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AVIZ 
referitor la propunerea legislativă privind uncle măsuri privind buna 

organizare. şi desfăsurare a alegerilor locale din anul 2020 

Analizând propunerea legislativă privind unele măsuri privind: : . 
buna organizare şj desfăsurare a alegerilor locale din anul 2020 
(B171/16.04.2020), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresanr.XXXV/1850/23,04.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ . 
cu nr.D423/24.04.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funclionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea Iegislativă, cu următoarele observapi şi 
propuneri: . 

1. Propunerea legislativă are ca object de reglementare adoptarea 
unor măsuri privind buna organizare şi desfăsurare a alegerilor locale 
din anul 2020, măsuri ce vizează procedura de votare şi garanţiile 
electorale. . 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează 
în categoria legilor organice, potrivit art.73 alin.(3) lit.a) din Constituţia 
României, republicată, jar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din 
Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul: 

Precizăm că, prin avizul, pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunţa asupra oportunită(ii soluţiilor legislative preconizate. 

2. Întrucât propunerea legislativă implieă modificarea 
prevederilor bugetului de stat, sunt aplicabile dispoziţiile art. 111 
alin.(1) teza a doua din Constitulie, fund  necesar a se solicita punctul 
de vedere al Guvernului. 



Totodată, sunt incidente dispoziţiile art.15 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare referitoare la fişa financiară. 

Precizăm că, prin Decizia nr.331/2019, Curtea Constituţională a 
reţinut că „lipsind fişa financiară (iniţială,si reactuali_ată) nu se poate 
(rage decât concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă 
de fznanţare incertă, generală si lipsită de un caracter obiectiv 

si 

efectiv, nefzind a,sadar reală". . 
3. Referitor la soluţiile legislative propuse prin proiect, este de 

analizatdacă 
nu devin incidente urtnătoarele considerente retinute 

de Curtea Constituţională prin Decizia nr.150/2020: 
„Codul bunelorpractici in materie electorală - Linii directoare,si 

raport explicativ adoptate de Comisia European pentru Democraţie 
prin Drept in cadrul celei de-a 52-a sesiuni plenare (Veneţia, 18-19 
octombrie 2002), la paragraful 65 din Raportul explicativ, prevede că 
"Ceea ce trebuie evitat este nu atât modifzcarea sistemelor de scrutin - 
ele pot fi întotdeauna îmbunătăţite -, ci modifzcarea /or frecventă sau 
cu puţin timp (mai pu/in de tin an) înainte de alegeri. Chiar în absenla 
unei intenţii de man ipulare, modifcările vor f dictate de interesele 
iminente ale partidului politic (..) ". 

Având în vedere că stab ilitatea dreptului este tin element 
important al credibilităţii procesului electoral, iar modificarea 
frecventă a normelor. Şi caracterul lor complex pot dezorienta 
alegătorul, Codul de bune practici în materie electorală recomandă 

• state/or asigurarea unei stab ilităţi în ceea cc priveste legislaţia in 
această materie, stipulând că trebuie evitată modificarea frecventă sau 
cu pzuţin timp (nnai puţin de tin an) înainte de referendum a legilor in 
materie. 

Aceste recomandări, ref /mite de Curtea Constituţională în 
jurisprudenţa .. sa , constantă (Decizia nr.51 din 25 ianuarie 2012, 
Decizia nr.334 din 26 izinie 2013, Decizia nr.146 din 13 martie 2019, 
publicată in Monitorzd Ofzcial al României, Partea I, nr.240 din 28 
martie 2019), nu potft ignorate, chiar dacă nu au caracter obligatoriu. 
Curtea, luând în discuţie forţa juridică a dispoziţiilor Codului bunelor 
practici în materie electorală, a reţinut că, ' ântr-adevăr, acest act nu 
are. tin caracter obligatoriu, însă recornandările sale constituie 
coordonate ale unui scrutin democratic, in raport cu care statele - care' 
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se caracterizează ca aparlinând acestzri tip de regim - î,ci pot manifesta 
op/iunea liberă în materie electorală, cu respectarea drepturilor .. 
fundamentale ale ornului, în general, şi a dreptului de a f ales şi de a 
alege, In special (..) ". 

Asadar, un print. sped al principiulul securitătii juridice' în 
fnateria electorală îl vizează frecvenţa nzadifrcărilor,legislative, care 
determină impredictibilitatea cadrului norm any şi confuzia 
alegătorilor Cu privire la sistemul de scrutin aplicabil. Alternativ, este . 

. momentul în care intervin modificările legislative. Cu cât acesta este : 
mai apropiat de data organizării alegerilor, cu atât este mai pztternică 

, , prezumlia, că modifrcările respective ay ca scop crearea unui 
benefrcizr/avantaj pentru partidul politic care le-a adoptat, frind dictate 
de inţeresele lui. iminente, . şi pot avea ca rezultat manipularea 
electoratului (..): . 

De asemenea (...) al doilea aspect al principiului secnrităţii 
, juridice în materiă electorală îl vizează reglementarea eletnentelor 
, esentiale ale legii electorale, care trebuie să se bucure de o stabilitate . . 
j sporită, pe care o poate conferi dour legea constituţională sau legea 
, organ ică. Aceste elemente sunt identifrcate In mod expres (sistemul 

electoral propriu-zis,- componenla comisiilor electorale, 
circumscripliile şi regulile de constituire 

a circumscripliilor), ele frind 
cele care day consistenţă drepturilor electorale ale cetăleanului (..). 

Men(ionăm că, recent, prin Ordonan(a de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2020, au fost adoptate o serie de măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale' din anul 2020, printre care şi m`a.suri ce vizează 

, numărul minim al sus(inătorilor necesar pentru depunerea unei 
candidaturi, depunerea l.istelor cu sustinători. 

i 4. În ceea cc priveşte soluţiilc legislative preconizate la alin.(5) — 
(16), menţionăm că impunerea prin Legea nr.115/2015 a obligaliei 
întocmirii de către competitorii electorali a listelor de susţinători a avut 
drept scop stabilirea unui anumit nivel de reprezentativitate şi sus(inere 
la nivel local drept eondiţie pentru depunerea candidaturilor..Având în 
vedere acest aspect, este de analizat dacă prin depunerea unor garanţii 
electorale s-ar putea asigura, sub acest aspect, îndeplinirea scopului 
legii. Pe de altă parte, sugerăm să se analizeze dacă măsura propusă ar 
fl de natură să asigure condiţii egale competitorilor electorali. 

. . În plus, cuantumul ridicat al garanţiilor, prevăzut la alin.(9), at 
putea avea un efect prohibitiv la depunerea candidaturilor, cu 

3 



consecinta afectării dreptului fundamental de a fi ales, prevăzut de 
art.37 din Constitutie: 

5. Sub rezerva ceior de mai sus, pe plan redaclional şi sub.aspectul 
respectării normelor de tehnică legislativă, la actuala formă a 
proieetului, se relin următoarele: . 

5.1. La titlu, pentru rigoarea exprimării, sintagma „privind unele.. 
măsuri privind" se va înlocui cu fonnularea „privind adoptarea unor 
măsuri pentru". . 

. 5.2. În ceea ce priveşte structura proiectului, având în vedere 
prevederile art.48 alin.(4) teza finală din Legea nr.24/2000, republicată, 
Cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Pentru 
claritatea, concizia şi caracterul unitar al textului unui articol se 
recomandă"ca acesta să nu tie format dintr-un număr prey mare de 
alineate", este recomandată reformularea proiectului în mai multe 
articole, marcate prin cifre arabe, cu respectarea legăturii tematice 
dintre norme. 

5.3. La actualul articolul unic, având în vedere că alin.(1) 
cuprinde o ipoteză juridică distinctă, constând într-o nonnă derogatorie 
de la prevederile Legii nr.115/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind procedura de vot şi condiţia prevăzută de lege privind 
numărul de sus(inători, propunem redarea printr-un articol distinct, cu 
men$ionarea.expresă a elementelor structurale de la care se derogă. .În 
consecinţă, alineatele subsecvente se vor structura în articole şi alineate, 
marcate corespunzător. 

De asemenea, deoarece potrivit uzanţelor în redactarea actelor 
nonuative, în cazul derogăi•ilor nu se menţionează editorialul în care a. 
fost publicat actul normativ de la care se derogă, sintagma „publicată 
în Mon itoriul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 rnai 2015" 
se va elimina. 

5.4. La alin.(6), semnalăm că norma propusă are o formulare 
deficitară, prin urmare recomandăm reformularea acesteia. 

5.5. La alin.(7), pentru rigoarea exprimării, termenul „venituri" se 
va reda sub forma „veniturile", jar prepoziţia „dfn" şi expresia „de 
aceştia" din sintagma „din donaţii primite de aceştia" se vor elimina. 

5.6. La alin.(8), semnalăm că expresia „de a preda nzandatarului 
financiar competent o declaraţie cu indicarea sursei garanliei 
electorale" este imprecisă, prin urmare recomandăm revederea şi 
reformularea acesteia. 



5.7. La alin.(11), întrucât, în redactarea propusă, prin mărimea sa, 
norma nu asigură o înţelegere facilă şi având în vedere că, potrivit 
normelor de tehnică legislativă, „dacă dispoziţia nu poate fr exprimată 
într-o singură propoziţie sau frază, se pot adăuga nof propozi/ii sau 
fraze, separate prin punct şi virgulă", propunem revederea şi 
reformularea textului. Reiterăm această observaţie şi pentru alin.(12). 

5.8. La alin.(13), sintagma „în cel mult 30 de zile" se va înlocui 
Cu formularea „în termen de 30 de zile"; observa(ia este valabilă pentru 
toate situa(iile similare din proiect. 

Bucuresti 
Nr.
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Ei/EN/MENTE SUFERITE de actul... 

a.~• v*:-xr~t ~s; ~". 
drnodific,ăLlţp,nnş O U:Gknr~40ţ2019Q  ţv~Of~nrr44814'1un  2Di9

Ordonan(ă de urgentă privtnd modi0carea şl completarea Legli 
. m•. 115/2015 pentru alegerea autontăQlor adminietragei publice 

. locale, pentru modificarea Leglt adminLstrapel publice locale ' . 
nr. 21572001, precum şl pentru modUicarea şi cornpletarea 

. ' Legii or. 393/2004 pdv(nd Statutui aleşilor locai/, penW 
modirucarea şl completarea Legii administraQei publice locale 
or. 215/2001, precum ş( pentru modificarea Legil nr, 393/2004 

. pdvind Statutut ateşilor locati.~ 

^ modl„ii,cărr;pnn~ O U?G'~t~5Ţ12019~ ~ M" Qf nr 55515 6ui 2D19 " 
. 

 Ordonan1ă do urgen(ă privind CodUl adminiotrativ 

L. nr. 115/2015 M. Of. nr. 349/20 mai 2015 

Lege pentru ale gerea autorităţilor administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii 
administrasiei publice locale nr. 295/2009, precum şi pentru modificarea ş) completarea Legit nr. 

• 393/2004 privind Statutul aleşiior ioca/i 

i promulgat~Prin`~0 nr",r?4~3t20~'5J~ ~ ;M yOf~nr 349ţ20'mai20ţ5`â

Decret privind promulgarea Legit pentru alagerea autodtăjfiar 
- admintstra(iei publice locale, pentru modificarea Legii 

. - , adminşstraQei pubQce tocale nr. 215t2001, precum şl pentru 
' . modificarea şi completarea Legit nr. 393/2004 pdvind Statutu! 

aleşllorlocall - - 

' 2 TectitiCar6r'r', 
RECTIFICARE 

nr 316l25 epr 2016w_°;, rect~că art. 38 a/in. (2) tore a 1/-a 

, ,-,.,. Y,.,., war~ _....~. .,, . 
T nrod)itcă art, 1 a/in. (3J, (4) şi (5), art 3 

atilt. (2), art, 4 a/in. (1), art 5 a/in. ('4 art 
: 7 al/n. (1), (4) şi (S), an. I1 a/in. (2), art. 

15 a/in. (1J, art. 26 al/n. (5) şi (15), art. 27 
alin, (/) /it. d), i) şi j), art 30 aiin. (2) ş) 
(11), art. 31 fit.d), nut, 34 a/in. (2), art. 39 
a/in. (1) litg), or:, 46, art, 49 aiin. (1) şi 
(2), art: 50 aura (2), art. 57, art, 58 a/in. (5) 
şi (8) - (10), art. 79 a/in. (1), art. 93 a/in. 
(1) /it. e) - li), art 94 a/in. (I) şi a/in. (3) tit, 
g), alt. 96 chit, (1), an. 98 alit(. (3), art. 99, 
in 102,. art 103 a/in. (1), (2) lit g) şi i) şi 
afro. (5), an. 104 aliar. (I) şi a/in. (2) /it. g,) 
şi U. at•t. 121 aiin. (1) şi (2). art. 126 alga. 
(2). art. 132; 
introduce aiin. (51)/a art. 26, art 10/_I, 
a/in. (2_1) - (2.4)/a art. 12) 

nrodfJică art. 27 aiin. (1) /it Q, art. l0. 
alb:. (5) şi art. 107 

Notă: Denumirea "secretary) unită9il administrativ-teritodate" so inlocuieşle, to cupdnsul tuturoractetor normative 
In vigoare, Cu denumirea "secretarui general at unttăQi administrativ-teritonala". Denumirea "secretarut 
unităjiitsubdiviziunil adminislrativ-teritortale" se tnbocuieşte, in cuprinsul tuturor acleler normative in vigoare, Cu ' 
denumirea "secrelarui general al unllBQi/subdivlztunll adm(nlstrativ-tedtodale'. Denumirea "secretami comunei, . 
omşulut, municipiului, judejutu)", după ear, se înlocuieşte, In cupdnsul tuturor actelor normative in vigoare, cu 
denumirea"secretarul general at comunel, al omşuiui, at municipiulut, at judejului", după car.. 
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