
EXPUNEREA DE MOTIVE

pentru completarea art. 201 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ

Prezenta propunere legislativă vizează completarea articolului 201 din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ, prin care o persoană aleasă într-o funcţie de demnitate publică 

respectiv primar, consilier local, preşedinte consiliu judeţean sau consilier judeţean să nu 

poată îndeplini aceea;! funcţia în care a fost ales mai mult de 3 mandate.
Codul administrativ reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi 

funcţionarea administraţiei locale. Aceste reglementări generaliste, privind condiţiile de 

exercitare ale mandatelor, s-a dovedit, de-a lungul timpului, ca fiind ineficierită din punct de 

vedere democratic.
De multe ori, am fost martorii diverselor situaţii prin care diferiţi edili sau grupuri de 

persoane din jurul unui primar sau consilier local au creat un monopol asupra resurselor unei 
comunităţi, ducând la conflict de interese, acuzaţii de nepotism sau corupţie, aspecte grave 

care afectează dezvoltarea durabilă a unei comunităţi, punând, astfel, instituţia în situaţii 
economico-sociale şi juridice greu de reglat şi de gestionat pentru o bună funcţionare 

ulterioară.
Ba chiar mai mult, după 2 mandate, aceştia, primarul, consilierul local, preşedintele 

de consiliu judeţean şi consilierul judeţean, construiesc în jurul lor un sistem politic şi 
instituţional în care orice competiţie reală locală devine imposibilă.

Din punct de vedere al actului administrativ local, anihilarea oricărei competiţii 
politice se resimte în eficienţa şi eficacitatea administraţiei publice locale, cele mai multe 

proiecte pentru comunitate având bazele în primul şi în al doilea mandat, al treilea fiind un 

mandat prin care cele mai multe proiecte sunt finalizate şi încheiate.
Subiectul numărului de mandate elective a fost un subiect de discuţie de multă vreme, 

în întreaga lume. In America şi Europa Occidentală a fost iniţiată o dezbatere privind 

limitarea numărului de mandate elective. Dacă ea nu a dus la reforme spectaculoase este, 
poate, pentru că cei care decid au avut întotdeauna interesul contrar.

Exemplul suprem în stat, prevăzut de Constituţie, este preşedintele României. 
Constituţia prevede, pentru acesta, mandate limitate la două de câte 5 ani fiecare. Acest lucru 

a fost prevăzut încă din anii ’90, pentru a nu se crea în jurul acestuia un pol de putere ce poate 

duce la o dictatură sau la clădirea unui cult al personalităţii.
Acest exemplu trebuie să fie unul de la care să pornească această schimbare în cadrul 

comunităţilor locale.



Limitarea aleşilor locali la 3 mandate duce la o întărire a instituţiilor administrative 

locale, la creşterea credibilităţii acestora şi, mai ales, a eficienţei lor. Prin limitarea 

mandatelor se urmăreşte şi o depolitizare a instituţiilor subordonate primăriilor şi consiliilor 

judeţene.
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