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PRIM MINISTRU

Domnule pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgenja a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 20J din 

Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, ini^iata de domnul senator USR Andrei Postica impreuna cu 

un grup de parlamentari USR (Bp. 572/2021).

1. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare completarea 

art, 201 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019privind Codul 

administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, cu un nou alineat, 
alin. (2), in sensul limitarii numarului de mandate ale alesilor locali 

(primar, consilier local/judetean si presedinte al consiliului judetean).
Potrivit Expunerii de motive, „limitarea ale§ilor locali la 3 mandate 

duce la o mtdrire a institu{iilor administrative locale, la cresterea 

credibilitd{ii acestora §i, mai ales, a eficientei lor. Prin limitarea 

mandatelor se urmdreste si o depolitizare a institufiilor subordonate 

primdriilor §i consiliilor judetene”.



11. Observatii

Mentionam ca dreptul de a fi ales este un drept electoral 

fundamental, fiind un drept exclusiv politic. El vizeaza posibilitatea unei 

persoane de a fi aleasa in organele reprezentative ale statului, deci, de a 

putea indeplini o func^ie de demnitate sau functie electiva in stat.
Potrivit art. 37 din Constitufia Romdniei, republicatd, ,,Au dreptul de 

afi ale§i cetdlenii cu drept de vot care mdeplinesc conditiile prevdzute in 

articolul 16 alineatul (3), dacd nu le este interzisd asocierea in partide 

politice, potrivit articolului 40 alineatul (3). Candidatii trebuie sd fi 

implinit, pdnd in ziua alegerilor inclusiv, vdrsta de cel pufin 23 de ani 

pentru a fi ale§i in Camera Deputatilor sau in organele administrapiei 

publice locale, vdrsta de cel putin 33 de ani pentru a fi ale§i in Senat §i 
vdrsta de cel putin 35 de ani pentru a fii alesi in funclia de Pre§edinte al 

Romdniei. ”
De asemenea, art. 81 alin. (4) din Constitutia Romdniei\ prevede 

interdic^ia de exercitare a mai mult de doua mandate de Pre§edinte al 
Romaniei, interdic^ie ce nu a fost stabilita in Constitute pentru nicio alta 

functie electiva (deputat, senator, primar, consider local).
, Semnalam ca, prin initiativa legislativa se adauga o noua conditie 

fata de cele constitutional mai sus mentionate, ceea ce este de natura sa 

duca la incalcarea dreptului de a fi ales,
Astfel, masurile privind limitarea mandatelor ale§ilor locali sunt de 

natura a crea premisele incalcarii dispozitiilor constitutionale ale art. 37 

din Constitufia Romdniei, republicatd, care stabilesc conditiile, continutul 

limitele dreptului de a fi ales.
Fiind vorba de o conditie de fond, apreciem ca limitarea numarului 

de mandate, pentru alte functii de demnitate alese, se poate realiza doar 

prin Constitute, astfel cum s-a intamplat in cazul Presedintelui Romaniei, 
iar nu prin legi, fie ele §i organice.

De asemenea, din textul initiativei legislative nu rezulta daca 

mandatele sunt succesive §i nici daca pot fi de aceeasi natura sau de natura 

diferita.

„Nicio persoana mi poale indeplini funcfia de Pre^edinte al Romdniei decal penini cel mull doiid mandale. Aceslea 
pot fi §i succesive



Men^ionam ca, de-a lungul timpului, au mai fost initiate propuneri 

legislative avand ca obiect de reglementare limitarea numarului de 

mandate ale alesilor locali, acestea fiind respinse de catre Parlament.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele mentionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

Nicolae-Ionel CIUCA

Domnului senator Florin-Vasile CITU
y

Pre^edintele Senatului

U se vedea Plx. 473/2012, B 2 J6/2014 sau Plx. 359/2014
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