
PRIM MINISTRU

Domnule pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitutie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 204 din 

Ordonanta de urgen^d a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, initiata de domnul deputat PNL Stefan-Bucur Stoica 

impreuna cu un grup de parlamentari PNL (Plx.206/2021).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 

art. 204 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019privind Codul 

administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, in sensul ca 

ordinul prefectului pentru constatarea incetarii mandatului de consilier 

local/judetean sa fie dat in 30 de zile de la comunicarea hotararii de 

pierdere a calitatii de membru de partid, indiferent daca legalitatea 

respectivei hotarari a fost sau nu contestata in cadrul forurilor superioare 

ale partidului sau in instan|a.
Potrivit Expunerii de motive, masura legislativa este propusa pentru 

evitarea unor situatii prin care se blocheaza activitatea consiliilor locale 

judetene, precum §i blocarea unor proiecte privind dezvoltarea 

comunitatilor locale prin scurgerea unor timpi prea mari de la momentul 

interventiei cauzei de incetare a mandatului (decizia de pierdere a calitatii 

de membru al unui partid) §i momentul incetarii efective a mandatului de 

ales local.



Il.Observatii

1. Articolul 204 din Ordonanta de urgenfd a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ reglementeaza cadrul general pentru incetarea 

mandatului de consilier local sau jude^ean stabilind: cazurile de incetare 

inainte de termen a mandatului consilierului local/judetean; momentul 

incetarii de drept a mandatului consilierului local/judetean; autoritatea 

desemnata sa constate incetarea mandatului (consiliul sau prefectul), 
termenele pentru constatarea incetarii mandatului, actul administrativ prin 

care se realizeaza incetarea mandatului (hotarare de consiliu sau ordin al 
prefectului) etc.

A

In prezent, pentru situatia de incetare a mandatului consilierului local 

in cazul in care acesta si-a pierdut calitatea de membru al partidului politic 

sau al organizaliei minoritalilor nalionale pe a carei lista a fost ales, 
legiuitorul a stabilit ca momentul incetarii de drept al mandatului pentru 

acest caz specific este data comunicarii hotararii de excludere a 

consilierului de catre forul competent al partidului politic sau al 
organizaliei cetatenilor apar^inand minoritatilor nalionale pe a carei lista 

consilierul local sau jude^ean a fost ales [art. 204 alin. (5)’].
Totodata, legiuitorul a conditional raportarea la acest moment (data 

comunicarii hotararii catre prefect) de contestare a legalitatii hotararii de 

excludere in fata instantei de judecata. In ipoteza juridica in care este 

contestata legalitatea hotararii de excludere, legiuitorul a stabilit in 

cuprinsul art. 204 alin. (19)^, atat autoritatea competenta cu solulionarea 

contestarii legalitatii hotararii de excludere (instanta de judecata), dar §i 
momentul incetarii de drept al mandatului consilierului local in cazul 

contestarii legalitatii acestei hotarari, respectiv data ramanerii definitive a 

hotararii judecatore§ti.
Precizam faptul ca solufia de reglementare a avut in vedere 

considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 530/2013 referitoare la 

excep/ia de neconstitu}ionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din 

referitoare la excepfa de neconstitufonalitate a prevederilor art. 16 

alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003.

Data incetarii de drept a mandatului in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j) este data comunicarii catre prefect, secretarul 
general al unitdfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ^i catre consilierul local, a hotararii forului competent sa 
decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizafiei cetdtenilor aparfindnd minoritatilor 
nafionale pe a carei lista consilierul local sau consilierul judefean a fost ales, in situatia in care legalitatea acesteia nu 
a fost contestata.

(19) in situatia in care este contestata legalitatea actului prevdzut la alin. (4) sau a hotdrdrii prevdzute la alin. (5). 
data incetdrii de drept a mandatului este data rdmdnerii definitive a hotdrdrii judecdtore§ti.



in considerentele deciziei precitate „Curtea observd cd 

reglementdrile in materie din alte state, in deplin acord cu exigentele 

dreptului de acces la justitie, institute posibilitatea contestdrii in fata 

instantelor a deciziilor partidelor politice cu privire la raporturile dintre 

partide si memhrii acestora. (...)
Curtea precizeaza ca, m considerarea statutului pe care partidele 

politice il au, potrivit art. 1 teza a doua din Legea nr. 14/2003, „persoane 

juridice de dreptpublic,'' §i ^inand seama si de faptul ea, potrivit art. 2 din 

lege, partidele „participd cu candidati in alegeri si la constituirea unor 

autoritdf publice”, a lasa in afara controlului judecatoresc respectarea de 

catre organele de decizie ale partidelor a propriilor statute inseamna a nega 

drepturile §i libertalile cetatene§ti prevazute de Constitutie.
Astfel, potrivit art. 40 alin. (1) din Constitute, „Cetd^enii se pot 

asocia liber in partide politice, in sindicate, in patronate §i in alte forme 

de asociere".
Totodata, dispozitiile art. 37, care prevad dreptul de a fi ales, trebuie 

coroborate §i cu cele ale art. 15 alin. (1) din Constitutie, potrivit carora 

„cetdtenii beneficiazd de drepturile §i de libertdtile consacrate prin 

Constitute §i prin alte legi §i au obligatile prevdzute de acestea", astfel 

incat alesul local trebuie sa beneficieze §i de dreptul de a i§i exercita 

netulburat func^ia in care a fost ales prin votul eleetoratului.
Se observa ea, in eazul consilierilor locali, fara a distinge daca 

pierderea calitatii de membru al partidului este sau nu imputabila, masura 

excluderii din partid produce un efect juridie extrem de grav - ineetarea 

mandatului. Curtea refine ea imposibilitatea de a contesta in fata instanfei 

judecatoresti o asemenea masura dispusa fara a verifica respectarea 

statutului §i a procedurilor statutare este contrara dreptului de acces la o 

instanfa judecatoreasca si face ca drepturile enunfate sa fie lipsite de 

confinutul juridie garantat de statul de drept §i democratic.
In acest sens, solufia juridica propusa de inifiatori, referitoare la 

procedura de constatare a incetarii de drept a mandatului consilierului 

local sau judefean din perspectiva momentului de incetare de drept a 

mandatului, pentru situatia de incetare a mandatului consilierului local sau 

judetean in cazul in care acesta §i-a pierdut calitatea de membru al 
partidului politie sau al organizatiei minoritafilor nafionale pe a earei lista 

a fost ales, nu respecta prevederile Deciziei Curti Constitutonale a 

Romdniei nr. 530/2013.



De altfel, potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutia Romdniei, 
republicata, „Deciziile Curtii Constitutionale se publicd in Monitorul 

Oficial al Romdniei. De la data publicdrii, deciziile sunt general 

obligatorii si au putere numai pefitru viitor”.

3. Fara a contesta inconvenientele de ordin practic in aplicarea 

prevederilor legale vizand incetarea de drept a mandatului alesului local, 
atunci cand este contestata hotararea forului statutar al partidului de 

excludere a unui membru, semnalam totusi ca:
a) , simpla eliminare din cuprinsul alin. (5) si (19) ale art. 204 cu 

referire la contestarea in instan(a a legalitatii hotararii forului competent sa 

decida incetarea calitatii de membru de partid nu va face efectiva masura 

de incetare de drept a mandatului la data comunicarii catre prefect a 

hotararii in cauza, intrucat masura nu este corelata §i cu dispozi^iile 

alin. (8), care vizeaza ipotezele de incetare de la lit^. b) si g) - k), deci 

inclusiv lit. i).
Astfel, de lege lata, potrivit alin. (8), inclusiv in situafia incetarii de 

drept a mandatului in condi^iile lit. j), „constatarea mcetdrii de drept a 

mandatului de consilier local sau de consilier judetean, precum si 

vacantarea locului de consilier local sau de consilier judetean se fac de 

catre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data 

in§tiin}drii transmiseprefectului (...) de catre instan}d’\ ceea ce presupune, 
in mod evident, ca, in cazul existenfei unei contestari in instan(a, ordinul 

prefectului va fi emis dupa in§tiin|area instan(ei cu privire la hotararea 

data, iar nu in baza comunicarii partidului cu privire la masura incetarii 

calitatii de membru a consilierului in cauza.
b) . solatia propusa nu ia in considerare modul in care ar putea fi 

remediate consecin^ele produse in situa(ia in care, ulterior emiterii 

ordinului prefectului de vacantare a mandatului si ulterior validarii

^ b) constatarea sancp'onarea, in condifiile Legii nr. 176/2010, cu modificarile coinpletdrile ulterioare, a unei stdri 
de incompatibilitate; (...)

g) condamnarea, prin hotardre judecdtoreascd rdmasa defmitiva, la o pedeapsd privativd de libertate, indiferent de 
modalitatea de individualizare a executarii pedepsei;

h) punerea sub interdicfie judecdtoreascd;
i) pierderea drepturilor electorale;
J) pierderea calildjii de membru al partidului politic sau al organiza(iei minoritdlilor najionale pe a cdrei listd a fost 

ales;
k) condamnarea prin hotardre judecdtoreascd rdmasa deftnitivd pentru sdvdr^irea unei infractiuni electorale pe 

durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicatd §i de modalitatea de 
individualizare a executarii acesteia;
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4mandatului supleantului de catre instan|a, in conditiile art. 122 

art. 172^, este emisa o hotarare judecatoreasca de anulare a deciziei de 

excludere si/sau a ordinului prefectului.
Avem in vedere, pe de o parte, faptul ca, odata validat, mandatul 

supleantului devine efectiv, acesta bucurandu-se de toate drepturile 

obligaliile prevazute de lege pentru alesii locali iar, pe de alta parte, faptul 

ca redobandirea mandatului ca urmare a hotararii instanfei de anulare a 

deciziei de excludere §i/sau a ordinului prefectului nu este prevazuta ca §i 
cauza de incetare a mandatului supleantului, dar nici nu este posibil ca un 

consiliu local sa poata functiona cu un numar mai mare de consilieri decat 

cel prevazut de lege, cu consecinte grave asupra aprecierii legalitatii 

actelor adoptate in aceasta situatie de catre autoritatea publica locala.
Apreciem ca masurile propuse pot fi de natura a aduce atingere 

dispozi^iilor art. 1 alin. (3) §i (5) din Constitu^ie, in dimensiunea sa 

referitoare la calitatea legii, a§a cum a fost dezvoltata de jurisprudenta 

Curtii Constitutionale.
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ART. 122
Validarea mandatelor supleanfilor pe durata mandatului consiliului local
(1) In caz de vacanfa a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele

supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile de la data tncetdrii mandatului consilierului local, in conditiile art. 204, 
de catre judecdtoria in a edrei razd teritoriald se afld circumscriptia electorald pentru care au avut loc alegeri in 
procedurd necontencioasd, prin incheiere pronunfatd in camera de consiliu, fdrd a fi aplicabild procedura de 
regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazd cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) ;/ 
art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) (3). Supleanfii au obligafia transmiterii catre secretarul general al
unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevdzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) cu cel 
pufin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozifiile art. 114 alin. (4)-(7) se aplicd in mod 
corespunzdtor.

(2) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurdmdntul in fata 
consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul general al unitdtii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale l-a informal cu privire la validarea mandatului sdu.

(3) Consilierul local declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat de judecdtoria competentd, in primd instantd. dar 
care a fost validat prin hotdrdrea tribunalului depune jurdmdntul in fata consiliului local, in termen de 15 zile de la 
data la care i-a fost comunicatd hotdrdrea tribunalului.

(4) Consiliul local se convoacd in conditiile art. 134 alin. (1) pentru respectarea termenului prevazut la alin. (2) sau 
(3), dupd caz.

(5) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurdmdntul in 
termenul de 15. zile ori care refuzd sd depund jurdmdntul este considerat demisionat de drept, cu exceptia cazului in 
care se afld in una dintre situatiile prevdzute la art. 116 alin. (8).

(6) in cazul in care consilierul local al cdrui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3) se afld, pe perioada 
celor 15 zile prevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situatiile prevdzute la art. 116 alin. (8), termenul pentru 
depunerea jurdmdntului se prelungefte pdnd la incetarea acestei situatii.
^ ART. 172

Constituirea consiliului judetean
Dispozitiile art. 113-122 se aplicd in mod corespunzdtor pentru constituirea consiliului judetean, validarea 

mandatelor find realizatd de tribunalul in a cdrui circumscriptie se afld unitatea administrativ-teritoriald. fncheierea 
de validare sau invalidare poate fi atacatd de cei interesati la curtea de apel in a edrei circumscriptie se afld tribunalul.
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in acest sens, Curtea a re^inut ca o dispozitie legald trebuie sd fie 

precisd, neechivocd f sd instituie norme clare, previzibile si accesibile a 

cdror aplicare sd nu permitd arbitrariul sau abuzul si cd norma juridicd 

trebuie sd reglementeze in mod unitar, uniform §i sd stabileascd cerinfe 

minimale aplicabile tuturor destinatarilor sdf

? 9?

4. Semnalam necesitatea identificarii unor norme reparatorii pentru 

situatia in care consilierul local sau consilierul judetean isi exercita dreptul 

de a ataca la instanta judecatoreasca hotararea de incetare inainte de 

expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a pierderii calitatii de 

membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a 

carei lista a fost ales consilierul local sau consilierul judetean si obtine o 

solutie favorabila.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele mentionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

Domnului deputat Ludovic ORBAN 

Pre§edintele Camerei Deputalilor

^ a se vedea in acest sens, Decizia nr. 619/2016 referitoare la obiecfia de neconstitufionalitate a dispozifiilor Legii 
pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputafilor al senatorilor; Decizia nr. 
1/2014, Decizia nr.183/2014, Decizia nr. 363/2015, Decizia nr. 603/2015, Decizia nr. 405/2016.
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