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REZUMAT: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 a suspendat pentru 45 de zile 

dispoziţiile  art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 care 

sancţionau migraţia politică a aleşilor locali cu încetarea de drept a mandatului. Pornind 

de la legătura dintre politică, administraţie şi drept, articolul subliniază că reglementarea 

migraţiei politice are mai mult un fundament moral şi politic decât unul legal. Sunt 

analizate câteva decizii ale Curţii Constituţionale având legătură cu acest subiect. 

Motivarea OUG nr. 55/2014 face referire la situaţii de „ruptură politică”, reorganizarea a 

unor partide şi alianţe politice, nevoia de a depăşi blocaje pentru a asigura o bună 

administrare. Articolul analizează diferite situaţii ce pot apărea în urma unor asemenea 

fenomene carenu sunt reglementate juridic. În ce priveşte efectele juridice ale ordonanţei, 

principalele probleme vizează situaţia juridică a consilierilor care au dat curs dispoziţiilor 

acesteia, în cazul în care un asemenea act normativ ar fi respins sau adoptat de parlament, 

sau în cazul în care ar fi declarat neconstituţional.   

 

CUVINTE CHEIE: Politică şi administraţie publică, aleşi locali, migraţie politică, 

legalitate şi moralitate 

COD JEL: K19, K39 

 

 

1. RELAŢIA ÎNTRE POLITICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 

 

Relaţia între politică şi administraţie, ca relaţie între „policy-making” şi „policy-

implementation”,  a parcurs, istoric vorbind, diverse faze. În ce priveşte abordarea 

ştiinţifică, iniţial nici nu a existat o distincţie între ştiinta politicii şi cea a administraţiei, 

ele fiind văzute ca un tot unitar  (Guy, 2003)(Guy, 2003:641-655). În secolul XX s-au 

impus valori precum echitate, etică, responsivitate, participare, cu consecinţa opiniei 

potrivit căreia administraţia trebuie sustrasă controlului politic  (Tahmasebi, 2011). 

Tendinţa s-a evidenţiat în anii 80-90, prin introducerea distincţiei între politică şi 

management: făuritorii politicii trebuie să delege implementarea acesteia către manageri, 

aceştia din urmă fiind ţinuţi să răspundă prin contracte de management. Separarea celor 
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Bucureşti. 
 



 

 

 

 

 

 

28                                                                         Elena Mihaela FODOR 

 
două elemente a avut în vedere că influenţa politicului ar avea ca şi consecinţă o scădere a 

competenţei în administraţie în acelaşi timp cu o creştere a corupţiei. Pe de altă parte, s-a 

argumentat şi faptul că, având o prea mare autonomie, autorităţile administraţiei publice ar 

putea acţiona în propriul lor interes şi nu în interesul public. S-a conturat însă şi un nou 

model, cel al complementarităţii între politică şi administraţie. Potrivit acestui model, 

funcţionarii publici concretizează politica în procesul implementării ei. Demnitarii aleşi 

supraveghează implementarea şi urmăresc menţinerea performanţei, aplicând corecţii 

atunci când este necesar  (Tahmasebi, 2011).      

Relaţia dintre administraţie şi puterea politică include însă nu numai raportul între 

administraţie şi partidele politice, ci şi relaţia dintre administraţie şi puterea legislativă. 

Puterea legislativă, având o reprezentativitate politică, are la îndemână mijloace directe 

sau indirecte de control a activităţii administraţiei publice. Puterea legiuitoare este si cea 

care stabileşte apropierea sau separarea între politic şi administraţie.  

Dispoziţiile normative sunt specifice fiecărui stat, au în vedere încrederea acordată de 

populaţie clasei politice, nivelul perceput al corupţiei, tradiţia. S-ar putea spune că 

normarea juridică urmăreşte şi criterii apreciate ca fiind morale. În reglementarea 

organizării şi funcţionării administraţiei, se poate spune că, precum în alte sectoare de 

reglementare juridică, se poate ajunge la rezultatul urmărit pe mai multe căi. Finalitatea 

este de multe ori stabilită pe criterii morale, justificarea ţinând mai mult de dreptul natural 

decât de cel raţional  (Bergel, 2003). Pentru ca norma juridică să conducă la finalitatea 

dorită pe criterii morale, ea este însă justificată prin raţionamente. Astfel, raţionamentul va 

conduce spre legitimarea juridică a căii alese pentru atingerea unui deziderat moral. 

Politica este reglementată şi ea, în parte, prin norme juridice. Organizarea vieţii 

politice, în partide politice, recunoaşterea acestora şi modalităţile de evidenţă, drepturile 

lor în viaţa societăţii, sunt chestiuni reglementate juridic. Există şi aspecte care scapă 

reglementării juridice, în funcţie de voinţa legislativului. Astfel, în hotărâri ale Curţii 

Constituţionale a României s-a arătat că normele cuprinse în statutele partidelor politice 

nu au natură juridică, ci reprezintă reguli de conduită internă, de etică şi deontologie 

politică, a căror respectare este necesară pentru buna funcţionare a partidului ca structură 

asociativă. Acesta este motivul pentru care instanţele judecătoreşti nu au competenţa de a 

cenzura hotărârile organelor de aşa-numită "jurisdicţie internă" a partidelor, hotărâri care 

au caracter de acte politice, emise în baza unor norme proprii statutelor acestora.
1
 Curtea a 

revenit însă asupra acestei opinii prin Decizia nr. 530/2013
2
 şi a stabilit că trebuie făcxută 

o distincţie între normele statutare referitoare la obligaţiile deontologice şi cele care impun 

drepturi şi obligaţii, sancţiuni şi proceduri de aplicare a acestora, cele din urmă având o 

natură juridică. Totodată normele privind procedura de sancţionare conduc la adoptarea 

unor acte juridice şi nu politice, fiind obligatorii. Curtea Constituţională a concluzionat că, 

fiind definite ca acte juridice, actele sancţionatorii emise de partidele politice trebuie să se 

supună controlului de legalitate efectuat de instanţele judecătoreşti. 

                                                           
1 În acest sens, pot fi amintite Decizia nr. 197 din 4 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 209 din 2 aprilie 2010, Decizia nr. 1.461 din 8 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2012, sau Decizia nr. 283 din 27 martie 2012, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2012. 
2 Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 2014. 
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În opinia noastră argumentele Curţii nu sunt convingătoare pentru a putea justifica o 

schimbare de opinie. Există şi alte situaţii în care instanţele nu sunt competente să verifice 

actele sancţionatorii emise de anumite asociaţii. Spre exemplu, în trei decizii ale Curţii 

Constituţionale s-a stabilit că existenta jurisdicţiilor interne ale cultelor religioase şi 

imposibilitatea contestării în instanţă deciziile forului jurisdicţional reprezintă o 

restrângere a dreptului de acces la justiţie, dar restrângerea este justificată de funcţionarea 

autonomă a cultelor. Curtea Constituţională a stabilit că doar în cazul în care unui membru 

al cultului i se aduce o acuzaţie penală acesta are dreptul să se apere în justiţie. Această 

optică este susţinută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Sindicatul 

„Păstorul cel Bun” c. României, în paragr. 136 şi 137.  

Suntem totodată de acord cu opinia separată formulată în decizia nr. 530/2013 a Curţii 

Constituţionale potrivit căreia instanţele verifică într-un mod indirect relaţia dintre partid 

şi membrii săi prin validarea legalităţii actului constitutiv şi statutului. Suntem de 

asemenea de acord cu concluzia că opţiunea de a supune numai jurisdicţiei interne 

deciziile partidului privind câştigarea sau pierderea calităţii de membru este deplin 

justificată de filosofia care susţine existenta partidelor politice. Acestea sunt structuri 

asociative ale căror membrii sunt uniţi prin ataşamentul la o ideologie comună. Aceasta 

este o opţiune cu motivaţie psihologică motivată în credinţa pentru aceleaşi valori. Prin 

urmare, întinderea ataşamentului sau orice alte aprecieri asupra acestor aspecte nu pot face 

obiectul unui control judiciar.  

În filosofia dreptului politic se poate vorbi despre legitimitatea unei norme juridice. 

Ideea de legitimitate nu se afirmă nici ca pur juridică şi nici ca istorico-politică; ea fiind de 

fapt rezultatul unei sinteze, afirmându-se ca fundament al principiilor juridice ale politicii  

(Goyard-Fabre, 1997). Aşa cum justiţia constituie legitimarea normei juridice, în timp ce 

validitatea normei se constituie în legalitatea ei, tot aşa legitimarea este justiţia puterii, în 

timp ce legalitatea este validitatea ei  (Bobbio, 1967). 

Revenind în sfera administraţiei publice, se poate arăta că există diferenţe de 

reglementare între diferite state privind modalitatea de recrutare a funcţionarilor publici - 

pe post sau pe sistemul carierei, pe criterii politice, de încredere sau competenţă 

profesională.  Influenţa politică asupra unor funcţii din administraţia publică este de 

asemenea reglementată diferit. Spre exemplu, în legislaţia românească actuală, începând 

cu anul 2006, prefectul este înalt funcţionar public având neutralitate politică, însă 

înaintea anului 2006 el era numit pe criterii politice. În legislaţia franceză funcţia de 

prefect este una politică. Nu există nimic ilegal în niciuna dintre situaţii, fiind vorba de o 

simplă opţiune politică în adoptarea reglementării  (Fodor, 2013), iar soluţiile adoptate de 

un stat pot diferi de cele adoptate de un altul, în fiecare caz fiind rezultatul tradiţiilor, 

principiile de drept ale sistemului, percepţia publică asupra existenţei şi nivelului corupţiei 

din administraţia publică sau altor factori.  

 

2. ARGUMENTE ÎN SPRIJINUL DISPOZIŢIILOR PRIVIND 

SANCŢIONAREA MIGRAŢIEI POLITICE A ALEŞILOR LOCALI 

  

Potrivit legislaţiei noastre, administraţia publică nu poate fi văzută ca o unitate cu 

aceleaşi caractere, atunci când este în discuţie relaţia sa cu elementul politic.  
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În ce priveşte funcţionarul public, Legea nr. 188/1999 consacră stabilitatea în funcţie 

ca o protecţie împotriva influenţei politice
3
. În ce priveşte demnităţile din administraţia 

publică locală autonomă, lucrurile sunt cu totul diferite. Autorităţile deliberative ale 

administraţiei publice locale au origine politică şi o funcţie politico-administrativă. Ele 

sunt autorităţi care implementează politica generală la nivel local, fiind supuse 

dispoziţiilor legilor, ordonanţelor guvernului şi hotărârilor de guvern. Totodată, aceste 

autorităţi creează politica locală, prin adoptarea de acte administrative cu caracter 

normativ sau individual. Ele traduc în practică programele politice ale partidelor politice 

la nivel local. 

Reglementările legislative care au urmărit să stabilească relaţia între factorul politic şi 

administraţia publică au avut în vedere atât chestiuni de natură obiectivă, precum 

asigurarea unei administraţii performante, dar şi de natură subiectivă, morală. Astfel, în 

transformarea funcţiei de prefect dintr-o demnitate publică într-o funcţie administrativă au 

fost enunţate raţiuni obiective, legate de profesionalism, continuitatea funcţiei cu 

consecinţa unei continuităţi a activităţii întregii administraţii formate din funcţionari 

publici. În schimb, atunci când a fost introdus textul de la lit. h
1
) în alin. (2) al art. 9 din 

Legea nr. 393/2004 şi, în mod corespunzător cel al lit. g
1
) al alin. (2) art. 15 din Legea nr. 

393/2004
4
, ideea a fost mai degrabă una morală. Având în vedere că alegerea membrilor 

consiliilor locale şi judeţene se face, potrivit Legii nr. 67/2003, pe scrutin de listă, 

respectarea opţiunii votanţilor presupune păstrarea configuraţiei politice a consiliului din 

momentul validării mandatelor. În expunerea de motive a Proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali se arăta că prin introducerea 

acestor prevederi se urmăreşte „asigurarea funcţionării Consiliului Local în conformitate 

cu realitatea exprimată de comunitatea locală cu ocazia alegerilor şi respectarea voinţei 

electoratului” (Proiectul de lege nr. Pl-x 377/2005 Camera Deputaţilor).
5
  

Această dimensiune morală, a primit ulterior o argumentare legală, pe calea unei 

interpretări juridice. Astfel, prin deciziile în care s-a luat în discuţie constituţionalitatea lit. 

h
1
) în alin. (2) al art. 9 din Legea nr. 393/2004, Curtea Cosntituţională a României a 

arătat
6
 că acest text răspunde art. 8 alin. (2) din Constituţie, potrivit căruia partidele 

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

acordă votul său unei persoane, pentru a îndeplini o funcţie la nivelul administraţiei 

locale, în considerarea programului politic al partidului din care face parte la momentul 

alegerii şi pe care persoana urmează să îl promoveze pe durata mandatului. Odată ce 

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

întruneşte condiţiile de legitimitate şi reprezentativitate necesare îndeplinirii programului 

                                                           
3 În practică s-au manifestat însă tendinţe de influenţă a politicului asupra funcţiei publice, aspect remarcat de 
Curtea Constituţională în motivarea Deciziei nr. 1257/2009, în care se arăta: ”Curtea observă că, prin 

dispoziţiile sale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 exprimă o tendinţă de politizare a structurilor 

guvernamentale din unităţile administrativ-teritoriale, mai precis la nivelul judeţelor, şi pune în discuţie regimul 
constituţional şi legal actual al funcţiei publice”. 
4 Aceste texte prevăd sancţionarea migraţiei politice a aleşilor locali cu încetarea de drept a mandatului. 
5 Expunere de motive a Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, în forma depusă la Camera Deptaţilor, cu nr. Pl-x 377/2005, 

http://www.cdep.ro/proiecte/2005/300/70/7/em377.pdf, ultima consultare 10.11.2014. 
6 A se vedea Decizia nr. 280/2013 a Curţii Constituţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 431 din 16 iulie 2013. 
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politic pentru care alegătorii au optat. Curtea a păstrat şi argumentele de natură morală, 

cum ar fi stabilitatea în administraţi publică, arătând în cuprinsul Deciziei nr. 915/2007
7
 

că aceleaşi prevederi au ca finalitate prevenirea migraţiei 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. Curtea 

Constituţională a analizat prevederile în discuţie ale Legii nr. 393/2004 în paralel cu cele 

referitoare la parlamentari şi alegerile parlamentare
8
, arătând că în cel din urmă caz 

scrutinul este uninominal, votul exprimând opţiunea pentru un candidat, în considerarea 

calităţilor şi meritelor acestuia sau a unor promisiuni pentru care nu are rezerve să le facă 

în perioada campaniilor electorale. Curtea a mai reţinut că, deşi sunt susţinuţi de un partid 

politic în perioada electorală, 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 reprezentativ acordat de întreaga naţiune, în 

conformitate cu art. 69 din Constituţie.  

Deşi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 garantează libertatea de opinie şi de 

acţiune în exercitarea mandatului alesului local, caracterul reprezentativ al acestuia fiind 

stabilit şi pentru el de art. 3 alin. (2) din lege care prevede că „aleşii locali sunt în serviciul 

colectivităţii locale”, deosebirea  de reglementare privind consecinţa migraţiei politice se 

justifică prin faptul că parlamentarii sunt membri ai adunării legiuitoare, în timp ce 

consilierii sunt membri ai unei autorităţi executive. Cât priveşte diferenţa de reglementare 

asupra consecinţelor demiterii din partid a consilierilor faţă de situaţia demiterii 

primarilor, respectiv a preşedinţilor consiliilor judeţene (în cele din urmă două situaţii 

aleşii păstrând mandatul în cazul demiterii din partid), Curtea Constituţională a apreciat că 

diferenţa este justificată, consilierii fiind membri ai unor autorităţi deliberative, în timp ce 

primarii, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene sunt autorităţi executive. 

 

3. COMENTARII ŞI SITUAŢII NEREGLEMENTATE  

 

Câteva comentarii ar putea fi făcute raportat la aserţiunile Curţii Constituţionale. 

A.  În ce priveşte considerarea de către alegători a programului politic al partidului 

care propune o listă de candidaţi pentru funcţia de consilieri locali/judeţeni, ar fi de 

menţionat faptul că respectarea acestui program nu este o obligaţie juridică nici a 

partidelor şi nici a aleşilor, ci doar una cel mult morală. Prin urmare, nu există garanţia 

realizării programului politic propus. Apoi, programul politic poate fi mai precis sau mai 

vag, în cel din urmă caz nefiind cunoscut exact care vor fi acţiunile consilierilor aleşi. Nu 

în ultimul rând, realitatea ultimilor ani demonstrează că între programele politice ale 

diferitelor partide, referitoare la dezvoltarea locală, nu sunt sesizabile diferenţe 

importante. Astfel, dacă la modul teoretic, argumentele Curţii privind asigurarea 

implementării programelor politice ar putea să fie susţinute, în practică ele nu sunt 

justificate. 

                                                           
7 Decizia nr. 915/2007 a Curţii Constituţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 773 din 14 noiembrie 2007. 
8 A se vedea Decizia nr. 273/2009 a Curţii Constituţionale a României, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 243 din 13 aprilie 2009. 
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B.  În ce priveşte alegerile uninominale, este dificil de apreciat în ce măsură votul 

este acordat chiar în considerarea calităţilor şi meritelor personale ale candidatului, în 

special în localităţile cu o populaţie numeroasă, sau la nivelul judeţului. Aceeaşi 

observaţie este valabilă în cazul parlamentarilor. Şi în aceste cazuri, predomină afinitatea 

alegătorului pentru partidul care susţine candidatul, sau, dimpotrivă, faptul că un candidat 

nu este înregimentat politic – pentru unii alegători acesta fiind un merit. 

C.  Este adevărat faptul că, potrivit dispoziţiilor constituţionale, parlamentarii sunt 

membri unui for reprezentativ la nivel naţional. Această reprezentativitate naţională este 

mai reală pentru cei care nu au fost aleşi cu majoritate absolută ci au ajuns în Parlament ca 

urmare a redistribuirii operate de un program informatic, având în vedere că Legea nr. 

35/2008 privind alegerile generale nu conduce la un rezultat bazat pe voinţa alegătorilor 

decât în cazul în care un candidat obţine o majoritate absolută  (Iancu, 2012). Totuşi, nu se 

poate nega faptul că un candidat este votat şi în considerarea programului politic al 

partidului care îl susţine. Tocmai faptul că va face parte din autoritatea legiuitoare conferă 

candidatului forţa de a implementa politica partidului care îl susţine prin actele normative 

ce vor fi adoptate pe parcursul legislaturii. Mai mult, una din cele mai importante acţiuni 

ale Parlamentului este acordarea votului de încredere Primului-ministru şi guvernului 

propus de acesta. Votul acordat candidatului la funcţia de parlamentar, cuprinde astfel şi 

un vot acordat pentru conducătorul şi componenţa politică a guvernului. Posibilitatea 

migraţiei politice a parlamentarului lipseşte de finalitate votul sub acest aspect.  

D.  În ce priveşte asigurarea unei stabilităţi a administraţiei publice locale, care să 

reflecte voinţa electoratului, s-ar putea argumenta că în situaţiile în care niciun partid nu 

deţine o majoritate în consiliu, nu există o stabilitate. Pentru formarea unei majorităţi se 

formează alianţe post-electorale la nivelul fiecărui consiliu, alianţe care nu sunt neapărat 

menţinute pe durata mandatului consiliului şi nu reflectă întotdeauna alianţele la nivel 

parlamentar.  

E.  Curtea Constituţională nu este constană în determinarea naturii consiliilor 

locale/judeţene. În comparaţie cu Parlamentul ele sunt văzute ca autorităţi executive, dar 

în comparaţie cu primarii sau preşedinţii consiliilor judeţene ele sunt văzute ca autorităţi 

deliberative. După cum am arătat anterior, ele au o dublă natură, activitatea lor fiind 

supusă reglementărilor legale, dar au libertatea opţiunilor politice în adoptarea deciziilor 

care privesc viaţa comunităţii locale. Prin urmare, argumentul utilizat în raport cu 

parlamentul nu este convingător. În acelaşi timp, faptul că alegerile locale sunt organizate 

pe baza programelor politice, într-un sistem bazat pe reprezentare proporţională, produce 

o ruptură între votanţi şi candidaţi şi la necesitatea formării de alianţe care vor conduce la 

politici incoerente  (Iancu, 2012).  

Este adevărat că primarul/preşedintele consiliului judeţean sunt autorităţi executive, 

supuşi astfel hotărârilor autorităţilor autonome locale deliberative, pe care sunt chemaţi să 

le pună în aplicare. Totuşi, nu poate fi ignorat faptul că aceste autorităţi au atribuţii 

importante, cum sunt întocmirea proiectului de buget, elaborează proiectele de strategii 

privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, a 

proiectelor de urbanism, de dezvoltare a localităţii, întocmesc ordinea de zi a consiliilor 

locale/judeţene. Toate aceste atribuţii oferă posibilităţi autorităţii executive pentru a 

direcţiona gestionarea unităţii administrativ-teritoriale. Probabil aceasta este logica 
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existenţei sancţiunii în cazul în care primarul ori preşedintele consiliului judeţean 

părăseşte benevol partidul de care a fost susţinut în alegeri. 

Toate comentariile Curţii Constituţionale au în vedere textul Legii nr. 343/2004 care se 

referă la legătura dintre aleşii locali şi partidele pe listele cărora au fost aleşi. Potrivit 

Legii nr. 67/2004 însă, candidaturile pentru consiliile locale şi consiliile judeţene, precum 

şi cele pentru primari se propun nu doar de partidele politice dar şi de alianţele politice, 

constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările 

ulterioare. Se pot depune candidaturi şi de către alianţele electorale. 

Potrivit art. 45 din aceeaşi lege, în cazul partidelor politice şi a alianţelor politice 

propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4 exemplare, sub semnătura conducerii 

organizaţiilor judeţene ale acestora. În cazul alianţelor electorale dintre partide politice, 

listele cu propuneri de candidaţi trebuie semnate şi de conducerile judeţene ale fiecărui 

partid politic din alianţă. Potrivit art. 96 alin. (9), candidaţii înscrişi în liste, care nu au fost 

aleşi, sunt declaraţi supleanţi în listele respective. În caz de vacanţă a mandatelor de 

consilieri aleşi pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în 

ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru 

ocuparea locului vacant, partidele politice sau, după caz, alianţele politice ori alianţele 

electorale pe listele cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura 

conducerilor judeţene ale partidelor politice, respectiv ale acelor partide politice care au 

constituit alianţe politice sau alianţe electorale, că supleanţii fac parte din partidul politic 

respectiv ori din unul dintre partidele politice care au constituit alianţele politice sau 

alianţele electorale, după caz. Se observă că, dacă în cazul depunerii listelor, există o 

diferenţă între alianţele politice şi cele electorale, în sensul că pentru alianţele politice nu 

este nevoie de semnăturile conducerii judeţene a partidelor care le compun, în cazul 

completării locurilor în consiliu cu supleanţi, aceste semnături sunt necesare indiferent de 

tipul alianţei, respectiv politică sau electorală. 

Întrebările care s-ar putea ridica în cazul alianţelor sunt: 

-  Ce se întâmplă în cazul apariţiei unor neînţelegeri în alianţa politică, a 

reorientării unuia din partide spre un alt program politic? Sunt consecinţele aceleaşi în 

cazul alianţei politice ca şi în cazul alianţei electorale? 

- Ce se va întâmpla în cazul în care un consilier părăseşte partidul al cărui membru 

era şi se înscrie într-un alt partid din cadrul alianţei politice? Ar trebui ca acest consilier să 

fie sancţionat cu încetarea de drept a mandatului sau nu? 

 Răspunsul la primul set de întrebări pare mai simplu. Alianţa politică are regimul 

juridic al unui partid. Acest statut ar impune şi existenta unui program al alianţei, prin 

asemănare cu partidul, pentru care obligativitatea programului este prevăzută la art. 9 al 

Legii nr. 14/2003. O asemenea cerinţă nu ar fi deci impusă alianţei electorale. Astfel, în 

cazul destrămării alianţei electorale ulterior constituirii consiliilor judeţene/locale, 

reprezentativitatea şi legitimitatea votului ar fi păstrată, câtă vreme programele partidelor 

ale căror liste au fost votate rămân neschimbate. 

În cazul alianţelor politice însă, lucrurile sunt mai complicate. În cazul încetării 

juridice a alianţei, ar mai fi justificată menţinerea mandatului consilierilor aleşi pe lista 

acesteia? Legea nr. 393/2004 nu menţionează situaţia încetării existenţei partidului pe lista 

căruia un consilier a fost ales, deşi o asemenea situaţie nu este imposibilă (existenţa 

partidului poate înceta spre exemplu ca urmare a unei fuziuni).  
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Presupunând însă că alianţa politică îşi păstrează existenta juridică, însă partidele care 

o compun nu mai conlucrează, se mai poate susţine că cei aleşi pe lista alianţei lucrează 

pentru punerea în practică a programului electoral votat? Se mai poate susţine că se 

păstrează configuraţia politică rezultată în urma alegerilor? Cine va putea determina care a 

fost proporţia din votanţi atrasă de fiecare din partidele care compun alianţa?  

Mai departe, ce se va întâmpla în cazul vacantării unui post în consiliul local/judeţean 

prin încetarea înainte de termen a mandatului unui consilier ales pe lista alianţei politice? 

Pentru a putea fi supus validării supleantul aflat pe lista alianţei politice, este necesară 

doar semnătura partidului căruia îi aparţine, sau semnătura tuturor partidelor ce compun 

alianţa? Fiind vorba de o listă a alianţei, ea nu cuprinde specificaţii privind partidul din 

care candidatul provine. Astfel, normal ar fi, potrivit art. 96 alin. (9) din Legea nr. 

67/2003, să semneze reprezentanţii tuturor partidelor care compun alianţa. Dar dacă unul 

din partidele care compun alianţa nu mai înţelege să susţină programul său electoral şi 

refuză să acorde semnătura pentru confirmarea apartenenţei supleantului la alianţă? Va 

putea acesta să fie validat sau nu? În caz că nu, va mai putea fi menţinută stabilitatea 

autorităţii publice? Pentru a răspunde acestei din urmă întrebări trebuie să ne gândim la 

faptul că, atunci când pentru adoptarea unei hotărâri este nevoie de o majorityate absolută 

sau calificată, rezultatul votului nu depinde numai de numărul voturilor în favoarea 

hotărârii ci şi de numărul total al membrilor consiliului. În lipsa semnăturilor cerute de 

lege un nou consilier nu va putea fi validat, urmând ca numărul consilierilor să fie mai 

mic decât cel prevăzut de lege pentru localitate/judeţul prin ordin al prefectului, potrivit 

legii. Totodată, prin imposibilitatea validării unui nou consilier de pe lista care iniţial a 

obţinut un loc în consiliu, este posibil ca majoritatea politică să se modifice, astfel încât să 

nu mai fie reflectat rezultatul politic al votului la momentul alegerilor locale. 

În căutarea răspunsului la al doilea set de întrebări suntem limitaţi de dispoziţiile art. 9 

alin. (2) lit. h
1
 din Legea nr. 393/2004 care ar trebui interpretate stricto sensu. Părăsirea 

partidului, chiar dacă pentru a deveni membrul unui partid în interiorul aceleiaşi alianţe, ar 

conduce la încetarea de drept a mandatului. Numai că, acest text de lege face referire la 

„listele partidului”, în timp ce în realitate a existat o listă a alianţei. Consilierul fiind ales 

pe lista alianţei, nu va mai avea importanţă dacă se mută dintr-un partid în altul, în cadrul 

alianţei. Pentru a fi validat însă, va fi nevoie de toate semnăturile cerute de lege.  Cum se 

va aprecia situaţia unui consilier care, dintr-un partid al alianţei politice, trece într-un 

partid care aparţine aceleiaşi alianţe politice, dar care în mod manifest nu mai înţelege să 

susţină programul electoral al alianţei, cu toate că aceasta, formal există încă? Dacă ar fi 

să urmăm logica expusă în hotărârile Curţii Constituţionale, va trebui să admitem că îşi 

pot păstra calitatea de aleşi locali doar acei consilieri care sunt membri ai partidelor ce 

păstrează alianţa politică (în cazul în care alianţa a fost formată din mai mult de două 

partide), în sensul că urmăresc în continuare realizarea programului politic al alianţei. 

Numai că, în cazul în care nu există manifestări de voinţă producătoare de efecte juridice 

sub aspectul coeziunii alianţei, legalitatea încetării mandatului ar fi pusă sub semnul 

îndoielii. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      35 

4. ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 55/2014 

 

Este posibil ca unele din aceste întrebări şi situaţii, nerezolvate din lipsa unor 

reglementări legale adecvate, să fi condus la adoptarea OUG nr. 55/2014. Preambulul 

acestei ordonanţe menţionează că ea a fost adoptată având în vedere că legislaţia nu oferă 

soluţii legale pentru „rupturile politice” apărute pe parcursul mandatului autorităţilor 

locale şi pentru remedierea efectelor negative ale acestora asupra continuităţii şi stabilităţii 

activităţii autorităţilor locale, ceea ce periclitează satisfacerea nevoilor colectivităţilor 

locale. Se mai menţionează, ceva mai concret de data aceasta, actualul context socio-

politic, preponderent transformările/modificările produse la nivelul majorităţii politice 

care a rezultat ca urmare a alegerilor locale din 2012, care a generat efecte negative asupra 

funcţionării autorităţilor publice locale, precum şi reorganizări ale unor partide politice, 

alianţe politice sau alianţe electorale care au generat blocaje privind îndeplinirea 

condiţiilor pentru validarea deciziilor care să asigure stabilitatea politică. Tot concret se 

menţionează blocajul în exercitarea dreptului supleanţilor aleşi pe listele unei alianţe 

politice care s-a reorganizat sau a încetat, ca urmare a lipsei unor reglementări a acestor 

situaţii. 

Se poate observa că preambulul este formulat la modul general, fără a nominaliza o 

situaţie concretă. Ar fi fost de aşteptat astfel ca actul normativ să propună o modificare 

sau o completare a legilor existente, în raport cu situaţiile nou identificate. Existenţa 

urgenţei ar justifica adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, legile organice care 

reglementează în domeniu (Legea nr. 393/2004, Legea nr. 215/2001 şi respectiv Legea nr. 

67/2003) putând fi modificate în cazul adoptării ordonanţei cu majoritatea cerută de art. 

115, alin. (5) ultima teză, din Constituţia României. Până la momentul adoptării prin lege, 

ordonanţa urma a produce efecte juridice. 

Guvernul nu a ales însă varianta modificării ori completării legislative, ci pe cea a unei 

derogări temporare de la prevederile Legii nr. 393/2004 privind consecinţele migraţiei 

politice, însoţită de o normre temporară privind modalitatea de completare a locurilor în 

autorităţile locale autonome deliberative cu supleanţi. 

Din punct de vedere legislativ, potrivit competenţelor care îi sunt stabilite prin Legea 

nr. 73/1993, Consiliul legislativ a avizat favorabil proiectul ordonanţei, observaţiile 

acestui for, legate de explicitarea caracterului permanent sau provizoriu al efectelor 

ordonanţei şi corelarea derogării şi cu art. 69 alin. (9) al legii nr. 67/2003, regăsindu-se în 

forma adoptată de Guvern. 

Întrucât ordonanţa a creat o vie dispută în societatea civilă, a fost înaintată Avocatului 

Poporului o solicitare de ridicare a unei excepţii de neconstituţionalitate. Acesta a apreciat 

însă că soluționarea problemei semnalate este de competența Parlamentului și a 

Guvernului, deoarece, în realitate, aceasta vizează raporturile constituționale dintre 

Parlament, Preşedintele României și Guvern şi că aspectele sesizate excedează 

competenței instituției Avocatul Poporului, al cărei rol este apărarea drepturilor și 

libertăților persoanelor fizice, în sensul stabilit de art. 58 din Legea fundamentală. În plus, 

s-a apreciat că rezolvarea problemei sesizate revine Parlamentului, deoarece art. 115 alin. 

(5) din Constituție stabilește că „ordonanța de urgență intră în vigoare numai după 

depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată 

și după publicarea ei în Monitorul Oficial al României”, existând dispoziţii constituţionale 
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care reglementează modalitatea de adoptare sau respingere a ordonanţei prin lege şi a 

efectelor votului Parlamentului.  

În opinia noastră, poziţia Avocatului Poporului este una corectă. Având în vedere că 

anterior intrării în vigoare a textelor art. 9 alin. (2) lit. h
1
) şi art. 15 alin. (2) lit. g

1
) nu s-a 

apreciat că dispoziţiile art. 8 alin. (2) din Constituţie ar fi încălcate în cazul migraţiei 

politice, se poate aprecia că noile reglementări introduse prin Legea nr. 249/2006 au fost 

determinate de o interpretare morală a legislaţiei.  

Astfel, rămâne la latitudinea Parlamentului să stabilească modalitatea de operare a 

sancţiunilor juridice în cazul migraţiei politice la nivelul aleşilor locali, ca o legitimare a 

unui principiu din sfera echităţii politice, prin norme juridice. Subliniem însă că 

adoptarea ordonanţei oferă doar o rezolvare punctuală şi temporară a unei probleme care 

ar putea să apară şi ulterior. 

În ce priveşte soluţionarea drepturilor supleanţilor aflaţi pe listele alianţei electorale, 

precum şi a partidelor cărora aceştia le aparţin în fapt, soluţia ni se pare în asentiment cu 

considerentele Curţii Constituţionale. Din moment ce nu se poate identifica procentul de 

vot acordat unui partid aflat în alianţa politică ce a depus o listă comună de candidaţi, 

singura soluţie morală, sau echitabilă este aceea de a valida supleanţii în ordinea de pe 

listă, considerând doar acordul partidului căruia aceştia îi aparţineau la momentul 

alegerilor. Această soluţie nu apare însă a necesita consacrarea unei excepţii de la 

aplicarea sancţiunii privind migraţia politică, întrucât nu se poate vorbi de o veritabilă 

migraţiune. 

Apare atunci mai puţin justificată suspendarea temporară a dispoziţiilor ce 

sancţionează migraţia politică, mai ales pentru primari/preşedinţi ai consiliilor judeţene şi 

consilierii în funcţie. Posibilitatea de migraţie, dinspre orice partid înspre orice partid, fără 

a exista vreo legătură cu alegerea pe lista alianţei politice în dificultate, cu aplicarea 

programului alianţei politice pe lista căreia au fost aleşi, apare imposibil de justificat şi 

deconectată de motivele exprimate în preambul. Pe de altă parte, suspendarea sau chiar o 

eventuală înlăturare permenentă a sancţiunilor aplicate migranţilor politici nu ar putea fi 

considerată neconstituţională, având în vedere că abrogarea unui text aflat în acord cu 

Constituţia nu poate fi privit ca fiind neapărat neconstituţional. 

Ordonanţa nu oferă decât parţial o soluţie unei probleme punctuale şi stabileşte această 

soluţie cu caracter temporar, lăsând nesoluţionate problemele anterior evidenţiate, pentru 

viitor. Suntem astfel, în prezenţa unui act normativ cu efect limitat în timp. Odată limita 

de timp atinsă (împlinirea celor 45 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei), 

efectele acesteia vor fi consumate. În acest caz, care ar fi efectele legii adoptate de 

Parlament? În mod evident, în cazul adoptării prin lege a ordonanţei, efectele acesteia ar fi 

validate printr-o lege, chiar dacă ele s-au produs anterior. În cazul în care ordonanţa ar fi 

respinsă, potrivit art. 115 din Constituţia României, prin legea de respingere se vor 

reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe 

perioada de aplicare a ordonanţei. Dacă legea de respingere ar desfiinţa efectele produse 

de ordonanţă, acest lucru ar echivala cu o aplicare retroactivă a legii, contrar dispoziţiilor 

art. 15 alin. (2) din Constituţie, putând deveni o „cutie a Pandorei”  (Deleanu, 2006). 
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Referitor la un control de constituţionalitate a legii de adoptare, se poate bobserva că 

acesta poate fi exercitat înainte de promulgare
9
. În cazul în care Curtea Constituţională 

stabileşte că legea este neconstituţională, aceasta va fi returnată Parlamentului. În general, 

acest fapt nu este o problemă, căci nefiind promulgată, legea nu a produs efecte. În cazul 

legilor prin care o fost adoptate ordonanţe de urgenţă însă, lucrurile stau altfel, căci 

ordonanţa în sine a început să producă efecte de la data intrării în vigoare. Susţinem opinia 

potrivit căreia nu pot fi aplicate aceleaşi reguli în cazul legilor de ratificare a ordonanţelor 

ca şi în cazul celorlalte legi, datorită faptului că în primul caz efectele au început să se 

producă  (Deleanu, 2006), deşi Curtea Constituţională s-a exprimat în sens contrar.  

În ce priveşte efectele unui control de constituţionalitate a legii de adoptare se poate 

observa că acesta ar putea fi realizat înainte sau după promulgare. Potrivit art. 11 alin. (3) 

din Legea nr. 47/1992 însă, Deciziile Curţii Constituţionale produc efecte numai pentru 

viitor. În măsura în care au trecut cele 45 de zile acordate pentru producerea efectelor 

ordonanţei de urgenţă, o eventuală admitere a excepţiei de neconstituţionalitate nu ar 

trebui să afecteze statutul celor care au utilizat dispoziţiile acesteia. Ne găsim astfel în faţa 

unei situaţii care, juridic apare  consolidată fără putere de înlăturare a efectelor sale, odată 

ce efectele s-au produs prin împlinirea termenului de acţiune al ordonanţei. 

O excepţie de neconstituţionalitate ar putea fi admisă în legătură cu procedura de 

adoptare, sau pentru că ordonanţa a reglementat în domenii interzise acestei categorii de 

acte juridice. Privind însă pe fond Ordonanţa ar trebui să admitem că reglementarea 

consecinţelor ce ar putea decurge din migraţia politică rămâne o problemă de natură 

politică şi nu juridică.  
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