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A VIZ
referitor la propunerea legislativa privind amanarea datei 

alegerilor pentru autoritatile administratiei 

publice locale din anul 2020

Analizand propunerea legislativa privind amanarea datei 

alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 

2020 (b443/28.07.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului 

cu adresa nr.XXXV/3098/31.07.2020 si inregistrata la Consiliul 
Legislativ cu nr.D853/31.07.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare §i funclionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

amanarea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice 

locale din anul 2020 la o data stabilita ulterior.
Potrivit Expunerii de motive, amanarea datei alegerilor este 

determinata de cresterea exponentiala a cazurilor de coronavirus pe 

teritoriul t^ii noastre.
Prin obiectul sau de reglementare, proiectul se incadreaza in 

categoria legilor ordinare, fiind incidente dispozitiile art, 73 alin,(3) 

lit.a) din Constiutia Romaniei, republicata, iar in aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentala, prima Camera sesizata este 

Senatul.
Menjionam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronun^a asupra oportunita^ii solu^iilor legislative preconizate.
2. Referitor la solutiile legislative preconizate privind amanarea 

datei alegerilor la o data stabilita ulterior, semnalam ca, in prezent, 
exista o lege care stabileste data alegerilor pentru autoritatile 

administratiei publice locale din anul 2020, respectiv Legea 

nr.135/2020. Astfel, potrivit art.l din Legea nr.135/2020 privind



stabilirea datei alegerilor pentru autorita^ile administratiei publice 

locale din anul 2020, precum §i a unor masuri pentru buna organizare 

§i desfa^urare a acestora, data desfasurarii alegerilor s-a stabilit in ziua 

de duminica, 27 septembrie 2020.
Totodata, precizam ca amanarea datei alegerilor este iifrdisolubil 

legata de prelungirea mandatelor aflate in curs de exercitare ale 

primarilor, primarului general al municipiului Bucure^ti, presedintilor 

de consilii judetene, consiliilor locale, Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti si consiliilor judetene, mandate care, potrivit 

art.l din Legea nr.84/2020, se prelungesc pana la data de 1 noiembrie 

2020.
Mentionam ca la stabilirea datei alegerilor in ziua de 27 

septembrie 2020, prin art.l din Legea nr, 135/2020, s-a avut in vedere 

respectarea termenului de prelungire a mandatelor ale^ilor locali, 
tinandu-se cont de durata parcurgerii procedurilor de validare a 

mandatelor si de constituire a noilor autoritati ale administratiei publice 

locale.
Pe cale de consecinta, prezenta propunere legislativa este 

incompleta, neputand produce efecte juridice daca nu va fi completata 

cu o norma care sa vizeze prelungirea mandatelor alesilor locali. In 

aceste conditii, amanarea datei alegerilor nu se poate face independent 

de prelungirea corespunzatoare a mandatelor alesilor locali, ceea ce 

implica o interventie legislativa si asupra art.l din Legea nr.84/2020,
A

In lipsa unei astfel de corelari, relevam ca proiectul nu se 

integreaza organic in ansamblul legislatiei, asa cum impun prevederile 

art. 13 din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare.
Pe de alta parte, intrucat solutia legislativa preconizata are acelasi 

obiect de reglementare cu cel al dispozitiei cuprinse in art.l din Legea 

nr. 135/2020, proiectul instituie un paralelism legislativ, contrar 

prevederilor art 16 din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, incalcandu-se, totodata, si principiul unicita^ii 
reglementarii, prevazut de artl4 din aceeasi lege,

Mentionam ca, prin Decizia nr.242/2020, Curtea Constitutionala 

a constatat ca ^^exista paralelism legislativ atdt in situafia in care se 

reglementeazd identic intr-o anumitd sferd a relafiilor sociale, cat §i 
atunci cdnd aceeasi problemd este reglementatd diferif.

De altfel, Curtea Constitutionala, in jurisprudenta sa, a re^inut ca, 
^,desi normele de tehnicd legislativa nu au valoare constitutionala, prin 

reglementarea acestora, legiuitorul a impus o serie de criterii
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obligatorii pentru adoptarea oricarui act normativ, a cdror respectare 

este necesard pentru a asigura sistematizarea, unificarea §i 
coordonarea legislafiei, precum continutul §iforma juridica adecvate 

pentru fiecare act normativ. Astfel respectarea acestor norme concurd 

la asigurarea unei legislafii ce respectd principiul securitdfii 

raporturilor juridice, avdnd claritatea §i previzibilitatea necesare'''’ 
(Decizia nr.420/2019).

A

3. In subsidiar, mentionam ca a fost declan§ata deja procedura 

desfa^urarii alegerilor pentru autorMtile administratiei publice locale 

perioada electorala a inceput sa curgl Avem in vedere faptul in 

Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, nr.653 din 23 iulie 2020 au fost 
publicate urmatoarele acte normative: Hotararea Guvernului 

nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru 

realizarea ac{iunilor necesare organizarii §i desf^urarii in bune condifii 
a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 
2020, HotSrarea Guvernului nr.577/2020 privind stabilirea m^urilor 

tehnice necesare bunei organiz^ri ^i desfa^urari a alegerilor locale din 

anul 2020 §i Hotararea Guvernului nr.578/2020 privind stabilirea 

cheltuielilor necesare pregatirii §i desfa^urarii in bune conditii a 

alegerilor locale din anul 2020.
Intrucat aceste hotarari au fost emise in considerarea datei de 27 

septembrie ca data a desfa^urarii alegerilor, ar fi fost necesar ca, prin 

proiect, sa se dispuna abrogarea acestora.
Totodata, intrucat perioada electorala a inceput, iar o parte dintre 

actiunile necesare organized §i desfa^urarii in bune conditii a alegerilor 

au fost deja realizate, proiectul ar fi trebuit sa contina §i dispozitii care 

sa dispuna daca aceste actiuni raman valabile.
4. Sub rezerva celor de mai sus, la actuala forma, se retin 

urmatoarele observatii de redactare ?i de tehnica legislative:
4.1. In concordanta cu dispozitiile art.31 din Legea nr.24/2000, 

republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, impun ca 

instrumentul de motivare sa prezinte cerintele care reclame 

interventia normative - cu referire speciaie la insuficientele §i 
neconcordantele reglementarilor in vigoare, principiile de baze §i 
fmalitatea reglementerii propuse, cu evidenlierea elementelor noi - §i 
sa cuprinde sectiuni distincte privind impactul financiar asupra 

bugetului general consolidat, impactul asupra sistemului juridic, 
subliniind implicatiile asupra legislatiei in vigoare, consulterile derulate 

in vederea elaborarii prezentei prepuneri, precum §i mesurile de
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implementare, respectiv modificSrile institutionale pe care le presupune 

aplicarea noului act normativ,
Prin urmare, apreciem ca Expunerea de motive ar trebui 

completata cu aspectele mai sus-enunfate.
4.2. Potrivit rigorilor de tehnica legislative, in aplicarea

prevederilor art.42 alin.(2) din Legea nr.24/2000, republicata, cu 

modificerile §i completarile ulterioare, proiectul ar fi trebuit sa cuprinda 

urmatoarea formula introductive:___________________________ __
„Parlamentul RomSniei adopts prezenta lege”.

A

4.3. In acord cu normele de tehnica legislative, textul proiectului 

ar fi trebuit marcat prin expresia „ArticoI unic”.
4.4. Referitor la alin.(2) a1 articolului unic, semnalam cS expresia 

vor desfa^ura la o data stabilitd ulterior"'' este lipsitS de
previzibilitate, intrucat nu se refera la o data certa. De altfel, Curtea 

Constitufionaie a re^inut, in mod constant, ce „una dintre cerinfele 

principiului respectarii legilor vizeaza calitatea actelor normative. In 

acest sens, Curtea a constatat cd, de principiu, orice act normativ 

trebuie sd indeplineascd anumite condifU calitative, printre acestea 

numdrdndu-se previzibilitatea, ceea ce presupune cd acesta trebuie sd 

fie suficient de clar §i precis pentru a puteafi aplicat; astfel, formularea 

cu o precizie suficientd a actului normativ permite persoanelor 

interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - sd 

prevadd intr-o masura rezonabild, in circumstanfele spefei, 
consecinfele care pot rezulta dintr-un act determinaf" (Decizia 

nr.1/2014)

Bucure§ti 
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 626/16 iul. 2020L. nr. 135/2020
Lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autorit^ple administratiei publice locale din anul 2020, 
precum §i a unor m^suri pentru buna organizare §i desfa§urare a acestora

promulgata prin D. nr. 394/2020 M. Of. nr. 626/16 iul. 2020
Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea datei 
alegerilor pentru autorita^ile administratiei publice locale din 
anul 2020, precum §i a unor masuri pentru buna organizare §1 
desfS§urare a acestora
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 653/23 iul. 2020H.G. nr. 576/2020

Hotarare pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare 
organizarii desf^§ur^rii in bune condi'tii a alegerilor pentru autorit^iile administrapei publics locale 
din anul 2020
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 653/23 iul. 2020H.G. nr. 577/2020
Hotarare privind stabilirea mSsurilor tehnice necesare bunei organized §i desfS§ur^ri a alegerilor 
locale din anul 2020
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 653/23 iul. 2020H.G. nr. 578/2020
Hotarare privind stabilirea cheltuielilor necesare preg^tirii §i desfa§urarii fn bune cohdip'i a alegerilor 
locale din anul 2020
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