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Rezumat: Transferul puterii legislative de la parlament la guvern se regăseşte sub denumirea de „delegarea 
de legislaţie” şi este o procedură statuată la nivel constituţional, în toate statele democratice. Din punct de vedere 
conceptual delegarea de legislaţie constituie transferul de prerogative de la Parlament la Guvern prin adoptarea unui 
act normativ cu putere de lege. 
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Introducere 
 

Deşi principiul separaţiei puterilor în stat a consacrat trei funcţii instituţionalizate ale statului, 
exerciţiul puterii a demonstrat că unele instituţii pot „achiziţiona” sub formă de derogare mai multe funcţii.   

În acest sens dorim să aducem în discuţie câteva situaţii în care  Parlamentul - instituţie legiuitoare 
îşi substituie o parte din activitatea sa către Guvern - instituţie executivă. 

Transferarea puterii legislative către executiv este cunoscută în doctrină sub denumirea de „delegare 
a legislaţie”, fenomen care este statuat la nivel constituţional în toate statele moderne. 

Delegarea de competenţe legislative în profitul puterii executive este de fapt un artificiu a practicii de 
guvernare în situaţii speciale care impun măsuri şi acţiuni de autoritate publică cu o forţă superioară. 

În punct de vedere teoretic delegarea legislativă încalcă principiul separaţiei puterilor în stat sau 
principiul suveranităţii naţionale, prin faptul că  abilitarea Guvernului de a adopta norme cu putere de lege  
conferă acestuia o „ greutate”  nejustificată în contextul existenţei celor trei puteri. 

Fenomenul de delegare legislativă,   se propagă încă din sec. XIX- lea în Europa. 
În acest context putem aminti de Constituţia Franţei din 1975, care prevedea că preşedintele 

republicii  avea putere de legiferare în anumite domenii în virtutea unor legi [1]. 
Deşi justificată, delegarea legislativă a reprezentat un fenomen contraversat în literatura de 

specialitate la acea vreme. Schimbările sociale  care au avut loc după cel de al doilea război  mondial, au 
permis noilor constituţii  să introducă acest fenomen indirect, fie printr-o formă de autorizare sau prin 
constituirea unor competențe de substituire. 

Astfel motivul concret care a determinat introducerea „delegării legislative” este tehnicizarea a 
proceselor de conducere şi stabilirea unor soluţii legislative de strictă specializare în situaţii extreme. 

În această situaţie politicienii, legiuitorii şi componenţii societăţii civile, cetăţenii realizează că 
transferul chiar şi condiţionat a prerogativelor legislative de la Parlament la Guvern constituie o schimbare 
de concepţie teoretică şi politică de atitudine faţă de teoriile şi textele constituţionale. 

 
1. Ipostaze în care are loc delegarea legislativă în sistemele constituţionale 
 
Literatura de specialitate  expune în numeroase cazuri teza privind delegarea de putere sau de 

atribuţii, deşi veche, ea se regăseşte permanent într-o formă nouă. 
Terminologia  delegării este susţinută de resurse bogate, în acest sens putem vorbi despre delegarea 

de funcţii de putere, de autoritate sau de atribuţii [2]. 
Astfel un prim aspect care poate fi identificat este delegarea în sistemul constituţional francez actual, 

ca practică a decretelor lege a anilor 1875-1958, care în prezent se subscriu sub denumirea de ordonanţe. 
Sistemul este folosit în general în materie bugetară în Franţa [3]. 

În aceeaşi situaţi se poate situa şi art. 44 din Constituţia Greciei. Astfel în circumstanţe excepţionale, 
de necesitate, de extremă urgenţă, preşedintele republicii poate la propunerea Consiliului de Miniştri să 
edicteze acte cu valoare legislativă. Aceste acte sunt supuse, potrivit dispoziţiilor art. 72 par. 1 din 
Constituţia Greciei, ratificării Camerei Deputaţilor.  
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De asemenea, Constituţia Spaniei, statuează în art. 82 că Parlamentul, sub denumirea populară 
Cortesurile Generale, poate delega Guvernul printr-o lege cadru, act normativ cu putere decizională de lege. 

Potrivit Constituţiei Spaniei, Guvernul poate adopta şi decrete lege în caz de „necesitate 
extraordinară şi urgentă”. Astfel subliniem faptul că, Constituţia Spaniei cuprinde cel puţin 5 articole care 
susţin reglementarea privind delegarea legislativă.  

În acest sens amintim: 
- art. 82 - prin care Parlamentul poate abilita Guvernul să emită norme cu rang de lege, situaţie 

care prevede emiterea acelor decrete lege. De asemenea, textul de lege prevede şi perioada determinată în 
care acţionează acest cadru legal de delegare. Mai mult, textul constituţional stipulează şi materia anume 
asupra căreia se aprobă delegarea prin legea cadru. 

- Art. 83 - prevede că legile-cadru nu pot în nici un caz: a) să autorizeze modificarea propriei 
legi cadru; b) să autorizeze adoptarea de norme cu caracter retroactiv. 

- Art. 84 - în situaţia în care legea sau amendamentul este  contrar unei delegări legislative în 
vigoare, Guvernul este abilitat să se opună de a i se da curs. Situaţia în speţă duce la prezentarea unei 
propuneri de lege care poate să abroge total  sau parţial legea de delegare. 

- Art. 85 - stipulează că „dispoziţiile Guvernului care sunt obiectul delegării legislative se 
numesc decrete-legi”. 

- Art. 86 - se referă la situaţiile care privesc necesitatea extraordinară şi urgentă, prin care 
Guvernul poate emite dispoziţii legale ale decretelor -lege, care nu pot afecta organizarea instituţiilor de bază 
ale statului, sau anumite drepturi sau libertăţi cetăţeneşti. 

 
Aşa cum se poate constata,  delegarea legislativă este un fenomen de o largă amploare. Aşa cum se 

poate observa, Guvernul dispune de nişa potrivită prin care dobîndeşte calitatea de legiuitor, conform 
textului constituţional. 

O asemănare elocventă cu Constituţia Spaniei se regăseşte şi în Constituţia Portugheză, unde 
Parlamentul sau Adunarea Republicii este competentă, potrivit art. 165 alin. 2 şi 3, să confere Guvernului 
autorizaţia de a legifera. Fiind astfel învestit cu o adevărată competenţă legislativă, Guvernul portughez poate 
adopta decrete legi în domeniile care nu sunt rezervate Adunării Republicii [4]. 

Delegarea legislativă este statuată şi în Constituţia Italiei, care prin art. 76, prevede că exercitarea 
funcţiei legislative nu poate fi delegată Guvernului, decât după stabilirea principiilor şi criteriilor directoare 
ale delegării şi numai pentru un timp limitat şi pentru obiective bine determinate. În această situaţie 
Constituţia Italiană prevede prevede, prin art. 77 alin. 2, că în cazurile extraordinare de necesitate şi de 
urgenţă, Guvernul adoptă pe răspunderea sa măsuri provizorii care au putere de lege. Guvernul este obligat în 
acest sens să prezinte Camerelor aceste transformări din lege. 

Legea Italiană din 1926, care reflectă facultatea puterii executive de a emana norme jurdice, evocă ca 
exemplu prevederea că prin decrete-lege pot fi emise norme cu putere de lege doar în situaţia în care 
Guvernul este  delegat în acest sens [5]. 

 Un alt exemplu de delegare legislativă, se găseşte în sistemul constituţional german, unde 
destinatarii legiferării pot fi Guvernul federal, un ministru federal sau guvernele landurilor. Competenţa 
acestora stabileşte conţinutul, scopul şi limitele abilitării, iar actul care conferă această abilitare este 
ordonanţa regulamentară. 

De asemenea, Constituţia Austriei, prin art. 18 alin. 1, susţine indirect că delegarea legislativă este 
reglementată în beneficiul Preşedintelui federal. 

Putem concluziona că delegarea legislativă este un fenomen destul de popular, care implică măsuri 
adjuvante în scopul derulării unui proces legislativ coerent şi unitar, în cadrul exerciţiului puterii. 
 

2. Fundamente teoretice  cu privire la fenomenul delegării legislative în Constituţii româneşti 
 
Teoretic Constituţiile româneşti îşi asumă abordarea care priveşte delegarea puterii, ca fiind în esenţă 

un raport politic între naţiune, în sensul suveran al puterii şi diferite organisme, potrivit cărora naţiunea le 
conferă sau le recunoaşte temporar prerogativele de  autorităţi publice. 

Astfel, Constituţia din 1991, prin art. 2 alin. 1, precizează că suveranitatea naţională, adică puterea 
exclusivă a poporului aparţine acestuia, iar aceasta este exercitată prin organele sale reprezentative [6]. 

 Ca un prim comentariu al delegării legislative, putem spune că aceasta este, o modalitate de 
conlucrare între Parlament şi Guvern, în virtutea principiului separaţiei puterilor în stat, în temeiul căruia 
Guvernul este învestit cu exercitarea în anumite condiţii a funcţiei legislative. 
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Prin delegare legislativă, Guvernul nu poate dobândi o funcţie atotcuprinzătoare legislativă deoarece 
el este în esenţă un executiv convins. În acest sens, admitem că Guvernul  dispune doar de aptitudini de 
reglementare cu putere de lege condiţionate şi limitate în timp. 

Astfel, Curtea Constituţională s-a pronunţat, potrivit art. 115 din Constituţie. Guvernul are o 
competenţă normativă derivată, fie dintr-o lege de abilitare, fie din însăşi legea fundamentală, cu un caracter 
special şi limitat, specific unei competenţe de atribuire. Această abilitare dă posibilitatea Guvernului de a 
emite acte, deci este un surogat legiuitor. 

Exigenţele constituţionale în abilitarea Guvernului constau în emiterea de Ordonanţe şi, implicit, 
asumarea răspunderii procedurii legislative. 

În concret, delegarea puterii legislative înseamnă un transfer de atribuţii, autorităţi, sau chiar funcţii, 
de la titularul legal către un depozitar, sub condiţie de timp, care este îndreptăţit să exercite acţiuni legislative 
şi care, implicit, este obligat la o responsabilitate directă şi nemijlocită pentru actele pe care le emite în 
această calitate. 

Este elocvent că Guvernul se înscrie în rândul instituţiilor care exercită puterea, dar de la care emite 
puterea. 

Etimologic, delegarea înseamnă împuternicire. Acest fapt se justifică sub următorul aspect. 
Parlamentul, un împuternicit al poporului, format din opţiunile electoratului, dobândeşte calitate de 
împuternicitor, în scopul de a-l împuternici pe Guvern, pentru a derula în situaţii speciale sau extreme, 
funcţia de legiuitor. 

Aşa cum am amintit anterior, primul tip de delegare este prevăzut în art. 115 alin. 1-3, din 
Constituţie. Potrivit acestui articol, Parlamentul are latitudinea de a adopta o lege specială de abilitare a 
Guvernului, pentru a adopta ordonanţe în domeniile care nu fac obiectul legilor organice. Această autorizare 
lasă libertate Guvernului în exprimarea fenomenului legislativ. În consecinţă, aplicarea art. 115  înseamnă de 
fapt abilitarea Guvernului în activitatea legislativă. 

Practica constituţională a demonstrat că, abilitarea Guvernului nu modifică funcţiile acestuia de 
executiv, ci realizează o derogare temporară cu efecte limitate. 

În consecinţă, delegarea legislativă, trebuie percepută ca o favoare pe care se poate extinde 
activitatea executivului. 

 
3. Tipuri de delegare a unor prerogative legislative 

 
În literatura de specialitate s-a statuat că, delegarea legislativă se realizează  sub formă de ordonanţă, 

ca act juridic al Guvernului, dar ca expresie a unei competenţe legislative. 
Astfel, Guvernul substituie legislativul. Cu toate acestea, Guvernul se situează în ipostaza a două 

mari operaţii, şi anume: una care priveşte activităţile sale, prin care este responsabil în faţa Parlamentului, şi 
care vizează „realizarea politicii interne şi externe a ţării”, iar cea de a doua constă în activitatea legislativă,  
prin care îşi asumă răspunderea, dar care vizează exercitarea conducerii generale a administraţiei publice. 

Ambele activităţi sunt realizate potrivit programului său de activitate acceptat de Parlament. Potrivit 
art. 115 din Constituţia României,  instituţia delegării se constituie pe două eşantioane procedurale, fiecare 
cu un regim propriu, dar cu aceeaşi subiecţi: Guvernul şi Parlamentul. Fiecare dintre cele două proceduri 
reprezintă o formă de delegare, în sensul de atribuire directă a unor competenţe de natură legislativă. 

Delegarea este legitimă, şi persistă doar dacă Guvernul respectă condiţionările şi limitele 
constituţionale.  

Astfel, un prim tip de delegare, numit şi delegare parlamentară, este susţinut de art. 115 alin. 1-3 din 
Constituţie. Conform alin. 1, Parlamentul are latitudinea de a adopta o lege specială de abilitare a 
Guvernului, pentru ca acestuia să i se confere drepturi legislative. În conformitate cu această opţiune, 
Parlamentul este autorizat constituţional să ofere delegare legislativă către Guvern. 

 Plasat în ipostază legislativă, Guvernul va emite ordonanţe, denumite ordonanţe simple, care nu au 
nici o legătură cu ordonanţele de urgenţă.  

Abilitarea instituită de Parlament pentru Guvern, îl împuterniceşte pe acesta să guverneze şi să 
administreze norme cu putere de lege ordinară, pe perioada în care acesta are dreptul să exercite o asemenea 
împuternicire. 

Cel de al doilea tip de delegare legislativă autorizată, este generată direct de Constituţie prin art. 115 
alin. 4. Astfel, nu poate fi vorba de o delegare propriu-zisă, deoarece ideea de delegare presupune două 
entităţi: cea care deleagă şi cea care execută delegarea. 
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Potrivit textului constituţional, Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţiile 
extraordinare, a căror reglementare nu poate invoca amânarea, sens în care, trebuie precizată situaţia de 
excepţie de invocare a actului normativ, prin existenţa unei situaţii de urgenţă. 

Constituţia, în esenţă, nu face precizări la termenul de situaţie extraordinară. Guvernul, în această 
situaţie, va fi în măsură să aprecieze dacă sunt întrunite condiţiile existenţei unei asemenea situaţii. 

Dar, cu toate activităţile Guvernului, Parlamentul va avea întotdeauna opţiunea finală, dacă 
executivul întruneşte condiţiile de a accede la activitatea legislativă. 

Aşa cum apreciază prof. C. Ionescu, jurisprudenţa Curţii Constituţionale a menţionat că ordonanţele  
pot fi emise numai pe baza unei legi de abilitare, deci ca urmare a unei delegări legislative acordate de 
legiuitor, sau, în cea de a doua variantă, pot fi emise în temeiul art. 115 alin. 4, situaţie în care delegarea 
legislativă este acordată de Constituţie [7]. 

În acest caz ne aflăm în situaţia mai multor tipuri de ordonanţe: - ordonanţe pe temeiul unei legi de 
abilitare; - ordonanţe emise în situaţii excepţionale, în temeiul Constituţiei. 

Mai mult, Curtea Constituţională a decis că ordonanţele de urgenţă nu sunt o varietate a ordonanţei 
pe baza unei legi de abilitare, ci constituie o măsură de ordin constituţional, ce permite Guvernului, sub 
supravegherea Parlamentului, să se impună faţă de un caz excepţional şi care se justifică pe necesitatea şi 
urgenţa reglementării unei situaţii, care datorită circumstanţelor sale excepţionale impun adoptarea soluţiilor 
imediate pentru evitarea unei atingeri grave aduse interesului public. 

Am spus anterior, sub supravegherea Parlamentului se execută delegarea legislativă a Guvernului, 
deoarece acesta are drept de dispoziţie asupra cererilor formulate de executiv, fiind chiar restrictiv. 

Domeniile de intervenţie legislativă din partea Guvernului trebuie să contureze o legătură cauzală, cu 
premizele obiectivelor care vizează programul de guvernare acceptat de Parlament. Orice altă interpretare  
conferă Guvernului o competenţă generală în materie de delegare. 

Una dintre problematicile pe care Constituţia a omis-o, este cea legată de momentul încetării  
efectelor ordonanţelor de abilitare, în privinţa cărora Parlamentul şi-a exprimat voinţa de a le dezbate. 

Cu toate acestea, efectul ordonanţei îşi găseşte suportul juridic în Constituţie.  
În acest caz este elocvent suportul Parlamentului în dirijarea activităţii legislative a executivului.           

Concluziile ce se desprind din întreaga analiză făcută prevederilor legale şi jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale în materia delegării legislative justifică următoarele aspecte: 

a) delegarea legislativă potrivit cadrului Constituţional, este o instituţie a Dreptului Constituţional şi 
vizează două tipuri: delegare legislativă către Guvern şi delegare legislativă către şeful statului sub anumite 
limite; 

b) o consecinţă a textului constituţional, este faptul că acesta nu prevede clar o dată până la care 
ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă ale Guvernului să fie dezbătute în Parlament; 

c) legea de abilitare a Guvernului, de a emite ordonanţe poate fi controlată de către Curtea 
Constituţională; 

d) legile de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe sunt legi ordinare; 
e) Guvernul poate emite ordonanţe, în baza legii de abilitare, doar în domeniile care nu fac obiectul 

legilor organice sau doar în domeniile care sunt vizate prin programul de guvernare care a fost aprobat de 
Parlament. 

f) materia taxelor și impozitelor poate face obiectul unei delegări legislative de către Guvern; 
g) reglementările cuprinse în coduri nu sunt toate de domeniul legii organice, deşi, conform 

principiului unicităţii actului juridic, aceste coduri ar trebui considerate legi organice; 
h) ordonanţele de urgenţă se emit de către Guvern în situaţii extraordinare; 
i) există o distincţie concretă între ordonanţe simple şi ordonanţe de urgenţă; 
j) Guvernul poate ratifica tratate internaţionale prin ordonanţe, deşi o parte a doctrinelor face o 

diferenţă între atribuţia de legiferare şi cea de ratificare a Parlamentului [8]. 
Delegarea legislativă parlamentară şi dreptul constituţional al Guvernului, de a dispune de 

competenţe legislative determinate, în situaţii extraordinare, reprezintă cazuri de anomalie legislativă, ceea 
ce impune supunerea ordonanţelor guvernamentale unei dezbateri parlamentare speciale, urgente, în scopul 
reiterării Parlamentului în deplinătatea competenţelor sale [9]. 

În opinie proprie, delegarea legislativă este de fapt o procedură care permite un moment de relaj din 
partea Parlamentului,  moment care este monitorizat, dar prin care executivul, graţie textelor constituţionale,  
are calitatea de substituent.  
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Efectul acestei proceduri se bazează pe exerciţiul unei activităţi administrative în interes public din 
partea Guvernului, care, deşi executiv, are posibilitatea de a-şi regla activitatea prin emiterea unor acte 
normative care să gestioneze exerciţiul puterii din perspectivă legislativă. 

În acest sens, literatura de specialitate a apreciat că, odată cu aprobarea ordonanţei Guvernul trece 
din sfera executivului în sfera legislativului. 

 
Concluzii 
 
Deşi se consideră a fi un fenomen contraversat, delegarea legislativă constituie o procedură 

implementată în Constituţiile moderne, ca o consecinţă a luptei permanente dintre guvernanţi şi opoziţie.  
Parlamentul nu este în această ipostază doar un legiuitor, ci este un pion al puterii, care instituie 

condiţii de excepţie pentru satisfacerea funcţiei legislative a statului. 
În acest sens, una dintre ideile de bază ale principiului separaţiei puterilor în stat, constă în 

competenţa exclusivă, a fiecărei dintre cele trei puteri, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce decurg din rolul şi 
funcţiile puterii respective. În consecinţă, fiecare putere se bucură în exclusivitate de activitatea sa, dar cu 
interferențe în domeniile rezervate competenţei celorlalte. 
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