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Capitolul 3. Reflectarea instituţiei Guvernului în 
contenciosul constituţional şi în contenciosul 

administrativ 

În temeiul art. 146 lit. d din Constituţia republicată, 

Curtea Constituţională hotărăşte asupra excepţiilor de 

neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în 

faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, iar 

potrivit art. 146 lit. e, Curtea Constituţională soluţionează 

conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile 

publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre 

preşedinţii celor două Camere, a prim-ministrului sau a 

preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.  

Raportat la prevederile art. 146 lit. d din Constituţie, 

într-o primă secţiune a acestui capitol vom analiza, dintr-o 

perspectivă diacronică, jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

referitoare la soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate 

privind legile şi ordonanţele de urgenţă care au reglementat 

organizarea şi funcţionarea Guvernului României, coroborată 

cu jurisprudenţa instanţelor de contencios administrativ 

articulată pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ (cu modificările şi completările 

ulterioare), urmând ca, în secţiunea a doua a capitolului, să 

evocăm jurisprudenţa Curţii Constituţionale articulată pe 

dispoziţiile art. 146 lit. e din Constituţie, privind soluţionarea 

conflictelor juridice de natură constituţională dintre Guvern şi 

Preşedintele României. 

Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013). Organizarea si functionarea Guvernului Romaniei.
Legislatie, doctrina si practica politica. Iasi, Romania: Lumen.
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Secţiunea 1. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
întemeiată pe dispoziţiile art. 146 lit. d din Constituţie 

şi jurisprudenţa instanţelor de contencios 
administrativ întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ 

Aşa cum am prezentat în partea teoretică a lucrării, art. 

3 alin. 2 al Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea 

Guvernului României şi a ministerelor a fost esenţial modificat prin 

Legea nr. 23/2004380. Actuala formulare prevede că „din Guvern 

pot face parte şi miniştrii de stat, precum şi miniştrii-delegaţi cu 

însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, prevăzuţi în lista 

Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului 

de învestitură”.  

Curtea Constituţională a fost sesizată cu două excepţii 

de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile Legii nr. 

23/2004, rezultatul fiind pronunţarea a două decizii, nr. 88, 

respectiv 89/2004381. Prima sesizare viza exclusiv art. 3 alin. 2, 

iar cea de-a doua viza, în afară de această dispoziţie, şi alte 

prevederi ale aceleaşi legi.  

Autorii primei excepţii de neconstituţionalitate invocau 

faptul că legiuitorul constituant a dorit „să consacre o formulă 

de Guvern fără scară ierarhică interioară” şi că, întrucât în art. 

102 alin. 3 din Constituţie „între funcţia de prim-ministru şi 

funcţia de ministru este pusă virgulă, rezultă logic că ceea ce 

urmează după funcţia de ministru poate fi echivalentul acestei 

funcţii ori o funcţie mai mică în grad sau importanţă şi, în 

niciun caz, o funcţie superioară”. Încă de la început, remarcăm 

faptul că sesizarea nu viza decât crearea funcţiei de ministru de 

stat, nu şi cea de ministru-delegat, funcţie care era consacrată 

din 2001.  

                                                 
380 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 187/03.03.2004. 

381 Publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 226/15.03.2004. 

Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013). Organizarea si functionarea Guvernului Romaniei.
Legislatie, doctrina si practica politica. Iasi, Romania: Lumen.
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Curtea Constituţională, în considerentele Deciziei nr. 

88/2004, s-a mărginit să declare că „legiuitorul constituant a 

reglementat modul de alcătuire a Guvernului într-o manieră 

suplă, care permite acestei autorităţi publice ca, în scopul 

realizării programului de guvernare aprobat prin acordarea 

votului de încredere de către Parlament, să propună o structură 

în raport cu obiectivele pe care trebuie să le realizeze. Este 

evident că legiuitorul constituant nu a reglementat într-o 

manieră rigidă modul de alcătuire a Guvernului prin 

nominalizarea tuturor ministerelor (...)”.  

De asemenea, tot prin decizia sus amintită, Curtea 

Constituţională s-a pronunţat în sensul constituţionalităţii 

dispoziţiilor Legii nr. 23/2004, arătând că utilizarea de către 

legiuitor a categoriilor de miniştri de stat sau de miniştri delegaţi cu 

însărcinări speciale pe lângă prim-ministru are menirea să distingă 

caracterul însărcinărilor miniştrilor, anume dacă deţin sau nu 

portofolii ministeriale, specificul atribuţiilor lor în organizarea 

Guvernului potrivit diviziunii şi specializării activităţii 

ministerelor, de unde concluzia utilizării termenilor miniştri sau 

membri ai Guvernului, în sens generic, permiţând şi includerea 

altor noţiuni, precum cele mai sus menţionate. 

Faţă de considerentele acestei decizii, apreciem ca 

sustenabilă opinia potrivit căreia dacă în prima parte a 

argumentării, Curtea Constituţională face dovada unei confuzii 

între compunerea unui Guvern şi structura acestuia, sesizarea 

sa privind cel din urmă aspect, în a doua parte, Curtea ignoră 

cu desăvârşire problema ierarhizării în interiorul Guvernului, 

între membrii acestuia, între miniştri, pe care legiuitorul 

constituant, în mod evident, nu a dorit-o nici în 1991 şi deşi ar 

fi putut să revină asupra acestei chestiuni cu ocazia revizuirii 

din octombrie 2003 nu a făcut-o382. 

                                                 
382 D. Apostol Tofan, Neconstituţionalitatea..., loc. cit., p. 95. 

Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013). Organizarea si functionarea Guvernului Romaniei.
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Natură juridică specială a ordonanţelor guvernamentale a 

determinat frământările din doctrină, reflectate în jurisprudenţa 

Curţii Constituţionale, în legătură cu modul în care aceste acte 

juridice sunt controlate din punct de vedere al 

constituţionalităţii lor. Curtea Constituţională, în Decizia nr. 

9/1996383, a precizat că „natura juridică a ordonanţei nu poate 

fi diferită de a oricărui alt act guvernamental adoptat de 

Guvern în cadrul competenţei sale normative”.  

Viciile care pot afecta o ordonanţă de Guvern au drept 

cauză fie neconformitatea ordonanţei cu legea de abilitare, fie 

cu o altă lege. De pildă, Guvernul adoptă o ordonanţă cu 

depăşirea limitelor pe care le trasează legea de abilitare sau care 

încalcă norme prevăzute de o lege organică preexistentă.  

Faţă de aceste ipoteze, s-a pus problema recunoaşterii 

dreptului cetăţeanului vătămat de o astfel de ordonanţă de a se 

adresa instanţei de contencios administrativ, în virtutea 

statutului ei de act administrativ. De altfel, în problema 

controlului jurisdicţional asupra ordonanţelor Guvernului, 

doctrina, legislaţia şi jurisprudenţa au evoluat semnificativ. 

Astfel, în primul comentariu al Constituţiei din 1991, în 

absenţa unei practici în materie, doctrina a apreciat că 

ordonanţa – ca act administrativ normativ – poate fi atacată în 

faţa instanţei de contencios administrativ, pe model francez, iar 

controlul constituţionalităţii acesteia poate interveni pe calea 

excepţiei de neconstituţionalitate ce intră în competenţa Curţii 

Constituţionale384. 

Ulterior, prin raportare la evoluţia jurisprudenţei 

instanţei de contencios administrativ care a respins constant 

acţiunile directe îndreptate împotriva ordonanţelor Guvernului 

ca fiind inadmisibile, doctrina s-a reorientat, considerând că 

                                                 
383 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 108/28.05.1996. 
384 M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu,      
I. Vida, op. cit., p. 239. 

Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013). Organizarea si functionarea Guvernului Romaniei.
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singurul control jurisdicţional ce poate fi exercitat asupra 

ordonanţelor Guvernului este cel al Curţii Constituţionale385. 

Curtea Constituţională a statuat constant în 

jurisprudenţa sa că ordonanţele de Guvern, indiferent de felul 

lor, sunt supuse exclusiv controlului de constituţionalitate 

exercitat pe cale de excepţie, în temeiul art. 144 lit. c din 

Constituţie, în forma iniţială.  

Această practică a Curţii Constituţionale, de a îngrădi 

accesul particularilor vătămaţi de o ordonanţă la contenciosul 

administrativ, a fost criticată de doctrină, susţinându-se faptul 

că pe calea excepţiei de neconstituţionalitate nu se tranşează un 

litigiu. Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra 

caracterului neconstituţional sau nu al unei dispoziţii a 

ordonanţei, dar nu are căderea să tranşeze litigiul în 

integralitatea sa. Este adevărat că deciziile Curţii sunt obligatorii 

şi au putere numai pentru viitor, dar ele nu rezolvă fondul unui 

litigiu, care nu este determinat, cu obligativitate şi exclusiv, de 

caracterul neconstituţional al unora dintre dispoziţiile 

ordonanţei de Guvern386.  

După cum doctrina a subliniat, practica guvernamentală 

a ultimilor ani a creat o nouă problemă, fiind adoptate ordonanţe 

de urgenţă, cu caracter individual, în loc să fie adoptate hotărâri, acte 

administrative cenzurabile în instanţa de contencios 

administrativ.  

Deşi teoretic, faţă de aceste ordonanţe s-ar fi putut 

declanşa două forme de control jurisdicţional, în realitate acest 

lucru nu a fost posibil. În primul rând, s-ar putea vorbi de un 

control exercitat de Curtea Constituţională, prin ridicarea 

excepţiei de neconstituţionalitate, control care în practică se 

dovedeşte imposibil de realizat, deoarece autorul excepţiei, prin 

forţa împrejurărilor, ar trebui să administreze probe, aspect 

                                                 
385 D. Apostol Tofan, Puterea..., loc. cit., p. 325. 
386 V. Vedinaş, A. R. Lazăr, Controlul de constituţionalitate al actelor administrative, 
în Juridica, nr. 8/2000, p. 301. 

Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013). Organizarea si functionarea Guvernului Romaniei.
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interzis de legea organică a Curţii Constituţionale, fiind vorba 

despre o autoritate care se pronunţă numai asupra situaţiilor de 

drept. Prin urmare, o asemenea excepţie va fi respinsă ca 

inadmisibilă.  

În al doilea rând, cel vătămat în drepturile sale printr-o 

asemenea ordonanţă ar putea introduce o acţiune în contencios 

administrativ, acţiune ce ar urma de asemenea să fie respinsă ca 

inadmisibilă, prin încadrarea ordonanţei ca act adoptat de 

Guvern în relaţia cu Parlamentul, în categoria actelor exceptate 

de la această formă de control387.  

Asemenea situaţii paradoxale creau o majoră 

insecurizare a relaţiilor juridice, inacceptabilă într-o ordine de 

drept. Eventualele atingeri aduse drepturilor subiective ori 

intereselor legitime ale persoanelor prin aceste ordonanţe 

guvernamentale nu puteau fi deferite niciunei instanţe, 

creându-se astfel o „nişă” care se sustrăgea oricărui control388. 

Cu privire la soluţiile exprimate în jurisprudenţa 

instanţelor de contencios administrativ şi în practica Curţii 

Constituţionale din anii „90, se impun câteva precizări.  

a. În primul rând, instanţa de contencios administrativ 

s-a declarat necompetentă să se pronunţe cu privire la 

verificarea constituţionalităţii ordonanţelor, indiferent că aveau 

caracter normativ sau individual. Astfel, prin Decizia nr. 

557/24.05.1995 a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia de 

contencios administrativ, pronunţată în dosarul nr.1195/1994, 

s-a respins recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. 

87/21.07.1995 a Curţii de Apel Galaţi, prin care a fost respinsă 

ca inadmisibilă o acţiune în justiţie care avea ca obiect anularea 

                                                 
387 D. Apostol Tofan, Jurisprudenţă comentată. Notă la Sentinţa nr. 161 din 17 
iunie 2008 a Curţii de Apel Timişoara, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în 
Curierul judiciar, nr. 12/2008, p. 29. 
388 N. Scutea, M. Popa, Unele controverse doctrinare privind legea contenciosului 
administrativ la un an de la intrarea sa în vigoare, partea a II-a, în Revista de drept 
public, nr. 2/2006, p. 85. 

Extras din volumul: Ciubotaru, B. M. (2013). Organizarea si functionarea Guvernului Romaniei.
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Ordonanţei de Guvern nr. 2/1994389. Pentru a se pronunţa 

astfel, instanţa a reţinut că „excepţia de neconstituţionalitate a 

Ordonanţei, în mod similar cu neconstituţionalitatea unei legi, 

se poate ridica în faţa instanţei de judecată pe timpul 

soluţionării unui proces numai pe cale incidentală (...), nu însă 

pe cale de acţiune directă, principală, printr-o acţiune al cărei 

obiect să fie chiar constatarea neconstituţionalităţii”. Pentru 

aceste considerente, „nu se putea soluţiona cauza de către 

instanţa de fond, acţiunea fiind inadmisibilă pe calea 

contenciosului administrativ, nu se putea sesiza Curtea 

Constituţională şi, neexistând vreo altă instanţă competentă, nu 

se pune problema declinării cauzei”.  

b. Ulterior, Curtea Supremă de Justiţie şi-a revizuit 

poziţia, declarându-se competentă să soluţioneze cauza, potrivit 

normelor de procedură civilă, însă a încălcat prevederile 

constituţionale. Astfel, ea a renunţat la teza inadmisibilităţii 

pronunţată în decizia anterioară şi a trimis cauza spre 

competenta soluţionare a Curţii Constituţionale. Este vorba 

despre Decizia nr. 369 / 18.02.1998, pronunţată în Dosarul nr. 

2019/1997 şi Decizia nr. 370 / 18.02.1998, pronunţată în 

Dosarul nr. 2020/1997. Obiectul celor două dosare îl formau 

acţiuni directe prin care reclamantul solicita să se constate 

neconstituţionalitatea O.U.G. nr. 36 / 10.07.1997 pentru 

modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi, 

respectiv, O.U.G. nr. 22 / 26.05.1997 pentru modificarea şi 

completarea Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, 

republicată390.  

În ambele cauze, Curtea admite recursul şi trimite cauza 

spre competenta soluţionare la Curtea Constituţională. Curtea 

Constituţională, prin Decizia nr. 92/25.07.1998391 şi nr. 

                                                 
389 V. Vedinaş, A. R. Lazăr, op. cit., p. 302. 
390 O.U.G. nr. 22/1997 a fost declarată neconstituţională prin dec. nr. 
83/19.05.1998 a C.C. a României. 
391 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 285/1998. 
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119/29.09.1998392, respinge ca inadmisibile sesizările de 

neconstituţionalitate, reţinând că, „potrivit Constituţiei şi Legii 

de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, excepţia de 

neconstituţionalitate nu poate face obiectul unei acţiuni directe adresate 

instanţei judecătoreşti sau Curţii Constituţionale”. Totodată, conform 

art. 23 alin. 6 din Legea nr. 47/1992, o excepţie de 

neconstituţionalitate ce a fost invocată cu încălcarea 

prevederilor art. 23 alin. 1 este inadmisibilă.  

Se constată cum, de această dată, Curtea 

Constituţională lasă tot pe tărâmul nimănui o problemă juridică 

pe care o declară inadmisibilă şi, deci, nerezolvabilă.  

c. În cele din urmă, într-o speţă,  Asociaţia Luptătorilor 

Revoluţiei din Decembrie 1989 a solicitat, pe cale de acţiune 

directă, anularea O.U.G. nr. 42/10.07.1997 cu privire la 

îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au 

pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii 

celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru 

victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în 

legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989. În 

susţinerea acţiunii, reclamantul a arătat că ordonanţa este 

contrară Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi 

acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi 

luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.  

Instanţa de fond, Curtea de Apel Bucureşti, a respins 

acţiunea ca inadmisibilă, reţinând că „ordonanţa în discuţie nu a 

fost adoptată de Guvern, în calitate de autoritate executivă 

constituită la nivel central, ci în calitate de mandatar al 

autorităţii legislative”.  

Prin Decizia nr. 851/2.04.1999, pronunţată în Dosarul 

nr. 558/1998, instanţa supremă a respins recursul declarat de 

reclamant, considerând că „ordonanţa de urgenţă nu este un 

act administrativ, în sensul Legii nr. 29/1990, ea făcând parte 

                                                 
392 Publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 468/1998. 
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din categoria actelor exceptate de la controlul judecătoresc, 

conform art. 2 lit. a din Legea nr. 29/1990”393.  

Aceste exemple din practica judiciară duc, fără niciun 

echivoc, la concluzia că ordonanţele guvernamentale nu au 

putut fi controlate pe cale directă la instanţa de contencios 

administrativ, problemele juridice generate de aceste acte fiind 

lăsate descoperite şi declarate fără soluţie. 

Ca atare, doctrina anterioară revizuirii legii 

fundamentale a subliniat necesitatea schimbării opticii, 

îngăduindu-se controlul contenciosului administrativ asupra 

ordonanţelor de Guvern, soluţie ce se impunea cu atât mai 

mult în cazul ordonanţelor de urgenţă cu caracter individual. 

Un asemenea control era justificat nu numai prin posibilitatea 

de a limita puterea Guvernului, ci şi din alte considerente:  

a. prin natura sa, acţiunea în contencios administrativ 

este mai la îndemâna cetăţeanului decât excepţia de 

neconstituţionalitate;  

b. recunoscând instanţei competenţa de a se pronunţa 

asupra concordanţei dintre legea de abilitare şi ordonanţă, s-ar 

întări cea mai slabă dintre cele trei puteri ale statului394.  

Sub aspect constituţional, problema cenzurării 

ordonanţelor guvernamentale de către instanţele de contencios 

administrativ s-a intenţionat a fi rezolvată prin adoptarea art. 

126 alin. 6 teza a doua din Constituţie, cu ocazia revizuirii, 

potrivit căruia: „Instanţele de contencios administrativ sunt 

competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin 

ordonanţe sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe 

declarate neconstituţionale”. Acest text urmăreşte, în principal, 

să creeze doar premisele acordării de despăgubiri celor vătămaţi 

prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe constatate ca fiind 

                                                 
393 V. Vedinaş, A. R. Lazăr, op. cit., p. 302. 
394 Pentru o opinie similară, a se vedea şi R. Boza, Controlul constituţionalităţii 
ordonanţelor, în Buletinul ştiinţific al Universităţii „Mihail Kogălniceanu" din Iaşi,   
nr. 6/1997, p. 178.  
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neconstituţionale de către Curtea Constituţională întrucât art. 

126 alin. 6 teza întâi din Constituţie nu permite exercitarea unui 

control direct în instanţa de contencios administrativ asupra 

ordonanţelor guvernamentale. Astfel, „controlul judecătoresc al 

actelor administrative ale autorităţilor publice, pe calea 

contenciosului administrativ, este garantat, cu excepţia celor 

care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor de 

comandament cu caracter militar”. Or, în categoria actelor care 

privesc raporturile cu Parlamentul, definite potrivit art. 2 alin. 1 

lit. k din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 

intră şi ordonanţele Guvernului, calificate tradiţional ca acte de 

guvernământ395. 

Principiul de drept substanţial definit în art. 126 alin. 6 

teza a doua şi-a găsit materializarea procedurală în art. 1 alin. 7 

coroborat cu art. 9 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ. 

Potrivit art. 1 alin. 7 din Legea nr. 554/2004, „Persoana 

vătămată în drepturile sale sau în interesele sale legitime prin 

ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului 

neconstituţionale se poate adresa instanţei de contencios 

administrativ, în condiţiile prezentei legi”. Acest text de 

principiu prefigurează reglementarea detaliată a acestui tip de 

acţiune, realizată prin art. 9 al legii396. Astfel, art. 9 a urmărit să 

creeze premisele punerii în aplicare a art. 126 alin. 6 teza a doua 

din Constituţie şi să detalieze art. 1 alin. 7 din Legea nr. 

554/2004. 

Art. 9 din Legea nr. 554/2004 a fost modificat prin 

Legea nr. 262/2007 (au fost modificate alin. 3 şi 4, a fost 

introdus alin. 5, alin. 1 rămânând însă nemodificat). Potrivit art. 

9 alin. 1, „persoana vătămată într-un drept al său ori într-un 

interes legitim prin ordonanţe sau dispoziţii din ordonanţe 

                                                 
395 D. Apostol Tofan, Jurisprudenţă..., loc. cit., p. 29. 
396 D. C. Dragoş, Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii, ed.     
a II-a, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 53. 
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