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Abstract: “The last decade of the XXth century represented a new stage in the
evolution of local Romanian administration. Nowadays the administrators
of free public authorities are chosen directly by the citizens by vote, for a limited time,
existing a series of incompatibilities to determine the local elected to concentrate on the
aspects concerning the local community. The local elected can be found at both the
county and locality level”.
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Decembrie '89 a fost un nou moment al evoluţiei, moment ce a generat schimbări
de fond în privinţa modalităţilor de asigurare a organizării etatice în spaţiul situat de jur-
împrejurul Carpaţilor.

Înlocuirea sistemului comunist şi centralizat cu unul democratic, bazat pe alegeri
libere şi cu deschidere către descentralizare, a vizat în mod nemijlocit administraţia
publică. Astfel într-un interval scurt de timp, cetăţenii s-au găsit în situaţia (care altă dată
părea ipotetică) de a putea accede în ierarhiile autorităţilor publice, fără a fi agreaţi de
către unica formaţiune politică de odinioară şi fără a avea nevoie de avize sau alte
acorduri pentru a beneficia de o numire într-o funcţie de conducere administrativă. De
acum singura cale posibilă devine aceea a alegerilor, a voinţei comunităţilor, pentru ca X
sau Y să devină ori să rămână întâiul sau al II-lea gospodar al localităţii ori să deţină o
altă demnitate, evident tot la nivel local.

Dreptul subiectiv de a fi ales ori de a alege este prevăzut şi în reglementările
internaţionale. Astfel sub o altă formulare, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
prevede: „orice persoană are dreptul să participe la conducerea treburilor publice ale
ţării. Orice persoană are drept de acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile publice din
ţara sa”1. Legea fundamentală a României a consacrat expres această libertate subiectivă2

stabilind totodată şi cine sunt aceia, care deţin prerogativa legală de a alege (persoanele
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care ating vârsta majoratului, cel târziu până în ziua desfăşurării alegerilor)3 şi în favoarea
cărora trebuie sau ar trebui să fie orientate atenţia şi interesul instituţiilor administraţiei
publice.

Cu privire la administraţia publică locală, Constituţia României a enumerat doar
principiile de bază ale acestui domeniu de activitate, precum şi autorităţile locale
(comunale, urbane şi judeţene). Organizarea efectivă, din punct de vedere normativ, fiind
realizată prin lege organică.

Asemenea prevederilor legii supreme româneşti şi Constituţia italiană prevede că
exercitarea votului se efectuează exclusiv de către persoanele majore, însă dreptul de vot
se transformă într-o datorie cetăţenească4. Accesul către funcţiile eligibile se face
necondiţionat pentru toţi cetăţenii, italienii inserând inclusiv o dispoziţie fundamentală
conform căreia „oricine este chemat să ocupe funcţii publice eligibile are dreptul de a
dispune de timpul necesar pentru îndeplinirea acestora şi de a-şi păstra locul de
muncă”5. Iată aşadar că se consacră o garanţie a locului de muncă, pentru persoana care,
pe durata unui mandat, va deţine o demnitate publică, asigurându-se astfel o stabilitate a
deţinătorului unei demnităţi locale, în sensul că odată cu încetarea stării de ales într-o
funcţie publică, cel ce a ocupat-o îşi va relua ocupaţia anterioară, va reveni la fostul loc
de muncă, acest lucru fiindu-i garantat prin Constituţie. De altfel şi în ţara noastră există
o reglementare similară în acest sens, doar că aici avem de-a face cu o normă juridică
organică, şi nu cu una fundamentală.

Dreptul de a alege şi de a fi ales este reglementat, inevitabil, şi în alte state
democratice, acesta fiind recunoscut şi garantat de către legislaţiile naţionale.

În cadrul dreptului pozitiv românesc, administraţia locală este reglementată prin
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi republicată în mai multe
rânduri, ultimele intervenţii asupra respectivului text legislativ fiind introduse prin Legea
nr. 286/2006. Conduita alesului local îşi mai găseşte corespondenţa şi în alte texte
normative precum: Statutul aleşilor locali, legislaţia privitoare la organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, regulamentele autorităţilor locale ş.a.m.d.

Autorităţile publice locale autonome sunt: consiliul judeţean, consiliul local şi
primarul6. Doar în cadrul acestor instituţii, la nivel local avem de-a face cu funcţii
eligibile. Când facem referinţă asupra primarului avem în vedere un organ unipersonal, în
timp ce consiliul (fie local, fie judeţean) are o componenţă colectivă, membrii săi fiind
aleşi de către comunitate. Corespunzător acestor instituţii avem aşadar cu statut de ales
local: primarul, consilierul local şi consilierul judeţean. Din punct de vedere al modului
de ocupare a-l respectivelor funcţii, în timp ce primarul este ales prin vot uninominal,
consilierii sunt aleşi prin scrutin de listă, având şi posibilitatea candidaturilor individuale
din postura de candidaţi independenţi7. Indiferent dacă aceştia dovedesc o anume
apartenenţă politică ori formează un grup al consilierilor independenţi sau chiar dacă un
singur consilier are statut de independent din punct de vedere politic, aceştia au aceleaşi
drepturi şi obligaţii.
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Autoritatea legiuitoare din ţara noastră a stabilit şi o limită minimă de vârstă
pentru a putea candida la o funcţie eligibilă locală. Astfel, cel ce aspiră la a deveni primar
sau consilier local (judeţean) trebuie să împlinească vârsta de 23 de ani, cel mai târziu în
ziua desfăşurării alegerilor8. Nu există în schimb o limită superioară de vârstă, astfel cei
ce ocupă aceste funcţii nu se vor pensiona, chiar dacă în timpul derulării mandatului
împlinesc vârsta legală pentru pensionare. Mai mult, chiar şi după această vârstă
cetăţeanul român poate candida şi pe cale de consecinţă poate obţine un nou mandat,
care-i conferă statutul de ales local.

Pentru activitatea desfăşurată, aleşii locali primesc o indemnizaţie stabilită prin
lege. În funcţie de demnitatea locală deţinută şi cuantumul indemnizaţiei este diferenţiat,
alocându-se sume separate pentru un consilier judeţean sau pentru unul local. În privinţa
primarului, situaţia este şi mai interesantă, dacă pentru consilierii locali nu există un
imperativ în privinţa suspendării activităţii de bază (cu condiţia ca aceasta sa fie
compatibilă cu cea de consilier), în schimb primarii nu pot să-şi continue activitatea lor
de bază (excepţie cadrele didactice din învăţământul superior), iar indemnizaţia primită
reprezintă unica sursă de remunerare. În acest ultim caz, indemnizaţia se identifică practic
cu salariul, numai că este creată o discriminare şi asta, deoarece indemnizaţiei nu i se
aplică sporuri salariale (implicit sporul pentru vechimea în muncă)9, astfel încât „primul
gospodar al urbei” nu poate beneficia de surplusul salarial câştigat în timp, datorită
acestei interdicţii exprese. S-ar impune ca situaţia să fie remediată şi atâta timp cât s-a
stabilit că funcţia de primar este incompatibilă cu alte activităţi, care i-ar permite
deţinătorului să obţină şi alte venituri, măcar să i se acorde posibilitatea încasării altor
drepturi acordate restului salariaţilor, conform legislaţiei specifice dreptului muncii. În
prezent, perioada cuprinsă între limitele mandatului de primar este recunoscută doar ca
vechime în muncă şi în specialitate.

Mandatul alesului local este de patru ani10. Validarea în funcţie a acestei categorii
de aleşi este efectuată de către instanţa judecătorească11 în perioada, care succede
anunţării oficiale a rezultatelor alegerilor locale. În ţara noastră, alegerile locale s-au
desfăşurat pentru toate cele trei autorităţi publice, în acelaşi timp (excepţie făcând
alegerile pentru consiliile judeţene, la nivelul anului 1992; precum şi alegerile pentru
diferenţe de mandat, în cazul dizolvării consiliilor locale ori a pierderii funcţiilor de către
primari, anterior încetării mandatului). Cu toate acestea, duratele mandatelor aleşilor
locali din România nu se suprapun perfect, existând diferenţe (de ordinul zilelor/al
săptămânilor) între şedinţele de constituire a consiliilor şi implicit al momentelor, în care
aleşii locali depun jurământul, conform procedurilor legale.

Pentru aleşii locali, dreptul pozitiv românesc a stabilit şi unele incompatibilităţi.
Astfel deţinerea calităţii de ales local nu-i dă posesorului acesteia posibilitatea de a
efectua anumite tipuri de activităţi concomitent cu aceasta. Una şi aceeaşi persoană nu va
putea fi în acelaşi timp ales local dar şi înalt funcţionar public sau parlamentar ori
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deţinător al funcţiei de ministru12. Evident nu este permisă nici cumularea demnităţilor
locale, un consilier local neputând avea şi calitatea de consilier judeţean sau primar.

A existat totuşi o perioadă în trecutul recent al administraţiei publice locale din
România, când viceprimarul îşi menţinea şi calitatea de ales local (anterior publicării în
Monitorul oficial a Legii nr. 215/2001). Având în vedere că viceprimarul nu este ales prin
vot de către populaţie (fie uninominal – primarul, fie prin vot pe liste – consilierii), acesta
nu are acelaşi statut cu cei enumeraţi anterior. În prezent în urma ultimelor modificări ale
legislaţiei în privinţa aleşilor locali s-a revenit la varianta iniţiala, aşa încât un viceprimar
al unei localităţi, în urma alegerii sale în funcţie îşi păstrează şi calitatea de consilier
local, neavând drept de indemnizaţie pentru aceasta13. Soluţia este cel puţin discutabilă ea
putând genera păreri diferite asupra unor aspecte precum reunirea celor două calităţi de
către o singură persoana în cadrul aceleiaşi unităţi administrative, la nivel de conducere
creează viceprimarului o postură superioară, el având putere de decizia atât în forul
deliberativ local, cât şi la nivelul executivului primăriei. Am putea spune, că are o poziţie,
care dintr-un anumit punct de vedere este superioară primarului, acesta din urmă
neavând calitatea de consilier local şi drept urmare nici posibilitatea de a vota în privinţa
luării hotărârilor. Apoi părerile diametrale pot fi expuse şi asupra faptului, că deşi
viceprimarul face parte din consiliul local şi desfăşoară în aceasta calitate practic acelaşi
gen de activitate cu cea a consilierilor, totuşi doar aceştia din urmă au dreptul de a primi
indemnizaţia14. În funcţie de care din cele trei demnităţi locale rezultate prin votul
populaţiei este deţinută de o persoană acesteia îi mai sunt stabilite şi alte
incompatibilităţi.

În privinţa alegerii sau a votării celor care conduc autorităţile publice se poate
analiza nuanţa celor două verbe folosite (a alege sau a vota). Conform unor opinii,
cetăţenii aleg atunci când prin intermediul votului sunt desemnaţi componenţii unei
autorităţi publice fie ea locală sau centrală, ori mai nou comunitară şi votează atunci când
îşi exprimă părerea asupra unei probleme supusă dezbaterii publice sau în privinţa unei
hotărâri15. Ţinând cont de aceste aspecte, am putea afirma că termenul de alegeri este
compatibil, pentru scrutinele electorale, care vizează alegerea membrilor unei autorităţi,
iar termenul de votare se potriveşte mai degrabă unor referendumuri sau altor plebiscite,
în care populaţia este invitată să se pronunţe asupra unei idei, a unei iniţiative ş.a.m.d. Se
foloseşte şi ideea sinonimiei celor două cuvinte16, considerându-se astfel că utilizarea lor
este corectă în ambele contexte. Mergând mai departe cu interpretarea gramaticală, s-ar
putea spune că şi în cazul variantelor de vot, cele două verbe indisolubile dreptului de a
alege au o nuanţa diferită. Astfel cetăţenii îşi aleg reprezentanţii în cadrul conducerii
comunităţilor locale prin vot uninominal şi îi votează prin votul pe liste, deoarece în acest
din urmă caz, alegerea a făcut-o deja formaţiunea politică, rolul votantului fiind acela de
a stabili practic numărul membrilor promovaţi de partidul a sau b, în cadrul unui organ
colegial al unei autorităţi publice.

12 A se vedea Trăilescu Anton, Drept Administrativ, ediţia a 2-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p.
57.
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15 A se vedea Muraru Ioan, Tănăsescu Elena Simina, Drept constituţional şi instituţii politice,
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Atât consilieri locali sau judeţeni, dar şi primarii deţin dreptul de a iniţia proiecte
de hotărâri pentru consiliile din care fac parte (în cazul primarului, pentru localitatea pe
care o conduce). Acest drept este deţinut în afara aleşilor locali doar de către populaţie,
dar cu îndeplinirea anumitor condiţii privind sprijinirea unei iniţiative cetăţeneşti.

Anual fiecare consilier local sau judeţean, precum şi primarul ori viceprimarul
trebuie să depună un raport de activitate privind modul, în care şi-au desfăşurat obligaţiile
ce-le revin în timpul exercitării mandatului, având în vedere că pe toată durata acestuia, ei
se află în serviciul comunităţii locale din care fac parte. Nu de puţine ori se întâmplă ca
aceste rapoarte să aibă un conţinut sec, lipsit de orizont, consilierii mărginindu-se să
sublinieze participarea la şedinţele de consiliu şi implicarea în rezolvarea problemelor
comunităţii fără a fi precizate cu exactitate şi rezultatele acestor eforturi.

Dacă în cazul consilierului local, am observat faptul, că acesta va putea deţine şi
calitatea de viceprimar şi la consiliile judeţene, situaţia nu este foarte diferită sub acest
aspect, vicepreşedinţii acestora, ca şi preşedintele însuşi îşi păstrează şi calitatea de
consilieri judeţeni. Cu toţii sunt aleşi în funcţii printr-o versiune indirectă. Mai întâi
populaţia desemnează prin vot componenţa consiliilor, pentru ca ulterior, membrii aleşi şi
validaţi în cadrul acestora să aleagă vicepreşedinţii şi preşedintele consiliului judeţean,
respectiv viceprimarul, în cazul localităţilor. Rezultă aşadar că singurii demnitari locali
aleşi nemijlocit de către populaţie sunt primarii, formându-se astfel similitudine cu
desemnarea şefului statului, putând afirma că la nivelul cel mai înalt în localitate şi în
stat, azi cetăţenii români îşi aleg nominal conducătorii.

Toţi aleşii locali, la începutul mandatului depun în cadrul unei şedinţe solemne
jurământul, prin care se obligă să-şi dăruiască toată priceperea, pentru binele
concetăţenilor săi. Refuzul efectuării acestei solemnităţi atrage demiterea
consilierului/primarului respectiv. Textul jurământului se încheie cu o invocare a
divinităţii, care are însă caracter facultativ, nepronunţarea acesteia neatrăgând în vreun fel
sancţiuni asupra consilierului ori a primarului în cauză. În fapt în privinţa consiliilor
locale, având în vedere componenţa numerică a acestora se poate folosi şi o altă metodă,
operativă, prin care o persoană desemnată (de regulă secretarul localităţii) citeşte
conţinutul în integralitatea sa, fiecare consilier, având apoi obligaţia să jure că va respecta
aspectele reliefate prin lecturarea textului de către persoana desemnată în acest sens.

Toţi aleşi locali au obligaţia de a menţine legătura cu cetăţenii din circumscripţia
în care au fost aleşi, organizând cu regularitate întâlniri cu aceştia. În practică însă se
distinge un interes ridicat al oamenilor de a participa la audienţele organizate de către
conducătorii autorităţilor locale (primarii şi preşedinţii ori vicepreşedinţii consiliilor
judeţene) şi dovedesc mai puţin interes în privinţa consultărilor acordate de către
consilieri. Situaţia este explicabilă prin prisma poziţiei de vârf, la nivelul administraţiei
locale, pe care o ocupă conducătorii instituţiilor administraţiei publice, deşi aspectele de
ordin deliberativ prezintă o importanţă foarte ridicată, pentru orice comunitate locala şi
asupra acestor chestiuni, de regulă cetăţenii îşi îndreaptă atenţia, tot către organul
unipersonal de conducere.

Între modul de exercitare a atribuţiilor există diferenţieri astfel: atât primarii cât şi
preşedinţii/vicepreşedinţii consiliilor judeţene desfăşoară o activitate curentă la nivelul
instituţiilor pe care le conduc, prezenţa lor având caracter zilnic sau ori de câte ori este
nevoie, pentru consilieri există obligaţia participării lor la toate şedinţele fie ele ordinare
sau extraordinare ale consiliilor din care fac parte, precum şi la lucrările comisiilor de



specialitate, în care au fost repartizaţi. Desigur aceste aspecte nu denotă faptul, că rolul
lor se mărgineşte doar la participarea acestor evenimente, ci aceştia se găsesc practic
permanent la dispoziţia cetăţenilor, din raza localităţii sau a judeţului, în care îşi au
domiciliul.

Documentele emise de către instituţiile administrative, formate din aleşi locali
sunt: dispoziţiile emise de către primari şi preşedinţi de consilii judeţene, precum şi
hotărâri de consiliu ale celor două tipuri de consilii enumerate, în prezenta lucrare. Aceste
acte administrative pot fi atacate, conform dreptului obiectiv în vigoare prin procedura
contenciosului administrativ, în cazul în care, cei ce le sunt opozabile, consideră că
acestea sunt ilegale ori le restrâng abuziv un drept subiectiv, prevăzut de lege.

Printre cauzele de încetare a calităţii de ales local se numără: demisia din funcţie;
decesul; intervenţia unei stări de incompatibilitate; schimbarea domiciliului într-o altă
unitate administrativă, locală sau judeţeană după caz; punerea celui vizat sub interdicţie
judecătorească, prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive ori condamnarea la
o pedeapsă a cărei executare necesită privarea de libertate17. Acestor cauze, li se mai
adaugă şi alte situaţi, care atrag pierderea demnităţii locale, însă doar pentru consilieri
cum ar fi lipsa nemotivată de la trei şedinţe ordinare consecutive sau pentru primari,
imposibilitatea exercitării mandatului, pentru o perioadă, care depăşeşte şase luni de zile.

În cadrul consiliilor locale a fost creată şi calitatea de delegat sătesc. Această
funcţie este alocată unui reprezentant al fiecărui sat din localitate, din care în urma
alegerilor locale nu a fost desemnat nici un consilier local. Fără a avea drept de vot,
delegatul sătesc se bucură de alte drepturi, care le revin consilierilor aleşi şi acesta trebuie
să manifeste o poziţie activă, mai ales când sub o formă directă sau indirectă se fac
deliberări asupra unor aspecte, care vizează această componentă administrativă, al cărei
reprezentant este.

De lege ferenda ar fi oportună identificarea unor modalităţi de desemnare a
aleşilor locali, care să-i responsabilizeze mai mult pe aceştia; astfel alegerea lor
uninominală ori alocarea retribuţiilor în funcţie de activitatea individuală şi de finalitatea
acestora ar putea fi soluţii, al căror randament să fie superior celui actual.
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