
C tre, 

AVOCATUL POPORULUI 

ASOCIA IAăPENTRUăAP RAREAăDREPTURILORăOMULUIăÎNăROMÂNIAă– 
COMITETUL HELSINKI (APADOR-CH),ăcuăsediulăînăBucureşti,ăstr.ăNicolaeăTonitzaă
nr.8A, sector 3, 

v ăadreseaz ăCEREREAăca,ăînătemeiulăart.ă13ăal.ă1ălit.ăfădinăLegeaănr.ă35/1997 privind 
organizareaăşiăfuncţionareaăinstituţieiăAvocatulăPoporului,ăconstatândăexistenţaătemeiurilorădeă
faptăşiădeădrept, 

s ăsesiza iăCurteaăConstitu ional ăcuăexcep iaădeăneconstitu ionalitateăaăOrdonan eiădeă
urgen ănr.ă2/2015 pentruămodificareaăşiăcompletareaăunorăacteănormative,ăprecumăşiăalteă
m suri,ăpublicat ăînăMonitorulăOficial,ăParteaăIănr.ă176ădină13.03.2015,ăîntrucâtăadoptareaă
acesteia s-a  f cutăcuăînc lcareaăart.ă115ăal.ă4ădinăConstitu ie,ărespectivăînălipsa unei 
situa iiăextraordinare careăs ăjustificeăînlocuireaăParlamentului,ăcaăputereălegiuitoare,ădeă
c treăGuvernă(putereăexecutiv ). 

MOTIVELEăCERERIIăSUNTăURM TOARELE: 

Potrivităart.ă115ăal.ă4ădinăConstituţie,ăGuvernulăpoateăadoptaăordonanţe deăurgenţ ănumaiăînă
situaţiiăextraordinare,ăaăc rorăreglementareănuăpoateăfiăamânat ,ăavândăobligaţiaădeăaămotivaă
urgenţaăînăcuprinsulăacestora. 

Întrucât,ăînălipsaăuneiădefiniţiiălegale,ăsintagmaă“situa iiăextraordinare”ănuăareăunăaltăînţelesă
decâtăcelădinălimbajulăcomună(menţionatăînăDEX),ăseăpoateătrageăconcluziaăc ăoăordonanţ ădeă
urgenţ ăpoateăfiăadoptat ănumaiăînăsituaţii: 

-        cu totul deosebite, care ies din comun 

-        neobişnuite,ănemaipomenite,ăformidabile,ăexcepționale 

Deăasemenea,ăînţelesulătermenuluiă“urgen ”,ăcareăseărefer ălaăoăcondiţieăesenţial ăpentruă
adoptareaăuneiăastfelădeăordonanţe,ăesteătotăcelădinălimbajulăcomun,ărespectiv: 

-        careănecesit ăoărezolvareăimediat ,ăcareănuăpoateăfiăamânat 

1.ăÎnăspeţ ,ămotiveleăprezentateăpentru a justifica adoptarea OUG nr. 2/2015 pot fundamenta, 
cel mult, oportunitatea uneiăreglement riăcuăputereădeălege,ădarănuăpotăduceălaăconcluziaăc ă
exist ăoăsituaţieăextraordinar ,ăcareăs ăjustificeăoăintervenţieădeăurgen  a Guvernului, ca 
organ legiuitor,ăprinăadoptareaăuneiăordonanţeădeăurgenţ . 

Înăastfelădeăsituaţii,ăGuvernulăpoateăiniţiaăunăproiectădeălegeăşiăpoateăsolicitaăParlamentuluiă
(adev rataăautoritateălegiuitoare,ăpotrivităConstituţiei)ăs ădezbat ăşiăs ăadopteăproiectul,ă
eventualăîntr-o procedur ădeăurgenţ ăprevazut ădeăreglement rileăparlamentare. 

Deci,ădac ăseădoreşteăoăanumit ăceleritateăînăadoptareaădeăacteănormativeăcuăputereădeălege,ă
darănuăexist ăoăsituaţieăcuăadev ratăextraordinar ă(ieşit ădinăcomun),ăGuvernulănuăpoateăemiteă



ordonanţeădeăurgenţ ,ăciăpoateădoarăsesizaăParlamentulăcuăunăproiectădeălegeăşiăpoateăsolicitaă
dezbatereaăşiăadoptareaăsaăînăprocedur ădeăurgenţ . 

2.ăAtunciăcândăveţiăanalizaădac ăexist ăsuficienteătemeiuriăpentruăaăsesizaăCurteaă
Constituţional ,ăv ăsolicit măs ăaveţiăînăvedereăşiăpericolulăpentruăoăsocietateădemocratic ă
reprezentatădeătendinţaădeăînc lcareădeăc treăGuvern,ăindiferentădeăcompoziţiaăsaăşiădeă
perioadaăînăcareăaăfuncţionat,ăaăprevederilorăart.ă115ăal.ă4ădinăConstituţie,ăprin transformarea 
ordonan eiădeăurgen ădintr-oăcaleăextraordinar ăşi,ădeăaceea,ăextremădeărar ,ădeă
legiferare,ăîntr-unămijlocăobişnuit,ăcomunăşiăfrecvent prin care, practic, Parlamentul este 
înlocuitădeăGuvernăînăexercitareaăfuncţieiădeălegiuitor. 

Astfel,ădup ărevizuireaăConstituţieiădin 2003, guvernele  care s-auăsuccedatăauăemisăînăultimii 
11 ani (2004 – 2014)ăunănum rătotalădeă1.547ăordonan eădeăurgen , înămedieă141ăordonanţeă
deăurgenţ ăpeăan, sau una la 60 de ore (!),ădup ăcumăurmeaz : 

-2004 – 142  ordonanţeădeăurgenţ  

-2005  – 210 

-2006  – 138 

-2007  – 157 

-2008  – 228 

-2009  – 111 

-2010  – 131 

-2011  – 125 

-2012  – 96 

-2013  – 115 

-2014  – 94 

Rezult ăc ăînăRomânia,ăînăultimiiă11ăani,ăstatulăs-aăaflatăînăsitua iiăextraordinare,ă
neobişnuite,ăieşiteădinăcomun,ădină3ăînă3ăzileă(maiăprecis,ădină2,5ăzileăînă2,5ăzile,ăadicaădin 
60ădeăoreăînă60ădeăore), iarăfiecareădintreăacesteăsituaţiiăextraordinareă(neperceputeădecâtădeă
c treăGuvern,ăprobabilăînăbazaăunuiăsimţăspecial)ăauăgeneratăcâteăoăordonanţ ădeăurgenţ . 

Esteăînămodăevidentăneverosimilăcaăstatulăromân,ăstatădemocraticăşiămembruăalăUniuniiă
Europene,ăaăîntâmpinatădină60ădeăoreăînă60ădeăore,ăînăultimiiă11ăani,ăsitua iiăexcep ionale,ă
extraordinare, care i-au permis Guvernului ca, tot din dină60ădeăoreăînă60ădeăore,ăs ăiaăloculă
Parlamentuluiăşiăs ălegiferezeăprinăordonanţeădeăurgenţ . 

Singuraăexplicaţieălogic ăaăabundenţeiădeăordonanţeădeăurgenţ ăesteăc ăniciăParlamentul,ăniciă
Avocatul Poporului şiăniciăCurteaăConstituţional ănuăauăacordatăatenţiaăcuvenit ăverific riiă
îndepliniriiăcondiţieiăexistenţeiăsituaţieiăextraordinareăcareăs ăjustificeăadoptareaăuneiă



ordonanţeădeăurgenţ .ăPractic,ăautorit ţileăpubliceăauăignoratăşi,ăastfel,ăauăl satăf r ăaplicareă
textulăart.ă115ăal.ă4ădinăConstituţie,ăalăc ruiărostăeraăşiăesteădeăaălimitaăexcesul de zel  al 
Guvernuluiăînăemitereaădeăordonanţeădeăurgenţ . 

Urgen a nuătrebuieăidentificat ăcuăner bdarea Guvernuluiădeăaălegifera,ăpeămotivăc ă
Parlamentul e prea lent, ci trebuieăs ărezulte  dintr-oăsitua ieăextraordinar ăverificabil ăînă
mod obiectiv, similar ăfor eiămajore,ăcareăpoateăfiădefinitaăcaăună evenimentăstr inădeă
voin a/culpaăGuvernului,ăimprevizibil,ăinvincibilăşiăinevitabilăşiăcare,ăînălipsaăuneiă
reglement riăimediate,ăprejudiciaz ăgravăinteresulăpublic. 

Înăacestăsens,ăaăseăvedeaăpct.ă3ăşiă4 ale OPINIEIăCONCURENTEălaăDeciziaăCur iiă
Constitu ionaleănr.ă55ădină5ăfebruarieă2014, publicat ăînăMonitorulăOficialănr.136ădină25ă
februarie 2014. 

Înăraportădeămotiveleăexpuseămaiăsus,ăv ăsolicit măs ăconstata iăc ăexist ătemeiuriădeăfaptăşiă
de drept pentruăca,ăînăconformitateăcuăart.ă13ăalin.ă1ălit.fădinăLegeaănr.ă35/1997ăprivindă
organizareaăşiăfunc ionareaăinstitu ieiăAvocatulăPoporului,ăs ăsesiza iăCurteaă
Constitu ional ăcuăexcep iaădeăneconstitu ionalitateăaăOrdonan eiădeăurgen ănr.ă2/2015 
pentru modificareaăşiăcompletareaăunorăacteănormative,ăprecumăşiăalteăm suri,ăpublicat ăînă
Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 13.03.2015, întrucâtăadoptarea acesteia s-a  f cutăcuă
înc lcareaăart.ă115ăal.ă4ădinăConstitutie,ărespectivăînălipsaăuneiăsitua iiăextraordinare care 
s ăjustificeăînlocuireaăParlamentului,ăcaăputereălegiuitoare,ădeăc treăGuvernă(putereăexecutiv ). 

Deăasemenea,ăv ăsolicit măs ăneăcomunicaţiămodulădeăsoluţionareăaăprezenteiăcereri. 

V ămulţumim. 

Director executiv, 

Maria-Nicoleta Andreescu 

 


