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Rezumat: Articolul analizează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice locale, act normativ care a generat numeroase discuţii în spaţiul public 
românesc, legate de oportunitatea şi constituţionalitatea demersului legislativ al Guvernului. Prin acest act normativ s-
au suspendat, pentru 45 de zile, două articole din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, dându-se 
posibilitatea aleşilor locali aflaţi în funcţie sau supleanţilor aflaţi pe liste, să părăsească partidul politic pe lista căruia 
au candidat şi să opteze pentru un alt partid, organizaţie a minorităţilor naţionale sau să devină independenţi. Prin 
apelarea la ordonanţa de urgenţă, Guvernul a ocolit dezbaterea parlamentară, dar şi controlul de constituţionalitate al 
Curţii Constituţionale, lucru contrar standardelor europene, care reclamă ca reglementările privind domenii esenţiale 
pentru existenţa şi funcţionarea statului de drept, să fie dezbătute şi adoptate de forul legislativ al ţării. 
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Introducere 
 
Folosirea ordonanţei de urgenţă, ca modalitate de reglementare a unor relaţii sociale de importanţă 

deosebită care cade, de obicei, în sarcina legii organice, considerată o prelungire a dispoziţiilor 
constituţionale, a devenit o practică în activitatea guvernamentală din perioada postdecembristă. Definită ca 
act executiv, sub aspect organic şi act legislativ, sub aspect material, ordonanţa de urgenţă reprezintă 
rezultatul delegării legislative, consfinţită de articolul 115 din Constituţia României [1].  

Delegarea legislativă face parte din sfera raporturilor legislativ - executive, fiind una dintre cele mai 
controversate instituţii în sistemul constituţional din Europa [2]. Articolul 115 din Constituţia României, 
trebuie coroborat cu art. 108 privitor la actele Guvernului, articol cu care se află într-o interferenţă organică 
[3]. Ordonanţa de urgenţă, ca act normativ, adoptat de Guvern, în temeiul prevederilor constituţionale sus-
amintite, permite Guvernului, sub controlul strict al Parlamentului, să facă faţă unor situaţii extraordinare a 
căror reglementare nu poate fi amânată [4]. 

Apărută ca excepţie de la regula potrivit căreia, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare şi, astfel, 
poate adopta acte normative cu caracter primar, ordonanţa de urgenţă a Guvernului a început să se 
îndepărteze, din ce în ce mai mult, de rolul său de reglator a unor relaţii sociale în situaţii excepţionale, fiind 
utilizată, tot mai des, pentru a reglementa situaţii care nu au caracter de urgenţă. Un exemplu, în acest sens, 
este O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală [5], prin care 
s-au suspendat efectele juridice ale unui act normativ, care reglementează componente ale regimului unor 
instituţii fundamentale, şi anume Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Astfel de intervenţii ale 
Guvernului, în activitatea de legiferare, pot pune în pericol rolul constituţional al Parlamentului, separaţia şi 
echilibrul între puterile statului, precum şi stabilitatea sistemului legislativ. Este adevărat, că actul 
fundamental a admis, ca şi Guvernul să poată interveni, în anumite condiţii, în plan legislativ, dar, aşa cum a 
subliniat şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, puterea Guvernului de a emite ordonanţe, este o putere 
delegată şi nu o putere proprie.  

Prin urmare, Guvernul trebuie să respecte cu stricteţe normele constituţionale care reglementează 
regimul juridic al delegării legislative, şi să intervină pe tărâm legislativ, numai în situaţii extraordinare sau 
când puterea legislativă îl abilitează, respectând şi în acest caz limitele şi condiţiile impuse pentru această 
operaţiune. O nesocotire a acestor reguli, ar conduce la încălcarea principiului potrivit căruia, o putere 
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delegată nu poate, la rândul său, delega, pentru că cel care deleagă înţelege să limiteze exerciţiul dreptului 
delegat numai titularului desemnat de el pentru a exercita acest drept [6]. 
 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014. Justificarea adoptării, conţinutul şi efectele 
adoptării 
  

În data de 28 august 2014, Guvernul României a adoptat OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea unor 
măsuri în domeniul administraţiei publice locale [7], act normativ prin care s-au suspendat, pentru 45 de zile, 
două articole cuprinse în Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Este vorba de art. 9 alin. (2) lit. 
h¹) şi art. 15 alin. (2) lit. g¹), care reglementează cazurile de încetare, de drept, a mandatului de consilier local 
şi judeţean, respectiv de primar şi preşedinte al consiliului judeţean, şi care au următorul conţinut: “pierderea 
calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost 
ales”, respectiv “pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales”.  
 

1.1. Justificarea adoptării actului normativ 
  

Pentru a justifica intervenţia în plan legislativ prin ordonanţă de urgenţă, Guvernul a motivat că o 
astfel de reglementare este necesară deoarece, în practica administrativă a autorităţilor administraţiei publice 
locale, au apărut blocaje, care se răsfrâng negativ asupra funcţionării eficiente a acestora, blocaje generate de 
anumite lacune legislative. Este vorba, în opinia Guvernului, de lipsa reglementării situaţiilor rezultate în 
urma desfiinţării sau reorganizării unor entităţi politice în timpul exercitării mandatului, situaţii care vizează 
interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi 
amânată. Mai exact, lipseşte o reglementare clară, cu privire la validarea mandatului supleantului, în situaţia 
în care acesta provine de pe lista unei alianţe electorale care, ulterior alegerilor, s-a desfiinţat. Totodată, 
apariţia unor noi majorităţi în cadrul autorităţilor locale colegiale, rezultate din alianţa unor formaţiuni 
politice, care au fost adversare în alegerile locale, au bulversat funcţionarea unor astfel de autorităţi locale şi 
au creat probleme în adoptarea deciziilor administrative. Aceste disfuncţionalităţi din cadrul autorităţilor 
deliberative, se resfrâng şi asupra funcţionării eficiente şi conforme cu programul asumat în faţa cetăţenilor, a 
activităţii primarilor, respectiv a preşedinţilor consiliilor judeţene. Nu în ultimul rând, se insistă pe 
necesitarea armonizării legislaţiei specifice administraţiei publice locale, care constituie o premisă 
determinantă în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale, şi care conduce la eficientizarea actului 
administrativ la nivelul cel mai apropiat de cetăţean.  

 
În opinia Guvernului acestea sunt situaţii extraordinare, care au impus adoptarea acestei soluţii 

legislative, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public.  
 
Curtea Constituţională, în jurisprudenţa sa [8], a stabilit că situaţia extraordinară reprezintă 

“necesitatea şi urgenţa reglementării unei situaţii care, datorită circumstanţelor sale excepţionale, impune 
adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. De asemenea, 
tot Curtea, a apreciat într- o altă decizie [9], că situaţiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la 
obişnuit sau comun, aspect întărit şi prin adăugarea sintagmei “a căror reglementare nu poate fi amânată”. 
Dar pentru a fi respectate, pe deplin, exigenţele art. 115 alin. 4 [10] din Constituţia României,  după cum 
susţine instanţa de contencios constituţional, Guvernul trebuie să demonstreze şi faptul că măsurile în cauză 
nu sufereau amânare, practic, că nu exista vreun instrument juridic, ce ar fi putut fi folosit în vederea evitării 
rapide a consecinţelor negative avute în vedere.  
 

1.2. Conţinutul actului normativ 
 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014, cuprinde un articol unic cu cinci alineate, prin care 

se suspendă aplicarea dispoziţiilor cuprinse în art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru o perioadă de 45 de zile, de la momentul intrării în vigoare a 
ordonanţei de urgenţă, interval de timp în care primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, consilierii locali şi 
judeţeni, dar şi candidaţii care au fost declaraţi supleanţi “îşi pot exprima în scris, şi o singură dată, opţiunea 
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cu privire la partidul politic, organizaţia minorităţii naţionale, din care doresc să facă parte sau să devină 
independenţi, fără ca aleşii locali respectivi să îşi piardă calitatea dobândită în urma alegerilor”. 

 
Potrivit actului normativ, opţiunea se depune de toţi aleşii locali în funcţie, dar şi de candidaţii pentru 

consiliul local sau judeţean care au fost declaraţi supleanţi, la consiliul local, respectiv consiliul judeţean, prin 
intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Opţiunea pentru partidul politic sau organizaţia 
minorităţilor naţionale, din care doresc să facă parte, trebuie să fie însoţită de acceptarea partidului sau 
organizaţiei minorităţilor naţionale pentru care au optat.  

După expirarea termenului de 45 de zile, secretarul unităţii administrativ-teritoriale este obligat, în 
conformitate cu alin. 4 al articolului unic al ordonanţei, să comunice situaţia centralizatoare a aleşilor locali la 
instituţia prefectului.  

Alineatul 5 al articolului unic al ordonanţei reglementează, la rândul său, situaţia supleanţilor, 
precizând că supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste, cu condiţia 
confirmării în formă scrisă emisă de către conducerea judeţeană a partidului căruia îi aparţine, în caz de 
vacanţă a mandatelor de consilieri locali sau judeţeni aleşi pe liste de candidaţi. În temeiul ordonanţei, prin 
supleanţi se înţelege candidaţii înscrişi în liste şi care nu au fost aleşi.  

Chiar dacă efectele juridice ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 au încetat, ca urmare 
a expirării termenului de 45 de zile, acest act normativ şi-a pus serios amprenta asupra ordinii de drept din 
România, producând schimbări în componenţa partidelor politice şi a autorităţilor administraţiei publice 
locale.  

 
1.3. Efectele adoptării ordonanţei de urgenţă 
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2014 a generat dezbateri aprinse în spaţiul public românesc. Considerat 

un act normativ controversat, care a scos temporar din vigoare unul din cazurile de  încetare a mandatului 
unui ales local, ordonanţa a  permis trecerea unui ales local de la un partid la altul sau îmbrăţişarea statutului 
de independent, generând, în acest fel, atât efecte juridice, cât şi politice. 

Ordonanţa a deschis calea, în intervalul de timp cât s-a aflat în vigoare, trecerii câtorva mii de aleşi 
locali, de la partidul pe lista căruia au fost aleşi în anul 2012, la un alt partid, pentru care şi-au exprimat 
opţiunea în baza acestui act normativ sau să devină independenţi. Acest fapt a condus la o reaşezare de forţe, 
la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi, implicit, la schimbarea configuraţiei politice rezultată 
din alegerile locale. Ordonanţa a condus la creşterea semnificativă a numărului de aleşi locali, în cazul 
partidelor de guvernământ şi, implicit, la scăderea numărului acestora, în cazul partidelor din opoziţie. 
Totodată, a crescut şi numărul de aleşi locali independenţi.  

Se poate observa că actul normativ a provocat schimbări importante, atât în sfera partidelor politice, 
cât şi în administraţia publică locală. Prin adoptarea sa, acest act normativ a produs mutaţii în plan legislativ, 
a condus la discuţii aprinse în spaţiul public, privind oportunitatea sau constituţionalitatea sa, şi a readus în 
atenţie problema raporturilor dintre Parlament şi Guvern, în ceea ce priveşte actul de legiferare şi a rolului şi 
locului celor două autorităţi în sistemul constituţional românesc.  

Prin încetarea efectelor sale, ca urmare a încheierii perioadei pentru care a fost adoptată, reintră în 
vigoare dispoziţiile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali. Această regulă este prevăzută de 
dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, pentru elaborarea actelor normative care 
precizează că “la expirarea duratei de suspendare, actul normativ sau dispoziţia afectată de suspendare 
reintră de drept în vigoare”.  

 
2. Aspecte critice privind O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 

administraţia publică locală, reliefate prin raportare la jurisprudenţa Curţii Constituţionale 
 
Introducerea de către legiuitor a cazului de încetare de drept a mandatului, ca urmare a pierderii 

calităţii de membru de partid, a reprezentat o măsură necesară într-o societate democratică, menită să asigure 
stabilitatea în cadrul administraţiei publice locale şi prevenirea migraţiei politice a aleşilor locali, şi care să 
exprime configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din voinţa electoratului, fiind, totodată, o consecinţă 
a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora partidele politice contribuie la definirea şi la 
exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Aspectele subliniate de noi sunt întărite de Curtea Constituţională 
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care, în jurisprudenţa sa [11] , a statuat că aceste dispoziţiile legale, privitoare la încetarea mandatului unui 
ales local ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid, 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. 

 
În schimb, adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2014 reprezintă un regres în materie de legiferare. 

Afirmăm acest lucru, atât din perspectiva fondului problemei, cât şi a formei în care s-a concretizat.  Din 
perspectiva fondului, acest demers legislativ al Guvernului, a încurajat migraţia politică, fenomen aspru 
criticat de-a lungul timpului de opinia publică, şi a determinat schimbarea configuraţiei politice rezultată din 
alegerile locale din anul 2012. De asemenea, Ordonanţa impune un tratament juridic diferenţiat pentru aleşii 
locali rezultaţi din alegerile locale din anul 2012, în sensul că unora le permite să migreze de la un partid 
politic la altul sau să devină independenţi, iar altora nu. Avem, aşadar, două categorii de aleşi locali, în cursul 
aceluiaşi mandat. În prima categorie intră, cei care şi-au pierdut mandatul sau urmează să îl piardă, ca urmare 
a aplicării dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
alesilor locali, iar în cea de-a doua categorie intră, aleşii locali care beneficiază de prevederile OUG nr. 
55/2014 şi care au suspendat pentru o perioadă dispoziţiile amintite. Principiul egalitãţii este înfrânt, prin 
aceea că legiuitorul a creat un regim diferenţiat pentru aleşii locali aflaţi în exerciţiul aceluiaşi mandat (2012-
2016).  

 
Din perspectiva formei, soluţia reglementării prin ordonanţă de urgenţă ridică probleme, atât de 

oportunitate, cât şi de constituţionalitate. Astfel, dacă este analizat contextul în care a fost adoptată această 
ordonanţă de urgenţă, se poate observa că adoptarea a avut loc în apropierea începerii campaniei pentru 
alegerea Preşedintelui României, de un Guvern al cărui şef este unul dintre candidaţii la acest scrutin 
electoral. Din acest motiv se poate aprecia că, adoptarea ordonanţei a avut menirea de a spori şansele 
candidatului, care are şi calitatea de prim-ministru. Este binecunoscut faptul că aleşii locali, în special 
primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene, joacă un rol esenţial în alegerile generale sau prezidenţiale, iar, cu 
cât un partid deţine mai mulţi aleşi locali, cu atât şansele de reuşită în alegeri cresc. Având în vedere 
contextul în care ne aflăm, normal ar fi fost ca o asemenea reglementare, dacă se impunea să fie adoptată, şi 
pentru a nu genera reacţii virulente în spaţiul public, trebuia să fie analizată de forul deliberativ suprem, care 
putea să fie sesizat cu o iniţiativă legislativă, introdusă în procedură de urgenţă. Chiar dacă nu se afla în 
sesiune parlamentară, în momentul în care Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2014, era de 
preferat să se mai aştepte câteva zile, până când Parlamentul îşi începea sesiunea de toamnă şi putea fi 
introdusă iniţiativa legislativă spre dezbatere şi adoptare în procedură de urgenţă. Afirmaţiile noastre sunt 
întărite de comportamentul Guvernului, ulterior adoptării acestui act normativ, care, chiar dacă a adoptat 
ordonanţa de urgenţă în data de 28 august 2014, a trimis respectivul act normativ pentru publicare în 
Monitorul Oficial al României abia în data de 2 septembrie 2014. Ori, o ordonanţă de urgenţă se adoptă 
pentru a se reglementa situaţii excepţionale, a căror reglementare nu poate fi amânată. 

 
În privinţa urgenţei unei reglementări, Curtea Constituţională a apreciat în jurisprudenţa sa [12], că 

urgenţa reglementării nu echivalează cu existenţa situaţiei extraordinare, reglementarea operativă putându-se 
realiza şi pe calea procedurii obişnuite de legiferare.  

Introducerea în dezbaterea Parlamentului a unei asemenea iniţiative legislative, oferea posibilitatea 
tuturor forţelor politice reprezentate în Parlament, să îşi exprime opinia, susţinând sau, din contră, respingând 
argumentat iniţiativa şi totodată, permitea şi sesizarea Curţii Constituţionale, pentru verificarea conformităţii 
dispoziţiilor actului normativ, rezultat din dezbaterea parlamentară, cu textul Constituţiei.  

 
Recurgerea la soluţia ordonanţei de urgenţă, a condus la ocolirea Parlamentului, şi a evitat şi analiza 

instanţei de contencios constituţional, lucru inadmisibil pentru un stat membru al Uniunii Europene, a cărui 
Constituţie stipulează clar, în art. 61 alin.1, că Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării, iar, în art. 1 
alin.5, că respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Cu atât mai mult, cu cât şi 
Curtea Constituţională aprecia [13] că, în domenii esenţiale ale statului de drept, se impune ca actul normativ 
să fie dezbătut în Parlament şi nu adoptat pe calea unei proceduri cu caracter de excepţie, prin care 
Parlamentul este ocolit.   
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Concluzii 
 
Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 55/2014, a condus la scoaterea temporară din 

vigoare a dispoziţiilor cuprinse în art. 9 alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1), din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, pentru o perioadă de 45 de zile, de la momentul intrării în vigoare a ordonanţei 
de urgenţă.  

Acest demers legislativ a avut implicaţii directe, asupra structurii şi activităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale, dar şi asupra partidelor politice şi a ordinii de drept din România.  

În opinia noastră, iniţiativa Guvernului reprezintă un regres în materie de legiferare, încălcând, 
totodată, standardele europene, care reclamă reglementarea domeniilor esenţiale ale statului de drept, prin 
acte rezultate din voinţa Parlamentului, ca organ reprezentativ suprem şi unică autoritate legiuitoare.  

 
Această lucrare a fost finanțată din contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, proiect strategic ID 141699, 
cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013.  
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