
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1

Titlul prezentului act normativ

Lege

Pentm modificarea si completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ

Sectiunea 2

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuate

Codul administrativ are ca obiect reglementarea cadrului general pentm 
organizarea §i funclionarea autoritalilor §i institu|iilor administraliei publice, 
statutul personalului din cadml acestora §i raspunderea administrative, serviciile 
publice, precum §i regulile specifice privind proprietatea publica §i private a 
statului §i a unite^ilor administrativ-teritoriale.

Acest instmment juridic asigure armonizarea statutelor aplicabile ale§ilor 
locali §i personalului din cadml autoriteiilor §i instituliilor publice cu domeniul 
dreptului public §i dreptului administrativ, inclusiv prin defmirea respunderii 
administrative.

Meritul codului administrativ, instmment de lucm mult a§teptat, este de a 
defini reguli specifice atesterii §i exerciterii dreptului de proprietate publice §i 
private a unitetilor administrativ-teritoriale §i a modaliteiilor de punere in valoare 
a proprietetii publice. Prevederile acestuia aduc in atentie unele nouteti legislative 
dar si modificeri ale unor norme juridice deja cunoscute.

Or, situatiile practice intalnite determina exact contrariul. Astfel, in practica 

judiciara, administrativa si sociala s-au identificat situatii in care activitatea



consiliilor locale si judetene a fost blocata, incetinita, sicanata in detrimentul 
interesului comunitar.

2. Schimbari preconizate

Prin intermediul dispozitiilor Codului Administrativ a fost stabilit 
momentul incetarii de drept a mandatelor consilierilor locali, consilierilor 
jude^eni §i pre§edintelui consiliului jude^ean care poate fi determinat de o stare de 
fapt (ca in cazul demisiei), de ramanerea defmitiva a unei hotarari judecatore§ti 
de condamnare sau de decizia unei anumite persoane juridice (ca in cazul pierderii 
calitatii de membru al unui partid politic sau in cazul elaborarii unui raport de 
evaluare prin care este constatata o stare de incompatibilitate), moment de natura 
sa clarifice situa(ia mandatului alesului local.

Din aceasta perspectiva se impun clarificari cu privire la momentul 
incetarii mandatului consilierilor locali/judeteni alesi pe listele partidelor politico 
prin punerea in acord a dispozitiilor legale cu situatiile identificate in practica 
judiciara, necesitate argumentata de evitare a unor situatii prin care se blocheaza 
activitatea consiliilor locale/judetene precum si blocarea unor proiecte privind 
dezvoltarea comunitatilor locale prin scurgerea unor timpi prea mari de la 
momentul intervenirii cauzei de incetare a mandatului (decizia de pierdere a 
calitatii de membru al unui partid politic) si momentul incetarii efective a 
mandatului de ales local.

Dispozi(iile legale in forma in care se doresc a fi modificate au ca fmalitate 
prevenirea migra|iei politico a ale§ilor locali de la un partid politic la altul, 
asigurarea unei stabilita^i in cadrul administra(iei publice locale, care sa exprime 
configura(ia politica, a§a cum aceasta a rezultat din voin(a electoratului.

De asemenea, Curtea Constitu(ionala a statuat ca introducerea cazului de 
incetare a mandatului de consilier local ca urmare a pierderii calitatii de membru 
al partidului pe a carui lista a fost ales "este o consecin(a a dispozitiilor art. 8 alin. 
(2) din Constitutie, potrivit carora partidele politico contribuie la defmirea §i la 
exprimarea vointei politico a cetatenilor. Electoratul acorda votul sau unei 
persoane, pentru a indeplini o func^ie publica la nivelul administratiei locale, in 
considerarea programului politic al partidului din randurile caruia face parte la 
momentul alegerii §i pe care aceasta persoana urmeaza sa il promoveze pe 
perioada mandatului sau de consilier local sau judetean. De vreme ce alesul local 
nu mai este membru al partidului pe listele caruia a fost ales, inseamna ca nu mai 
intrune§te conditiile de reprezentativitate §i legitimitate necesare indeplinirii 
programului politic pentru care alegatorii au optat. Prin urmare, nu se mai justifica 
mentinerea acestuia in functia publica" (Decizia nr. 1.167 din 11 decembrie 
2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 
2008). Intr-o alta decizie, Curtea Constitutionala a concluzionat ca "pastrarea



calita^ii de consilier local sau judetean in ipoteza in care acesta nu mai apaitine 
partidului pe lista caruia a fost initial ales ar echivala cu convertirea respectivului 
mandat intr-un mandat de independent sau aparfinand, eventual, altui partid 
politic in care consilierul s-a inscris ulterior. Or, in condi^iile actualului sistem 
electoral ce prevede scrutinul de lista pentru alegerea consilierilor locali §i 
jude^eni, aceasta ipoteza nu poate fi acceptata, deoarece mandatul in exerci^iu, 
astfel continuat, nu mai corespunde voin|ei initiate a electoratului, care a acordat 
votul sau unui candidat in considerarea partidului pe care, la acel moment, acesta 
il reprezenta" (Decizia nr. 280 din 23 mai 2013, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 16 iulie 2013).

Evaluand contextul in care a fost adoptat actul normativ - OUG nr.57/2019 
- Codul administrativ §i scopul urmarit de legiuitor, se constata ca inten^ia 
legiuitorului a fost tocmai aceea de a stabili o procedura distincta care trebuie 
respectata in situalia incetarii mandatului alesului local ca urmare a pierderii 
calitalii de membru al partidului sau al organizaliei minoritatilor na|ionale pe a 
carui/carei lista a fost ales.

Dispoziliile art.204, alin.l2 din OUG nr.57/2019 reprezinta expresia 
rolului prefectului, in calitate de reprezentant al Guvemului, de a ac^iona la 
nivelul judepilui sau, dupa caz, al municipiului Bucure§ti, pentru realizarea 
obiectivelor cuprinse in Programul de guvemare §i de a dispune masurile necesare 
pentru indeplinirea lor, in conformitate cu competenlele §i atributiile ce ii revin, 
potrivit legii.

Or, a§a cum s-a aratat in cele ce preceda, pierderea de catre alesul local a 
calitatii de membru al partidului politic sau al organiza^iei minorita|ilor nalionale 
pe a carui/carei lista a fost ales are drept consecinta neintrunirea condi^iilor de 
reprezentativitate §i legitimitate necesare indeplinirii programului politic pentru 
care alegatorii au optat, astfel incat nu se mai justifica menlinerea acestuia in 
func^ia publica.

in acest context se impune precizarea ca partidelor politice le revine sarcina 
selectarii, pregatirii §i propulsmi candida^ilor in vederea alegerilor, sens in care 
alcatuiesc liste de candida^i pe care ii sprijina pe tot parcursul campaniei 
electorate, precum §i ulterior, pe intreaga durata a mandatului dobandit. Prin votul 
exprimat, cetalenii exprima opliuni intre diversele programe politice care 
participa la scrutinul electoral §i mai pu^in cu privire la Candida^!, in considerarea 
calitalilor §i meritelor acestora.

Prin urmare, pierderea calita^ii de membru al partidului politic pe listele 
caruia a fost ales echivaleaza cu pierderea statutului de ales local, dispozi^iile 
art.204, alin.(2) lit.j din OUG nr.57/2019 avand ca fmalitate prevenirea migraliei 
politice a ale§ilor locali de la un partid la altui §i asigurarea unei stabilita^i in 
cadrul administra^iei publice locale, care sa exprime configural^ia politica, a§;a 
cum aceasta a rezultat din voin^a electoratului.

In raport cu aceste considerente este evident interesul partidului politic de 
a sesiza prefectul pentru emiterea ordinului de incetare a mandatului alesului



local, competenta exclusiva a prefectului prevazuta de art.204 alin. (12) din OUG 
nr.57/2019 reglementata de catre legiuitor in considerarea calitatii acestuia de 
reprezentant al Guvemului la nivelul autoritatii publice locale.

De altfel, dispozi^iile art.204, alin. (12) din OUG nr.57/2019 stabilesc 
prefectului rolul de a constata, respectiv de "a lua act" de incetarea mandatului de 
consilier local/jude(ean in cazul expres prevazut de lege, respectiv pierderea de 
catre consilier a calita|ii de membru al partidului politic sau al organiza(iei 
minorita^ilor na(ionale pe a carui/carei lista a fost ales. A§adar, prefectul 
indepline§te, in temeiul legii, o formalitate necesara in vederea func(ionarii 
autorita(ii administratiei publice, in condi^ii de reprezentativitate §i legitimitate 
necesare indeplinirii programului politic pentru care alegatorii au optat.

Prezenta propunere legislativa stabileste ca art. 204 sa fie modificat astfel:
- alin. 5 sa fie modificat dupa cum urmeaza; . “(5) Data incetarii de drept a 
mandatului in cazul prevazut la alin. (2) lit. j) este data comunicarii catre prefect, 
secretarul general al unitafii/subdiviziunii administrativ-teritoriale §i catre 
consilierul local, a hotarMi forului competent sa decida asupra pierderii calitafii 
de membru al partidului politic sau al organizafiei minoritafilor nafionale pe a 
carei lista consilierul local sau consilierul judefean a fost ales”;
- alin. 19 sa fie modificat dupa cum urmeaza: (19) In situafia in care este contestata 

legalitatea actului prevazut la alin. (4), data incetarii de drept a mandatului este 

data ramanerii definitive a hotararii judecatore§ti”.

Prezentul proiect normativ ofera posibilitatea unei derulari normale a 

activitatii administrative si a celei politice cu celeritate, fara a se abate de la scopul 
legal. In actualul context politic, aceasta propunere de modificare a art. 204 alin. 
5 este menita sa confere un caracter de stabilitate si predictibilitate a normei 
juridice in special, dar si a stabilitatii politice in general, in egala masura 

garantand aceleasi atribute consiliilor locale si judetene in indeplinirea rolului lor 

in slujba cetatenilor.

3. Alte informatii

Nu este cazul.

Sectiunea 3

Efectele prezentului act normativ asupra legislatiei in vigoare



1. Masuri normative necesare pentm aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ

Se va modifica OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislatia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Prezentul act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Alte informatii

Nu este cazul

Sectiunea 4

Masuri de implementare

1. Masuri de punere in aplicare a prezentului act normativ de catre 

autoritatile administratiei publice centrale si/sau locale

Fiind in discutie modificarea Codului Administrativ, autoritatile publice 

centrale si/sau locale vor lua act de respectivul articol si vor lua masurile 

legale ce se impun pentru aplicare intocmai la oricare dintre situatiile 

viitoare privitoare la obiectul modificarii legislative respective.

2. Alte informatii

Nu au fost identificate

Fa^a de cele de mai sus mentionate, va supun spre dezbatere §i adoptare 

prezenta propunere legislative pentru modificarea art. 204 din Ordonan^a de 

urgen^a a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ.



4

S

Pentru Initiator!,

§tefan-Bucur Stoica - Deputat PNL ^ 

Victoria-Violeta Alexandra - Deputat PNL 

Dumitru Marculescu - Deputat PNL 

Gabriel Avramescu - Deputat PNL

/

alexandru.nita
Rectangle

alexandru.nita
Rectangle



. n

TABELINITIATORI
proiect de lege modificarea art. 204 din Ordonanfa de urgenfa a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

Nr. Nume si prenume deputat Semnatura

Crt.
/

1. Stoica §tefan-Bucur - Deputat PNL 4
//,'PUL

\z. ERVlhi

Z

'V.
Cxo'fu OjVTi^tyH A

'J i cgtx^^ (!) I M-S hintr^UI™
il^AflESQJ (SAfeREL - iWx

flefei/v/ jl/-/?aA
/i.

\

Q<Jdc/ Mf'cA/4-^u/3

alexandru.nita
Rectangle




