
EXPUNERE DE MOTIVE

la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritafilor administratiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administratiei publice nr. 215/2001, precum si pentru 

modificarea ^i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul ale^ilor locali

Actualul sistem de vot pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale - 
primarul §i pre§edintele Consiliului Judetean - intr-un singur tur, pe baza celui mai mare 

numar de voturi §i nu a majoritalii voturilor valabil exprimate - §i-a aratat limitele in ceea ce 

prive^te capacitatea acestor ale§i de a genera dezvoltare locala in stransa legatura cu interesele 

cetatenilor. Alegerea lor intr-un tur unic nu este specifica culturii politice romanesti, avand in 

vedere ca, pana in 2012, a flinctionat scrutinul in doua tururi, in situatia in care nu se 

inregistra din primul tur alegerea unui candidat care obtinea peste 50% din voturile valabil 
exprimate ale cetatenilor.

Potrivit studiului „Reprezentare politica si democratizare. Guvemanta si politici 
locale”', la alegerile locale din 2004 §i 2008, desfasurate in doua tururi, in 60% dintre 

localitatile din Romania a fost nevoie de al doilea tur pentru a stabili ca§tigatorul. Astfel, in 

2004, a fost nevoie de al doilea tur pentru alegerea primarilor din 60% dintre primarii, iar in 

2008, in 48% dintre primarii. Atat in 2004, cat si in 2008, in 45% dintre localitatile in care a 

avut loc turul al doilea, diferenta intre candidati a fost mai mica sau egala cu 10%. Dintre cele 

48% primarii in care s-a organizat al doilea tur de scrutin in 2008, in 27% a avut loc o 

inversare de ordine intre primii candidati fata de turul I. Potrvit aceluiasi studiu citat, peste o 

treime dintre primarii ale§i la primul mandat in 2008 fiisesera plasati pe pozhia a doua in turul 
I. Datele sugereaza ca, atunci cand alegerile se organizeaza intr-un singur tur, numarul 
primarilor noi este cu pana la o treime mai mic.

Dupa 2012, noul sistem de vot, intr-un singur tur, a consolidat pozitia dominanta a 

candidatilor care au ca^tigat cu peste 50% in peste 70% dintre localitati. Pe baza acestor date,
se constata ca diferenta medie de voturi, exprimata in procente, intre primii doi 
candidati la functia de primar tinde sa fie dubla in sistemul de vot intr-un tur fata de cea 

in doua tururi.

Gabriel Badescu, George Jiglau (2015). „Reprezentare politica §i democratizare, Guvemanta ?i politici locale”.
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Astfel, actualul sistem de vot, reglementat prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea 

autoritatilor administratiei publice locale genereaza o serie de vulnerabilitali deficite 

democratice care s-au acutizat pe fondul unei participari cetatene§ti modeste, atat m campania 

electorala mult scurtata, cat la vot.

Perceplia asupra celui mai bine plasat candidat (de obicei, cel in functie) genereaza un 

comportament de vot pragmatic prin descurajarea votantilor care nu favorizeaza candidatul 
aflat in pozitia dominanta §i mobilizarea celor care il sus^in pe acesta din urma.

Scurtarea campaniei electorale, diminuarea calitatii dezbaterii intre candida^i §i 
comportamentul de vot pragmatic perpetueaza o cultura politica ce ofera competence 

exclusive politicienilor in ceea ce priveste formularea prioritatilor de politici publice locale, 
chiar inainte de a fi ale§i §i in ciuda legitimitatii lor scazute. Strategia pentru consolidarea 

administratiei publice 2016-2020 recunoa§te ca aceasta abordare clasica in administraCia 

publica trebuie depa§ita in conditiile unei reforme structurale majore a administratiei publice 

care sa mute accentul de la latura formala a administratiei publice la reprezentativitate si 
implicare cetaCeneasca in dezvoltarea la nivel local. Alegerea autoritaCilor locale reprezinta un 

eveniment politic cu caracter de prag pentru comunitatea care este chemata la vot, generator 
de schimbari la nivelul conducatorilor structurilor administraCiei publice locale, dar care nu 

ofera §i garanCii pentru dezvoltarea locala, chiar daca sunt intrunite conditiile unei capacitati 
administrative consolidate. Aceasta ne arata ca simpla alegere a noilor autoritafi nu 

genereaza implicit calitate in serviciile publice oferite de administratia publica 

cetafenilor. De aceea, gasirea celor mai adecvate solutii pentru dezvoltare locala poate 

cantari mai mult pentru funcfionarea eficienta a administrafiei publice atunci cand 

reprezentativitatea ale^ilor locali - primari §i presedinti ai Consiliului Judefean - 

create.

Astfel, prezenta propunere legislativa isi propune sa creasca reprezentativitatea aIe§ilor 
locali si implicit a solu^iilor pentru dezvoltare locala propuse de ace§tia prin introducerea 

sistemului de vot in doua tururi.

In democratia reprezentativa, asigurarea mandatului reprezentativ se face prin 

supunerea la testul votului. Din acest punct de vedere, sistemul electoral structureaza 

interesele legitime ale cetatenilor prin intermediul candidatilor §i partidelor politice care 

solicita votul in baza programelor lor politice care influenteaza apoi programele de guvemare 

locala. Partidele politice sunt vehicule esen^iale care faciliteaza legaturile cetatenilor in
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societate. Pentru aceste considerente, este necesara revenirea la un sistem de vot care sa 

satisfaca dubla exigenta privind reprezentativitate legitimitatea.

Avand in vedere cele mentionate, inaintam prezenta iniiiativa legislative pentru 

alegerea primarilor §i a pre§edintilor de Consilii Jude^ene in doua tururi, potrivit unui sistem 

majoritar de vot in doua tururi, cu urmatoarele efecte:

1. Cre§terea reprezentativitatii §i legitimitatii celor mai importanfi alesi locali - factori 
cheie in dezvoltarea locala in stransa legatura cu nevoile cetaienilor;

2. Crearea de §anse egale in procesul electoral pentru partide noi, mici §i candidati 
independent!;

3. Cresterea pluralismului politic din societatea romaneasca ca „o conditie §i o garan^ie a 

democratiei constitutionale”, conform Art. 8 alin. (1) din Constitutie. Principala 

implicatie este ca partidele §i candidatii in alegerile locale isi vor indeplini rolul 
contitutional de a contribui „la definirea §i la exprimarea vointei politice a cetatenilor”, 
potrivit Art. 8 alin. (2) din Legea flindamentala. Pluralismul politic si competitia 

crescuta asigura cresterea competitivitatii ofertei electorale a candida^ilor si a calitatii 
campaniei electorale.

4. §anse mai mari de atingere a consensului in comunitate in ceea ce priveste solutiile de 

politic! publice care se prefigureaza in campania electorala pentru alegerea 

autoritatilor administratiei publice locale. De aceea, prin revenirea la sistemul de vot 
in doua tururi, cresc sansele ca solutiile partidelor si candidatilor sa fie mai aproape de 

comunitatile locale §i de interesele lor de dezvoltare locala. Candidatii nu numai ca 

vor deveni mai receptivi, dar vor fi nevoiti sa prezinte solutii orientate cStre cetateni, 
atingand, totodata, miza Strategiei pentru consolidarea administratiei publice: 
dezvoltarea locala prin construcfia de proiecte comune care sunt reflectate in 

administratie drept „proiectele societatii”, si nu ale candidafilor care intra in alegeri pe 

pozitia dominants.

In numele initiatorilor,

Senator Claudiu-Richard TARZIU
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