobilizare aprobat, Ministerul Finanþelor

elaboreazã proiectul bugetului de stat pentru rãzboi, pe baza propunerilor minis-
terelor ºi ale celorlalte instituþii cu atribuþii în caz de mobilizare sau de rãzboi,
iar punerea în aplicare a planului de mobilizare ºi a execuþiei bugetului de stat
pentru rãzboi se aprobã de Parlament, pe baza propunerilor Consiliului Suprem
de Apãrare a Þãrii.
Faþã de motivele prezentate, se impune cu necesitate elaborarea de urgenþã

a unui pachet de legi în care sã se abordeze sistemic stãrile excepþionale.
În concluzie, regimul constituþional românesc se apropie de trãsãturile unui

regim semiprezidenþial autentic doar în perioada existenþei stãrilor excepþionale.
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