
ROM AN IA

EXPUNERE DE MOTIVE

Cadrul normativ care reglementează modalitatea de alegere a autorităţilor 
administraţiei publice locale este reprezentat de Legea nr. 115/2015 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare.

în ultimii ani, la nivelul comunităţilor locale a avut loc o degradare a 
autorităţii locale, situaţie ce a fost determinată de diminuarea legitimităţii acelor 
primari care au fost aleşi fără materializarea încrederii unei majorităţi a 
alegătorilor care locuiesc, în mod regulat, în respectivele unităţi administrativ- 
teritoriale.

Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 alegătorii au 
posibilitatea de a-şi exercita dreptul de vot în circumscripţia electorală în care îşi 
au reşedinţa, dacă aceasta a fost stabilită cu cel puţin 45 de zile înaintea datei 
scrutinului, perioadă ce nu poate fi apreciată ca fiind rezonabilă, de natură a 
justifica interesul lor de a fi reprezentaţi în acea localitate. în lipsa unei reşedinţe 
de durată a cetăţenilor, unii edili, în exercitarea şi perpetuarea mandatului lor, 
urmăresc obţinerea unei susţineri facile din partea unei minorităţi a comunităţii, 
respectiv cea a alegătorilor cu reşedinţă de cel puţin 45 de zile, şi nu a unei 
majorităţi reprezentative a cetăţenilor ce locuiesc în mod regulat în acea 
circumscripţie electorală. Obţinerea votului majorităţii cetăţenilor în aceste 
condiţii nu reprezintă altceva decât o alterare a standardului democratic la 
nivelul comunităţilor locale. Or, tocmai acest fapt este inacceptabil pentru o 
societate care îşi propune consolidarea sistemului democratic, precum şi 
protejarea şi întărirea funcţiei de reprezentare a cetăţenilor prin intermediul 
alegerilor libere, ajungându-se în situaţia ca unii primari să reprezinte, timp de 4 
ani, cetăţeni care îşi stabilesc reşedinţa pentru o perioadă scurtă înainte de 
alegeri şi care nu locuiesc în mod regulat în circumscripţiile în care acei primari 
au fost aleşi.

Astfel, este golit de conţinut inclusiv dreptul fundamental de a alege, prin 
aceea că aceşti cetăţeni sunt reprezentaţi într-o localitate în care nu mai au 
interesul, iar primarul care ar trebui să aibă legitimitatea conferită prin votul a 
cât mai mulţi membri ai comunităţii, în fapt, nu o are.

Din Anexa la adresa Ministerului Afacerilor Interne înregistrată sub nr. 
21802/15.09.2022, transmisă ca răspuns la întrebarea înregistrată la Camera 
Deputaţilor sub nr. 5903A/2022, întrebare având ca obiect comunicarea "Datelor
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privind cererile soluţionate în perioada 2017-2021 pentru înscrierea menţiunii 
privind stabilirea reşedinţei", se poate observa că, în anul 2020, anul în care au 
au fost organizate ultimele alegeri pentru autorităţile administraţiei publice 
locale, numărul reşedinţelor acordate a fost mai mare, în unele judeţe fiind chiar 
dublu sau triplu faţă de anii în care nu au fost organizate astfel de alegeri. 
Document ataşat prezentei expuneri de motive.

Propunerea legislativă instituie, pentru exercitarea votului în 
circumscripţiile electorale în care alegătorii îşi au reşedinţa, condiţia de stabilire 
a acesteia pentru o perioadă de cel puţin un an înaintea datei alegerilor, în 
scopul prevenirii distorsionării rezultatului alegerilor la nivelul comunităţilor 
locale, precum şi pentru descurajarea fenomenului de "turism electoral". în cazul 
în care alegătorii nu şi-au stabilit reşedinţa într-o circumscripţie electorală pentru 
o perioadă de cel puţin un an înaintea datei alegerilor, aceştia au posibilitatea de 
a-şi exercita dreptul de vot în circumscripţia electorală în care îşi au domiciliul.

Instituirea condiţiei de stabilire a reşedinţei pentru o perioadă de cel puţin 
un an înaintea datei alegerilor este în deplină concordanţă cu recomandările 
formulate prin Codul bunelor practici în materie electorală - Linii directoare şi 
raport explicativ, adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept 
(Veneţia, 18-19 octombrie 2002). Prin aceasta nu se schimbă sistemul electoral 
propriu-zis, nu se generează confuzie sau incertitudine pentru alegător şi nu este 
afectat principiul predictibilităţii şi securităţii juridice, fiind vorba de o condiţie 
aplicată în mod tradiţional în legislaţia românească începând cu anul 1992.
Mai mult decât atât, potrivit pct. 6, lit. c din Raportul Explicativ adoptat de 
Comisia de la Veneţia în cadrul celei de-a 52 Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 
octombrie 2002), se precizează că "persoanele cu drept de vot pot fi înregistrate 
în listele circumscripţiilor electorale unde aceste persoane au reşedinţa 
secundară, în condiţiile în care el/ea domiciliază în localitatea respectivă în mod 
regulat şi achită taxele locale, dar nu trebuie să fie înregistrat pe listele 
electorale permanente".

PENTRU INIŢIATORI:
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Anexa Ia adresa M.A.L nr.

Număr reşedinţe acordate / an
2021JUDEŢ 2017 2018 2019 2020

Alba 5.871 6.299 6.371 7.537 5.329
Arad 6.8525.644 5.784 5.670 7.809

4.9654.534 6.492Argeş 4.524 4.445
5.326Bacău 4,997 5.578 5.920 6.300

10.862Bihor 9.769 10.531 11.293 18.267
Bistriţa-Nâsăud 3.227 3.824 3.1213.041 3.385

3.344Botoşani 3.789 3.925 4.061 4.252
8.8479.963 10.367 9.906Braşov 10.237

1.782Brăila 1.833 1.926 1.996 1.560
39.961 38.147Bucureşti 41.920 43.165 42.198

3.804Buzău 3.361 3.526 3.966 6.755
3.550Caraş-Severin 3.316 3.499 4.000 9.213
2.321Călăraşi 2.113 2.092 5.1251.928

Cluj 17.203 20.651 16.40216.594 17.412
6.588Constanţa 7,273 7.263 7.368 7.791

3.051 3.2583.124 3.290 3.378Covasna
3.227 3.423 5.956 3.956Dâmboviţa 2.901

6.958Dolj 7.999 14.7748.241 8.405
2.253Galaţi 2.644 2.709 3.7312.733

2.562 2.619 7.483 2.021Giurgiu 2.207
6.589 2.965Gorj 2.632 2.428 2.670

4.2886.040 4.405Harghita 6.747 5.721
5.5245.627 5.664 8.899Hunedoara 6.091
2,4202.985 2.836 3.833Ialomiţa 2.651

15.90219.890 20.190 15.037laşi 20.466
8.6426.500 7.383 14.491Ilfov 6.354
4.0774.645 4.897 7.1124.219Maramureş
3.31113.368Mehedinţi 3.079 3.7573.340
7.1727.6858.572 8.298 8.335Mureş

4.544 3.7294.197 4.3164.133Neamţ
3.32911.2342.846 2.602 2.971Olt
8.20910.7559.270 9.394Prahova 9.257

4.764 3.5873.288 3.9733.369Satu Mare
2.5715.5442.438Sălaj 2.318 2.240

7.613 5.8697.0116.235 6.793Sibiu
4.1214.6164.5434.902 4.631Suceava
2.6159.1722.673 2.8672.553Teleorman

11.11415.33714.487 14.28613.258Timiş
1.5302.9851.7291.9781.889Tuicea

3.736 2.9793.4822.980Vaslui 2.882
4.2673.860 8.0593.303 3.365Vâlcea
2.7052.916 3.7392.887 2.883Vrancea
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