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Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal 

 

telefon: (021) 414 10 70         fax: (021) 414 10 72                    email:pnl@cdep.ro 

Bucureşti, 10 decembrie 2014 

C ă t r e, 

 

Secretariatul General al Camerei Deputaţilor 

Domnului Adrian PANCIU 

Domnule Secretar General,  

În temeiul prevederilor art. 146 lit. l) din Constituţie, şi în baza art. 27, 

alin (1) din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, vă înaintăm Sesizarea la Curtea Constituţională cu privire la 

Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 

pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală, 

adoptată, de Senat, în data de 9 decembrie 2014. 

 

Lider Grup PNL Camera Deputaţilor,              Lider Grup PNL Senat,                          

Deputat George SCUTARU                                Senator Puiu HAŞOTTI 

 

Lider Grup PDL Camera Deputaţilor               Lider Grup PDL Senat, 

Deputat Tinel GHEORGHE                              Senator Dumitru OPREA 
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Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal 

 

telefon: (021) 414 10 70         fax: (021) 414 10 72                    email:pnl@cdep.ro 

 

 

Domnului Augustin ZEGREAN 

Preşedintele Curţii Constituţionale 

 

Stimate domnule Preşedinte,  

 În temeiul art. 146 lit. a) din Constituţia României, al art. 11 lit. a) raportat 

la art. 15 alin. (1) din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 

Constituţionale, republicată, deputaţii și senatorii Partidului Naţional Liberal 

înscrişi pe lista anexată, formulează prezenta: 

 

SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE 

 

cu privire la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia 

publică locală 
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 Situația de fapt  

 

În 08.09.2014 a fost prezentat în Biroul Permanent al Camerei Deputaților 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică 

locală și înregistrat pentru dezbatere (PL-x nr. 392/2014).  

Proiectul a fost trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului și la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi cu termen de depunere amendamente 12.09.2014 și termen de 

depunere raport 17.09.2014, iar pentru aviz a fost transmis la Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

 

În 09.09.2014, Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat 

solicitarea cererii de modificare a termenului de depunere a raportului, și anume 

16.09.2014 

În 16.09.2014 a fost primit raportul comun de adoptare de la Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și de la Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi. În aceeași zi PL-x nr. 392/2014 a fost înscris pe 

ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților. 

În 17.09.2014 s-a primit avizul favorabil de la Comisia pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale 

În data de 17.09.2014, la votul final, nu a fost întrunită majoritatea 

calificată pentru adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri 

privind administraţia publică locală (rezultat vot: pentru=195 contra=109 

abțineri =21,  din 331 deputați prezenți) 

În 02.10.2014, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

administraţia publică locală a fost adoptat de Camera Deputaților ca urmare a 
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depășirii termenului de 30 de zile, potrivit art.115 alin.(5) din Constituția 

României republicată, iar în data de 02.10.2014 a fost înaintat la Senat 

În data de 9 decembrie Senatul a adoptat, Proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2014 pentru 

reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală. (rezultat vot, 

dintre cei 132 senatori prezenți 86 au votat pentru, 36 voturi contra, 6 abțineri, 4 

nu au votat) 

 

 

 Motive de neconstituționalitate 

 

 Așa cum în mod constant Curtea a statuat în jurisprudența sa, „viciul de 

neconstituţionalitate a unei ordonanţe simple sau ordonanţe de urgenţă emise de 

Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea de către Parlament a ordonanţei 

respective. Legea care aprobă o ordonanţă de urgenţă neconstituţională este ea 

însăşi neconstituţională (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, 

Decizia nr. 421 din 9 mai 2007, Decizia nr. 584 din 13 iunie 2007, Decizia nr. 

1.008 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

507 din 23 iulie 2009, sau Decizia nr. 738 din 19 septembrie 2012, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 8 octombrie 2012)” (Decizia 

55/2014, publicată în Monitorul oficial nr. 136 din 25.02.2014). 

 În opinia noastră, Ordonanța de Urgență nr. 55/2014 este neconstituțională 

din următoarele motive: 

 

 

 1. Art.I pct.(1) din OUG. nr.55/2014 încalcă dispoziţiile art.115 alin.(6) 

din Constituţie care dispune că „ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în 

domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale 

ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, 
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drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în 

proprietate publică”. 

 

 Instituţiile fundamentale pentru statul român sunt reglementate expres 

de Constituţia României. Între acestea se numără şi administraţia publică locală 

căreia legiuitorul constituant îi acordă secţiunea a-2-a din capitolul V intitulat 

„administraţia publică”. Alte instituţii fundamentale pentru stat, reglementate în 

mod expres de Constituţie sunt: Parlamentul României, Guvernul României, 

Autoritatea Judecătorească, Curtea Constituţională a României, Banca 

Naţională, Administraţia publică centrală. 

 Articolul 115 alin. (6) arată că prin ordonanţă de urgenţă nu poate fi 

afectat regimul instituţiilor fundamentale ale statului. Prin regim al instituţiilor 

fundamentale  înţelegem constituirea, organizarea şi funcţionarea acestora. 

 Articolul 121 din Constituţie dispune că „autorităţile publice prin care se 

realizează autonomia locală, în comune şi în oraşe, sunt consiliile locale alese şi 

primarii aleşi, în condiţiile legii” iar art. 122 dispune „consiliul judeţean este 

ales şi funcţionează în condiţiile legii”. 

 Consiliile locale şi cele judeţene sunt constituite prin alegerea şi ulterior 

validarea consilierilor locali sau judeţeni. Funcţionarea acestora depinde de 

activitatea pe care o desfăşoară consilierii locali sau judeţeni. Prin urmare 

eliminarea, suspendarea, modificarea sau completarea oricărui atribut de natură 

juridică referitor la validarea şi ulterior la activitatea consilierilor locali sau 

judeţeni este inclusă noţiunii de regim al administraţiei publice locale, ca 

instituţie fundamentală pentru buna funcţionare a statului, reglementată astfel, în 

mod expres, în sectiunea a-2-a, capitolul V din Constituţia României. 

 Deducem că prin ordonanţă de urgenţă nu este posibilă reglementarea 

oricărui aspect referitor la administraţia publică locală, acesta fiind un domeniu 

supus normării exclusiv prin lege, atribut al Parlamentului ca unică autoritate 

legiuitoare, după cum dispune art. 61 alin.(2) din Constituţie. 
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 Mai mult, ordonanţa atacată modifică un text de lege ce, aşa cum arată 

Curtea Constituţională în decizia nr. 273/2009, îşi are izvorul în dispoziţiile art. 

8 alin. 2 din Constituţie („Curtea Constituţională a statuat cu valoare de 

principiu că reglementările privind noul caz de încetare de drept a 

mandatului de consilier local sau de consilier judeţean îşi au suportul în 

dispoziţiile art.8 alin.(2) din Constituţie, potrivit cărora partidele politice 

contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Aceste 

dispoziţii de ordin constituţional au fost dezvoltate în Legea partidelor politice 

nr.14/2003 care, printre principalele funcţii ale partidelor politice prevăzute la 

art.2, menţionează şi pe acelea referitoare la desemnarea de candidaţi în alegeri 

şi la constituirea unor autorităţi publice, precum şi la stimularea participării 

cetăţenilor la scrutinurile electorale, potrivit legii. 

Textele criticate au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor 

locali de la un partid la altul, curmarea traseismului politic la care se 

recurge în funcţie de oportunităţile pe care le oferă un partid sau altul, 

asigurarea unei stabilităţi în cadrul administraţiei publice locale, care să 

exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa 

electoratului”). Articolul respectiv reglementează o altă instituţie fundamentală 

a statului de drept, deci modificarea acestei reglementări nu poate fi făcută prin 

ordonanţă de urgenţă.  

Practic, ordonanța influențează regimul juridic al partidelor politice și 

induce instabilitate în cadrul administrației publice locale, elemente de natură a 

„afecta” (prejudicia) buna funcționare a acestor instituții fundamentale ale 

statului. 

 

 2. Dispoziţiile OUG. nr.55/2014 sunt contrare jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale în materia migraţiei politice a aleşilor locali. Deciziile Curţii 

Constituţionale, în întregul lor, sunt general obligatoriii, conform dispoziţiilor 

art.147 alin.(4) din Constituţie şi practicii Curţii Constituţionale. 
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 Curtea Constituţională a subliniat în mai multe decizii, cum ar fi Decizia 

nr. 915/2007, Decizia nr.273/2009 sau Decizia nr. 280/2013 că dispoziţiile art.9 

alin. (2) lit h
1
) si ale art.15 alin.(2) lit. g

1
) ale Legii 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali prin care un ales local îşi pierde mandatul dacă se înscrie în alt 

partid politic decât cel pe listele căruia a candidat, este exclus sau demisionează 

din partidul pe care-l reprezintă în administraţia locală, sunt constituţionale. Per 

a contrario o normă care permite unui ales local să schimbe partidul pe listele 

căruia a candidat şi să-şi păstreze sau să obţină un mandat de ales local este 

neconstituţională. 

 

 Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 14 noiembrie 2007, că 

„prevederile menţionate mai sus "au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a 

aleşilor locali de la un partid politic la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul 

administraţiei publice locale, care să exprime configuraţia politică, aşa cum 

aceasta a rezultat din voinţa electoratului". Totodată, prin aceeaşi decizie, Curtea 

a constatat că textul criticat "nu conţine prevederi contrare dispoziţiilor art. 

16 din Constituţie, acesta aplicându-se deopotrivă consilierilor locali sau 

judeţeni care şi-au pierdut calitatea de membru al partidului politic sau al 

organizaţiei minorităţilor naţionale, fără niciun fel de privilegii sau 

discriminări". 

 De asemenea, prin Decizia nr.273/2009 Curtea Constituţională a arătat că 

„în jurisprudenţa sa în materie, a statuat cu valoare de principiu că 

reglementările privind noul caz de încetare de drept a mandatului de consilier 

local sau de consilier judeţean îşi au suportul în dispoziţiile art. 8 alin. (2) din 

Constituţie, potrivit cărora partidele politice contribuie la definirea şi la 

exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Aceste dispoziţii de ordin constituţional 

au fost dezvoltate în Legea partidelor politice nr. 14/2003 care, printre 

principalele funcţii ale partidelor politice prevăzute la art. 2, menţionează şi pe 
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acelea referitoare la desemnarea de candidaţi în alegeri şi la constituirea unor 

autorităţi publice, precum şi la stimularea participării cetăţenilor la scrutinurile 

electorale, potrivit legii. 

 Textele criticate au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor 

locali de la un partid la altul, curmarea traseismului politic la care se recurge în 

funcţie de oportunităţile pe care le oferă un partid sau altul, asigurarea unei 

stabilităţi în cadrul administraţiei publice locale, care să exprime configuraţia 

politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa electoratului”. 

 Astfel, prin Decizia nr. 1.167 din 11 decembrie 2007, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, instanţa de 

contencios constituţional, examinând critici de neconstituţionalitate raportate la 

încălcarea art. 37 privind dreptul de a fi ales şi a art. 53 referitor la restrângerea 

exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, din Legea fundamentală, a statuat 

că introducerea, prin art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, a unui nou 

caz de încetare a mandatului de consilier local este o consecinţă a dispoziţiilor 

art. 8 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora partidele politice contribuie la 

definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Electoratul acordă votul 

său candidaţilor înscrişi pe liste ale partidelor, pentru a îndeplini funcţii publice 

la nivelul administraţiei locale, în considerarea programului politic al partidului 

din rândurile căruia fac parte la momentul alegerii şi pe care urmează să îl 

promoveze pe perioada mandatului lor de consilier local sau de consilier 

judeţean. De vreme ce alesul local nu mai este membru al partidului pe listele 

căruia a fost ales înseamnă că nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate şi 

legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au 

optat. Prin urmare, nu se mai justifică menţinerea acestuia în funcţia publică. 

Altfel spus, pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărui listă a 

candidat şi a fost votat de corpul electoral are drept consecinţă şi pierderea 

calităţii de consilier local sau de consilier judeţean. Din această perspectivă nu 
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are, aşadar, importanţă dacă pierderea calităţii de membru al partidului politic 

are loc ca urmare a demisiei sau a excluderii. 

 Referitor la susţinerile autorilor excepţiei privind aplicarea regulilor 

mandatului reprezentativ şi implicit a dispoziţiilor art. 69 alin. (2) din 

Constituţie, potrivit cărora "Orice mandat imperativ este nul", şi aleşilor locali, 

nu numai parlamentarilor, Curtea Constituţională a constatat, prin Decizia nr. 

779 din 1 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

588 din 5 august 2008, că dispoziţiile de lege criticate nu contravin normei 

fundamentale invocate, "mandatul reprezentativ caracterizând statutul 

senatorilor şi al deputaţilor, consilierii locali sau judeţeni şi parlamentarii fiind 

supuşi unor reguli distincte, specifice fiecăreia dintre aceste două categorii". 

Prin aceeaşi decizie, Curtea a respins şi critica privind pretinsul caracter 

retroactiv al textului de lege examinat, reţinând că acesta "se aplică pentru viitor 

de la data edictării sale, fără să afecteze pentru trecut statutul consilierului local 

sau judeţean". 

 Totodată, cu prilejul pronunţării deciziilor nr. 677/2008 şi nr. 1.118/2008, 

Curtea a constatat că dispoziţiile art. 120 referitoare la principiile de bază ale 

administraţiei publice locale, ale art. 121 alin. (2) care consacră principiul 

funcţionării consiliilor locale şi a primarilor ca autorităţi administrative 

autonome şi ale art. 122 alin. (2) din Constituţie, invocate, privind consiliul 

judeţean, nu au incidenţă în cauză. 

 Prin Decizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 14 noiembrie 2007, Curtea a analizat 

critici de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea principiului 

nediscriminării, în sensul inegalităţii de tratament juridic dintre consilierii locali 

şi judeţeni, pe de o parte, şi primar, pe de altă parte, precum şi critici privind 

restrângerea exerciţiului dreptului constituţional la asociere, a libertăţii de 

exprimare şi a libertăţii conştiinţei persoanei care, având calitatea de consilier 
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local ales pe listele unui anumit partid politic, nu mai poate opta, sub sancţiunea 

încetării de drept a mandatului, pentru un alt partid politic care să îi reflecte mai 

bine opţiunile politice. Curtea, respingând excepţia, a reţinut cu acel prilej că 

prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali "au ca finalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor locali de la 

un partid politic la altul, asigurarea unei stabilităţi în cadrul administraţiei 

publice locale, care să exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat 

din voinţa electoratului", fără a contraveni astfel exigenţelor normelor 

fundamentale. Cât priveşte pretinsa discriminare între consilierii locali sau 

judeţeni, pe de o parte, şi primari, pe de altă parte, Curtea a arătat că "distincţia 

pe care o face textul asupra modalităţii de încetare a mandatului vizează două 

categorii diferite de aleşi locali, supuşi unui statut distinct atât prin Legea nr. 

393/2004, cât şi prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001". 

 Tot astfel, prin Decizia nr. 1.461 din 8 noiembrie 2011, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2012, Curtea a 

observat că încetarea de drept a mandatului de consilier local sau judeţean are 

loc odată cu pierderea calităţii de membru al partidului pe listele căruia a fost 

ales, indiferent de motivul care a condus la pierderea acestei calităţi, respectiv 

demisie sau excludere. Curtea a remarcat că prevederile art. 9 alin. (2) lit. h
1
) din 

Legea nr. 393/2004 nu disting între aceste două ipoteze întrucât ambele au ca 

rezultat, aşa cum a arătat deja Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, 

pierderea legitimităţii şi reprezentativităţii conferite alesului local de însăşi 

calitatea sa de membru al partidului a cărui platformă electorală s-a angajat, faţă 

de comunitatea care i-a acordat voturile sale, să o promoveze din poziţia sa de 

ales local. 

 În ceea ce priveşte susţinerea în sensul că mandatul de consilier ar trebui 

să înceteze doar atunci când calitatea de membru de partid a fost pierdută prin 

demisie, deci în mod voluntar, în cazul excluderii din partid propunându-se ca 
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alesul local să îşi continue mandatul ca independent, Curtea a constatat, prin 

aceeaşi decizie, că raţionamentul care stătea la baza unei asemenea consideraţii 

se limita la a aduce în discuţie riscul ca decizia de excludere să fie luată în mod 

arbitrar şi discreţionar, pornind aprioric de la reaua-credinţă a organelor de 

disciplină internă care stabilesc şi aplică sancţiunea şi ignorând faptul că 

partidele reprezintă organisme esenţialmente democratice, fondate pe libera 

asumare a idealurilor lor de către toţi membrii acestora. Curtea a reţinut, în acest 

sens, că, în situaţia în care, în urma pierderii calităţii de membru al partidului, s-

ar păstra mandatul de ales local, compoziţia politică a consiliului local ar fi 

modificată prin voinţa reprezentanţilor aleşi, ceea ce nu este permis. Pierderea 

calităţii de membru de partid a consilierului local sau judeţean, indiferent de 

cauză, atrage revocarea mandatului acestuia înainte de expirarea de drept. 

Păstrarea calităţii de consilier local sau judeţean în ipoteza în care acesta nu mai 

aparţine partidului pe lista căruia a fost iniţial ales ar echivala cu convertirea 

respectivului mandat într-un mandat de independent sau aparţinând, eventual, 

altui partid politic în care consilierul s-a înscris ulterior. Or, în condiţiile 

actualului sistem electoral ce prevede scrutinul de listă pentru alegerea 

consilierilor locali şi judeţeni, această ipoteză nu poate fi acceptată, deoarece 

mandatul în exerciţiu, astfel continuat, nu mai corespunde voinţei iniţiale a 

electoratului, care a acordat votul său unui candidat în considerarea partidului pe 

care, la acel moment, acesta îl reprezenta. 

 Distinct faţă de cele statuate în jurisprudenţa redată mai sus, Curtea 

constată că nu poate reţine criticile referitoare la tratamentul discriminatoriu al 

aleşilor locali faţă de parlamentari, formulate din perspectiva faptului că în cazul 

acestora din urmă nu se aplică aceeaşi sancţiune a încetării mandatului de 

parlamentar ca o consecinţă a pierderii calităţii de membru al partidului politic 

care i-a susţinut candidatura. În acest sens, Curtea observă că parlamentarii sunt 

reprezentanţii întregului popor, prin care acesta exercită suveranitatea naţională, 

potrivit art. 2 alin. (1) din Constituţie, şi care acţionează în virtutea unui mandat 
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reprezentativ acordat de întreaga naţiune, în conformitate cu art. 69 din 

Constituţie. În mod similar, în ceea ce priveşte aleşii locali (categorie în care se 

includ şi primarii), art. 20 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 garantează "libertatea 

de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local", caracterul 

reprezentativ al mandatului fiind prestabilit de art. 3 alin. (2) din lege, care 

prevede că "aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale". Cu toate acestea, 

deosebirea se justifică prin statutul constituţional diferit al celor două categorii 

de aleşi, fiecare fiind reprezentanţi ai unor autorităţi distincte, respectiv ai 

autorităţii legiuitoare şi ai celei executive, care funcţionează în baza principiului 

separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, în cadrul democraţiei constituţionale, 

potrivit art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală. Curtea remarcă, totodată, că 

legiuitorul constituant a înţeles să reglementeze în chiar textul Legii 

fundamentale cazurile în care încetează calitatea de deputat sau de senator, 

acestea fiind enumerate în mod limitativ în art. 70 alin. (2) din Constituţie. 

 Curtea nu poate reţine nici existenţa vreunui regim discriminatoriu aplicat 

consilierilor locali, care îşi pierd mandatul ca urmare a pierderii calităţii de 

membru de partid survenită atât prin demisie, cât şi prin excludere din partid, 

prin comparaţie cu primarii, al căror mandat încetează numai în caz de demisie 

din partid, ca manifestare a propriei voinţe. Legiuitorul a optat pentru această 

reglementare în considerarea calităţii de "autorităţi deliberative" conferită 

consiliilor locale - comunale, orăşeneşti sau municipale - prin prevederile Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, calitate ce justifică în mod obiectiv 

diferenţierea faţă de primari, care reprezintă "autorităţile executive" prin care se 

realizează autonomia locală, potrivit art. 23 alin. (1) din legea menţionată. În 

acelaşi sens este şi Decizia nr. 613 din 12 mai 2011, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2011, prin care Curtea a 

observat că distincţia pe care o face textul de lege criticat asupra modalităţii de 

încetare a mandatului vizează două categorii diferite de aleşi locali, supuşi unui st
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statut distinct atât prin Legea nr. 393/2004, cât şi prin Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001. 

 În fine, Curtea constată că nu este întemeiată nici critica prin raportare la 

dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Legea fundamentală. Textul constituţional 

invocat conţine o prevedere de principiu prin care li se garantează cetăţenilor 

beneficiul drepturilor şi libertăţilor consacrate prin Constituţie şi prin alte legi, 

dar în acelaşi timp precizează, cu aceeaşi valoare de principiu, faptul că 

cetăţenilor le revin şi obligaţiile instituite prin Constituţie şi prin alte legi, ca 

termen generic pentru actele normative care reglementează conduita subiectelor 

de drept. Or, Constituţia nu garantează păstrarea mandatului pe toată durata 

pentru care acesta este acordat. Menţinerea acestuia depinde de exercitarea sa în 

acord cu ansamblul reglementărilor legale care condiţionează deţinerea 

acestuia.” 

 „În ceea ce priveşte prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 

393/2004, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 1.167 din 11 decembrie 2007, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, 

că introducerea cazului de încetare a mandatului de consilier local ca urmare a 

pierderii calităţii de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales este o 

consecinţă a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora partidele 

politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. 

Curtea a arătat, cu acel prilej, că electoratul acordă votul său unei persoane, 

pentru a îndeplini o funcţie publică la nivelul administraţiei locale, în 

considerarea programului politic al partidului din rândurile căruia face parte la 

momentul alegerii şi pe care această persoană urmează să îl promoveze pe 

perioada mandatului său de consilier local sau judeţean. Or, de vreme ce alesul 

local nu mai este membru al partidului pe listele căruia a fost ales, înseamnă că 

nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate şi legitimitate necesare 

îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat. Prin urmare, nu 
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se mai justifică menţinerea acestuia în funcţia publică.” ( Decizia Curţii 

Constituţionale nr. 280/2013). 

  Şi în ceea ce priveşte încetarea mandatului primarului Curtea este foarte 

tranşantă: ,„Raţiunea acestui text rezidă în faptul că, în urma demisiei din 

partidul politic care i-a susţinut candidatura, primarul pierde, consecutiv, şi girul 

alegătorilor, obţinut iniţial în virtutea candidaturii sale pe o listă susţinută în 

campania electorală de un anumit partid politic şi votată în final de aceştia. 

Legiuitorul a optat pentru o astfel de reglementare urmărind diminuarea 

migraţiei politice şi a oportunismului politic, fenomene a căror existenţă a fost 

demonstrată de realităţile ultimilor ani” (decizia nr. 153/2013). 

 

 3. Articolul 115 alin. 6 din Constituţie stabileşte că drepturile electorale 

nu pot fi reglementate prin ordonanţe de urgenţă. Or alineatul 5 al articolului 

unic modifică Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor publice locale, 

instituind o nouă categorie de aleşi locali - supleanţii. Având în vedere faptul că 

noua categorie de aleşi urmează a avea drepturi nereglementate până acum, 

înseamnă că drepturile electorale ale candidaţilor sunt modificate, lucru care 

poate fi realizat numai prin lege.  

 

 4. Ordonanţa încalcă şi dispoziţiile art. 115 alin. 4 din Constituţie, 

expunerea sa de motive neaducând niciun argument cu privire la existenţa unei 

situaţii extraordinare și de urgență a cărei reglementare nu poate fi amânată. 

 Astfel, în expunerea de motive, Guvernul explică două modificări 

fundamentale ce stau la baza ordonanţei: 

a) „autorităţile administraţiei publice locale întâmpină greutăţi în constituirea 

majorităţilor care să asigure stabilitate politică urmare a reorganizării unor 

partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale” - o astfel de afirmaţie este, 
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în mod evident, falsă. Atâta timp cât organele deliberative se întrunesc şi dezbat 

proiecte, inevitabil se formează o majoritate: fie în favoarea, fie contra 

proiectului supus dezbaterii. Faptul că Guvernul ar dori ca hotărârile să aibă o 

anumită direcţie nu poate constitui temei pentru adoptarea unei ordonanţe de 

urgenţă. O interpretare contrară ar încălca dispoziţiile art. 121 din Constituţie, 

adică ar încălca autonomia autorităţilor locale. 

b) „Adoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă au în vedere necesitatea 

eliminării blocării dreptului supleanţilor  de a fi validaţi ca urmare a desfiinţării 

alianţelor  politice sau electorale pe listele cărora au candidat”- acest argument 

priveşte doar situaţia supleanţilor, neavând nicio legătură cu aleşii locali în 

funcţie la data emiterii OUG nr. 55/2014. Introducerea unei noi categorii de 

aleşi, supleanţii, în legea pentru alegerea administraţiei publice locale este 

neconstituţională. Conform art. 115 alin. 6 din Constituţie, drepturile electorale 

nu pot fi stabilite prin ordonanţe de urgenţă. 

 Prin urmare, nu există niciun temei constituţional care să justifice urgenţa 

adoptării unei astfel de ordonanţe. 

5) Având în vedere faptul că această reglementare specială, care suspendă 

normele de drept comun, are o durată limitată, deci un caracter individual, 

încetează de a mai avea legitimitate, dobândind caracter discriminatoriu şi, prin 

aceasta, neconstituţional. În acest fel, OUG nr. 55/2014 contravine principiului 

constituţional prin care toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii aşa cum arată 

articolul 16 din Constituţie. 

Mai mult, ideea de a încuviinţa traseismul politic la nivelul aleşilor locali, 

pentru o perioadă limitată de timp, este lipsită şi de legitimitate democratică, 

nefiind necesară într-o societate democratică. 
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 Pentru toate aceste motive vă adresăm rugămintea de a constata că 

dispozițiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia 

publică locală sunt neconstituționale. 
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