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Rezumat: Lucrarea tratează problematica administraţiei publice locale din perspectiva jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale a României, instituţie politico-juridică menită să realizeze controlul anterior şi posterior al legii şi 
ordonanţelor Guvernului. Sunt analizate patru acte normative cu impact asupra domeniului administraţiei publice locale, 
şi anume: legea administraţiei publice locale, legea privind statutul aleşilor locali, legea privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, legea partidelor politice. Aceste acte au făcut obiectul controlului de constituţionalitate 
exercitat de Curtea Constituţională, unele dintre ele suferind modificări ca urmare a admiterii excepţiei de 
neconstituţionalitate ridicate împotriva unor dispoziţii legale din cuprinsul lor. Prin modul în care se manifestă în 
peisajul instituţional românesc, Curtea Constituţională şi-a câştigat şi de facto locul, nu doar de jure, în categoria 
autorităţilor publice care apără democraţia şi statul de drept.  
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control de constituţionalitate. 
 
 

Introducere 
 
În cadrul arhitecturii instituţionale din România, Curtea Constituţională se situează în afara celor trei 

puteri clasice (legislativă, executivă şi judecătorească), asigurând echilibrul între acestea şi acţionând în 
calitate de gardian al actului fundamental. Prin întreaga sa activitate, Curtea Constituţională joacă un rol 
important în consolidarea democraţiei şi statului de drept în România. Curtea Constituţională este o instituţie 
politico-juridică având un statut bine determinat de actul fundamental şi de legea proprie de organizare şi 
funcţionare [1]. Poziţiile sale, exprimate în decizii, hotărâri, avize, au obligat autorităţile statului sau alte 
subiecte de drept să îşi adapteze conduita la exigenţele impuse de textul constituţional. Toate aceste acte se 
adoptă sau se emit cu majoritate de voturi, se motivează şi se publică în Monitorul Oficial.  

Controlul de constituţionalitate este un instrument necesar într-o democraţie care permite Curţii 
Constituţionale, în calitatea sa de unică autoritate de jurisdicţie constituţională, să vegheze la respectarea 
dispoziţiilor Constituţiei prin adoptarea de decizii general obligatorii, care au putere pentru viitor, de la 
momentul publicării lor în Monitorul Oficial. Cum, într-un stat de drept, autorităţile publice nu se bucură de 
nici o autonomie în raport cu dreptul, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie 
[2]. Supremaţia Constituţiei este o realitate juridică şi nu o simplă teorie, fapt ce presupune consecinţe şi 
garanţii [3].  

România a îmbrăţişat modelul european de control al constituţionalităţii legii, care se exercită printr-o 
autoritate centrală specializată, procedeu care o diferenţiază de modelul american, caracterizat prin verificarea 
constituţionalităţii de către instanţele judecătoreşti. Acest tip de design instituţional, care cuprinde şi Curtea 
Constituţională, îl întâlnim şi în Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Franţa, Germania, Letonia, Italia, Lituania, 
Polonia, Malta, Portugalia, Slovenia, Slovacia, Spania, Ungaria. La polul opus se situează Olanda şi Regatul 
Unit al Marii Britanii, în al căror sistem statal nu există un control al constituţionalităţii legilor. Concepţia 
americană în organizarea mecanismului de control constituţional o regăsim în state precum Grecia sau Irlanda. 
În Irlanda, atribuţia de control constituţional aparţine Curţii Supreme, iar în Grecia controlul 
constituţionalităţii legilor este încredinţat instanţelor judecătoreşti. O situaţie aparte poate fi întâlnită în Suedia, 
ţară unde controlul de constituţionalitate al legilor se exercită printr-un sistem complex de control preventiv, 
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care se realizează de Consiliul Legislativ, care este format din judecători ai Curţii Supreme şi ai Tribunalului 
Suprem Administrativ.  

 
Administraţia publică locală în jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României 
 
Unul din domeniile asupra căruia s-a pronunţat instanţa de contencios constituţional este administraţia 

publică locală. Administraţia este un domeniu esenţial al vieţii sociale fiind privită în jurisprudenţa [4] Curţii 
Europene a Drepturilor Omului ca un element al statului de drept. Dispoziţii din legi sau ordonanţe care 
reglementează domeniul administraţiei publice locale au fost analizate din punct de vedere al 
constituţionalităţii lor fie ca urmare a sesizării Curţii prin obiecţie de neconstituţionalitate, fie ca urmare a 
excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţei de judecată. Aşa cum subliniază literatura de 
specialitate [5], obiecţia de neconstituţionalitate este un procedeu eficient în asigurarea şi respectarea 
configuraţiei politice parlamentare, precum şi în buna realizare a raporturilor majoritate-opoziţie în viaţa 
parlamentară. Excepţia de neconstituţionalitate, în schimb, dă expresie controlului ulterior şi concret de 
constituţionalitate, reprezentând o garanţie constituţională a drepturilor, libertăţilor, precum şi a intereselor 
legitime ale oamenilor [6]. Majoritatea deciziilor Curţii Constituţionale referitoare la administraţia publică 
locală au vizat dispoziţii din legea administraţiei publice locale, statutul aleşilor locali, legea privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi legea partidelor politice.  

Cadrul general de organizare şi funcţionare al administraţiei publice locale este asigurat de Legea nr. 
215/2001, republicată, modificată şi completată. Acest important act normativ dezvoltă normele 
constituţionale privitoare la guvernarea locală şi stabileşte dimensiunile regimului autonomiei locale, statutul 
autorităţilor administraţiei publice locale şi al altor subiecte de drept care activează în plan local, precum şi 
natura raporturilor dintre autorităţile locale de bază şi cele judeţene şi a raporturilor care intervin între 
autorităţile locale şi cele statale. Dispoziţiile cuprinse în acest act au făcut obiectul controlului de 
constituţionalitate atât anterior intrării lui în vigoare (controlul prealabil), cât şi după intrarea acestuia în 
ordinea de drept (controlul ulterior).  

Prin Decizia nr. 112 din 19 aprilie 2001, Curtea Constituţională, sesizată prin obiecţie de 
neconstituţionalitate de către un grup de parlamentari cu privire la dispoziţiile cuprinse în art. 17, art. 40 alin. 
(7), art. 43 alin. (3), art. 51, art. 68 alin. (2), art. 90 alin. (2) si (3), art. 106 alin. (8), art. 110 si art. 145-148 din 
Legea administratiei publice locale, a reţinut că autorii sesizării au formulat trei categorii de critici de 
neconstituţionalitate. În primul rând s-a invocat faptul că art. 17, art. 40 alin. (7), art. 43 alin. (3), art. 51, art. 
90 alin. (2) si (3), art. 106 alin. (8) si ale art. 110 din lege, care reglementează folosirea limbii materne în 
raporturile dintre cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale şi autorităţile administraţiei publice locale 
încalcă art. 6 alin. (1), art. 13, art. 16 alin. (1) şi art. 72 alin. (1) şi (2) din Constituţie. În al doilea rând s-a 
considerat că dispoziţiile art. 68 alin. (2) din lege, care reglementează raporturile dintre primar şi consiliul 
local sunt în contradicţie cu prevederilor art. 120 alin. (1) şi (2) din Constiţutie. În ultimul rând, în ceea ce 
priveşte dispoziţiile legale care reglementează "Comisia consultativă judeţeană", se invocă încălcarea 
prevederilor art. 120 din Constituţie, intitulat "Autorităţi comunale şi orăşeneşti", precum şi ale art. 121 din 
Constituţie, intitulat "Consiliul judeţean". 

Analizând criticile formulate, Curtea Constituţională a constatat că dispoziţiile criticate sunt 
constituţionale, fapt ce l-a determinat de Preşedintele României să promulge legea.  

Controlul posterior de constituţionalitate al legii administraţiei publice locale a fost realizat prin 
analizarea de către Curtea Constituţională a celor 71 de excepţii de neconstituţionalitate [7] ridicate de diverse 
subiecte de drept în faţa instanţelor judecătoreşti, din momentul intrării în vigoare a legii şi până astăzi, cu 
privire la diferite dispoziţii din cuprinsul legii. Analiza tuturor deciziilor date pentru soluţionarea excepţiilor 
invocate ne arată că acestea au fost respinse de Curtea Constituţională. Dispoziţiile legale cel mai des vizate de 
excepţia de neconstituţionalitate sunt cele cuprinse în art. 38 alin. (2) lit. d), art. 68 alin. (1) lit. b), art. 36, art. 
31, art. 311 , art. 55, art. 57. Cu titlu de exemplu, amintim o ultimă decizie cu privire la soluţionarea unei 
excepţii de neconstituţionalitate ridicată în privinţa unor dispoziţii din legea administraţiei publice locale şi 
anume Decizia nr. 444 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor 
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. În cadrul acţiunii de control posterior al 
constituţionalităţii legii, Curtea Constituţională a constat că autorul excepţiei a invocat lipsa de precizie şi 
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previzibilitate a dispoziţiilor art. 45 din lege referitoare la actele consiliului local şi  procedura  de adoptare a 
acestora şi apreciază că aceste critici nu evidenţiază vreo contradicţie între legea fundamentală şi textul de lege 
supus controlului de constituţionalitate, ci, mai degrabă, pune în discuţie existenţa unor omisiuni legislative 
care pot fi acoperite doar prin intervenţia Parlamentului în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare sau a 
Guvernului, în baza delegării legislative.  În baza acestor considerente şi a altora cuprinse în decizie, Curtea 
Constituţională a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001.  

Se poate observa faptul că prin verificarea conformităţii cu textul legii fundamentale s-a certificat că 
dispoziţiile legale analizate sunt constituţionale. Prin intermediul controlului anterior şi posterior de 
constituţionalitate, Curtea Constituţională a eliberat “certificatul de conformitate” cu textul constituţional 
pentru toate dispoziţiile legale criticate. Ne referim aici la cele care reglementează atribuţiile consiliului local, 
dreptul primarului de a delega atribuţiile, modalitatea de eliberare din funcţie a vicepreşedinţilor consiliilor 
judeţene, situaţiile care generează dizolvarea consiliului local şi procedura de dizolvare, atribuţiile primarului, 
procedura specială instituită în cazul sesizării instanţei de contencios administrativ, statutul secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale, comisia de validare, dizolvarea de drept a consiliului judeţean, conducerea şedinţei de 
constituire a consiliului local, compatibilitatea funcţiei de viceprimar cu cea de consilier local, instituţia 
primăriei, actele primarului, mandatul primarului, validarea alegerii primarului, actele consiliului local şi 
procedura de adoptare.  

Numărul crescut de excepţii de neconstituţionalitate ridicate împotriva unor dispoziţii ale legii 
administraţiei publice locale confirmă importanţa acestui act normativ, a cărui aplicare la situaţii concrete arată 
că elaborarea şi adoptarea sa s-au făcut cu respectarea cerinţelor constituţionale. Mai mult, prin considerentele 
sale incluse în diferite decizii, Curtea Constituţională a clarificat şi înţelesul unor norme considerate imprecise 
de către practicieni sau a recomandat Parlamentului sau Guvernului să intervină pentru a acoperi anumite 
lacune legislative. Legiuitorul nu poate să prevadă toate situaţiile care pot apărea în practică şi atunci, în 
procesul de aplicare a legii la cazuri concrete, se pot observa imperfecţiunile dintr-o reglementare care pot fi 
corectate numai printr-o iniţiativă a Parlamentului sau a Guvernului.  

Un alt act normativ care a făcut obiectul controlului de constituţionalitate este Legea nr. 393/2004 
privind statutul aleşilor locali. Obiectul de reglementare al acestei legi îl reprezintă condiţiile de exercitare a 
mandatului de către aleşii locali, precum şi drepturile şi obligaţiile ce le revin în baza mandatului dobândit prin 
alegeri. Dacă legea administraţiei publice locale creionează statutul juridic al autorităţilor administraţiei 
publice locale (consiliu local, primar, consiliu judeţean, preşedinte al consiliului judeţean), legea privind 
statutul aleşilor locali reglementează statutul membrilor forurilor deliberative şi executive de la nivel de 
comună, oraş, municipiu, subdiviziune a municipiului şi judeţ.  

Curtea Constituţională a fost sesizată în cazul acestei legi cu excepţie de neconstituţionalitate [8] de 38 
de ori, cazuri care reprezintă aproape jumătate faţă de cele ridicate la reglementarea anterior menţionată 
(Legea nr. 215/2001). Articolele cele mai des vizate de către autorii excepţiilor de neconstituţionalitate au fost: 
art. 9, care se referă la cazurile de încetare a calităţii de consilier local sau judeţean; art. 15 şi 16 referitoare la 
cazurile de încetare a mandatului primarului şi preşedintelui consiliului judeţean şi organul abilitat să constate 
încetarea mandatului; art. 69 referitor la sancţiunile aplicabile viceprimarului, preşedintelui şi vicepreşedintelui 
consiliului judeţean; art. 2 alin. 3 referitor la modul de desemnare a viceprimarilor şi vicepreşedinţilor 
consiliului judeţean.  

În afara cazurilor în care excepţiile de neconstituţionalitate au fost ridicate faţă de anumite articole din 
lege, au fost şi cazuri în care excepţia de neconstituţionalitate a fost invocată faţă de un întreg act normativ. 
Este vorba de Decizia nr. 1183/2007 a Curţii Constituţionale care soluţionează excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi ale Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali.  

Autorul sesizării susţine că Legea nr. 286/2006 şi Legea nr. 393/2004 sunt legi ordinare şi nu organice, 
iar o lege ordinară nu poate modifica conţinutul unei legi organice. Curtea, examinând excepţia, a apreciat că 
ambele legi sunt organice atât din punct de vedere al obiectului de reglementare şi al conţinutului, cât şi al 
modalităţii de adoptare. În privinţa modalităţii de adoptare a celor două acte normative, Curtea a specificat că 
atât la adoptarea Legii nr. 393/2004, cât şi la adoptarea Legii nr. 286/2006 au fost respectate cerinţele art. 76 
alin.1 din Constituţie, potrivit cărora legile organice se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere. 
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Din punct de vedere al obiectului de reglementare şi al conţinutului, cele două acte normative se încadrează în 
domeniul pe care legea fundamentală îl rezervă legilor organice la art. 73 alin. 3 lit. o), şi anume organizarea 
administraţiei publice locale, a teritoriului şi regimul general privind autonomia locală. Pentru aceste 
considerente, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru 
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali. De altfel, toate cele 38 de excepţii de neconstituţionalitate ridicate faţă de diferite 
dispoziţii ale legii privind statutul aleşilor locali au fost respinse de Curtea Constituţională.  

Dintre dispoziţiile care au suscitat cel mai mare interes, conducând la contestarea lor prin excepţie de 
neconstituţionalitate, sunt cele cuprinse în art. 9 alin. (2) lit. h1). Articolul vizează un caz de încetare de drept a 
mandatului consilierilor locali şi judeţeni şi anume încetarea mandatului ca urmare a pierderii calităţii de 
membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales. Curtea 
Constituţională s-a pronunţat de mai multe ori asupra constituţionalităţii textului de lege ce a format obiectul 
excepţiei de neconstituţionalitate şi în toate cazurile a apreciat că acesta este în deplină concordanţă cu 
prevederile legii fundamentale. Curtea a considerat că acest caz de încetare a mandatului consilierului local 
sau judeţean înainte de termen are ca finalitate prevenirea migraţiei politice a aleşilor locali de la un partid la 
altul şi asigurarea unei stabilităţi în cadrul administraţiei publice locale, care să exprime configuraţia politică 
rezultată din voinţa electoratului. (Decizia nr.915 din 18 octombrie 2007 [9]. 

Prin Decizia nr. 1167 din 11 decembrie 2007, Curtea a statuat că acest caz de încetare a mandatului de 
consilier este o consecinţă a dispoziţiilor art. 8 alin. 2 din Constituţie, potrivit cărora partidele politice 
contribuie la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Această concluzie rezultă din faptul că 
electoratul acordă votul său unei persoane, pe baza programului politic al partidului din rândurile căruia face 
parte la momentul alegerii şi pe care persoana în cauză urmează să îl promoveze pe perioada mandatului său 
de consilier local sau judeţean. Instanţa de contencios constituţional apreciază că “de vreme ce alesul local nu 
mai este membru al partidului pe listele căruia a fost ales, înseamnă cu 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”. O ultimă acţiune de contestare a 
neconstituţionalităţii art. 9 alin.2 lit. h1) a fost soluţionată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 565 din 16 
octombrie 2014 prin care s-a respins excepţia invocată. În soluţia dată, Curtea statuează că votul alegătorului 
exprimă opţiunea pentru programul unui partid şi nu pentru un anumit candidat atunci când acesta candidează 
pe lista unui partid. Curtea a mai reţinut faptul că a accepta ca un consilier local/judeţean, care în timpul 
exercitării mandatului părăseşte partidul pe a cărui listă a candidat şi a fost ales, să îşi păstreze mai departe 
statutul de ales local ar însemna să se modifice configuraţia politică a consiliului local prin voinţa 
reprezentanţilor aleşi, configuraţie stabilită tocmai ca urmare a votului exprimat de cetăţeni. Desigur, acest 
lucru nu poate fi acceptat, 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.  

Acest caz de încetare a mandatului reglementat de dispoziţiile art. 9 alin.2 lit. h1) a iritat atât de mult 
unii actori politici care doreau libertate de mişcare pe scena politică românească încât în luna august 2014, 
Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2014 prin care au fost suspendate pentru 45 de zile efectele 
juridice ale dispoziţiilor art.9 alin.2 lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g¹). Adoptarea ordonanţei de urgenţă a 
reprezentat un regres în materie de legiferare care a deschis calea 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, fapt a condus la o reaşezare de forţe la nivelul autorităţilor 
administraţiei publice locale şi, implicit, la schimbarea configuraţiei politice rezultată din alegerile locale [10]. 
Modificarea voinţei cetăţenilor exprimată prin vot în cadrul alegerilor locale prin schimbarea configuraţiei 
politice rezultată din alegeri realizată prin voinţa unei autorităţi reprezintă o gravă încălcare a principiului 
potrivit căruia suveranitatea naţională aparţine poporului, deci o încălcare evidentă a dispoziţiilor 
constituţionale [11].  

Cel de-al treilea act normativ ale cărui dispoziţii au fost analizate din punct de vedere al 
constituţionalităţii de judecătorii Curţii Constituţionale este Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale. După cum rezultă şi din denumire, actul normativ reglementează regimul 
alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale. Potrivit prezentei reglementări, consiliile locale şi 
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judeţene, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat.  

Reglementarea a fost supusă controlului posterior de constituţionalitate prin soluţionarea unui număr 
de 23 de  acţiuni [12] în care s-au invocat excepţii de neconstituţionalitate ale unor dispoziţii din cuprinsul 
reglementării. Articolele cel mai des vizate de autorii excepţiei de neconstituţionalitate au fost: art. 7, care se 
referă la condiţiile depunerii candidaturilor de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
legal constituite; art. 48, care priveşte candidatura independentă pentru funcţia de primar şi consilier; art. 96, 
care reglementează modul în care se repartizează mandatele; art. 121 privitor la procedura de judecată a 
întâmpinărilor, contestaţiilor şi a altor cereri. Din cele 23 de excepţii de neconstituţionalitate invocate, doar 
una a fost admisă prin Decizia 1219 din 18 decembrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
prevederilor art. 96 alin. 10 din Legea 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.  

Autorii excepţiei au invocat neconstituţionalitatea prevederilor art. 96 alin. 10 referitoare la modul de 
atribuire a mandatelor de consilieri în situaţia în care intervine vacanţa locului. Potrivit acestui articol “în caz 
de vacanţă a mandatului unui consilier independent sau a unui consilier aparţinând unui partid politic, unei 
alianţe politice sau alianţe electorale, care nu mai are supleanţi pe listă, precum şi în cazul unui consilier ales 
pe lista unui partid politic care a fost radiat, în condiţiile legii, din registrul partidelor politice, indiferent de 
motivul radierii, locul devenit vacant este ocupat de primul supleant de pe lista care a obţinut cel mai mare 
număr de voturi valabil exprimate”. Curtea apreciază că prin lege se pot stabili mecanisme de transformare a 
voturilor în mandate, precum şi modul de atribuire a acestora, ca rezultat al alegerilor, dar nu este admis să se 
prevadă acordarea unui mandat de consilier prin transfer de la un partid la altul, în situaţiile prevăzute de textul 
criticat, fără ca prin această operaţiune să nu se modifice configuraţia politică, aşa cum aceasta a rezultat din 
voinţa electoratului, iar prin aceasta să se contravină principiului constituţional, potrivit cãruia „România este 
stat de drept, democratic şi social”. Dacă s-ar admite o asemenea teză, s-ar ajunge în mod nejustificat la o 
majorare a numărului mandatelor unui partid cu un alt program electoral decât al celui care a obţinut iniţial 
mandatul şi care ulterior a devenit vacant în cazurile prevăzute de lege.  

Prin urmare, Curtea a statuat că atribuirea mandatului în cazurile de vacanţă enumerate la art. 96 alin. 
(10) din Legea nr. 67/2004 se poate face doar în urma unui vot exprimat de corpul electoral, în cadrul unor 
alegeri parţiale de completare a structurii consiliului local sau judeţean respectiv, iar nu prin modalitatea 
reglementată prin textul de lege criticat. 

Pentru aceste considerente, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate, 
constatând că prevederile art. 96 alin.10 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale sunt neconstituţionale, fapt ce a condus la intervenţia legislativului care a modificat dispoziţiile 
legale criticate şi le-a pus în acord cu decizia Curţii Constituţionale.  

Una din valorile fundamentale care stă la baza edificului democratic este pluralismul politic. Potrivit 
Constituţiei, partidele politice contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, rol care se 
concretizează, printre altele, prin selectarea şi propunerea de candidaţi pentru alegerile locale, generale, 
prezidenţiale, europarlamentare. Ele sunt asociaţii cu caracter politic ale cetăţenilor români cu drept de vot şi 
îndeplinesc o misiune publică garantată de Constituţie. Legea care stabileşte modul de organizare şi 
funcţionare a partidelor politice în România este Legea nr. 14/2003, republicată.  

Legea a făcut obiectul verificării conformităţii dispoziţiilor sale cu textul constituţional prin analiza şi 
soluţionarea unui număr de 29  de acţiuni[13] în care au fost invocate excepţii de neconstituţionalitate ale unor 
dispoziţii ale actului normativ analizat. Cele mai multe au vizat art. art. 26 alin. (4), art. 21 alin. (4), art. 19 
alin. (3), art. 48, art. 16 alin. (3). Dintre toate, acest din urmă articol a suscitat un interes deosebit dovadă în 
acest sens fiind numărul mare de excepţii ridicate faţă de conţinutul său şi anume 12 din cele 29 de excepţii 
invocate cu privire la neconstituţionalitatea unor dispoziţii ale legii. La acestea mai putem adăuga şi cauza care 
a avut ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în 
ansamblul său şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta pe care Curtea Constituţională a respins-o ca 
inadmisibilă prin Decizia nr. 214/2014.  

Încetarea mandatului aleşilor locali ca urmare a pierderii calităţii de membru de partid a determinat 
Curtea Constituţională să îşi schimbe fundamental optica în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 16 alin. 3 din 
Legea partidelor politice. Chiar dacă de 10 ori instanţa de contencios constituţional a susţinut că textul legal în 
cauză este conform cu dispoziţiile constituţionale, aducând numeroase argumente în acest sens [14], aceeaşi 
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instanţă constituţională, prin Decizia nr. 530/2013 [15] a constatat că dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Legea 
partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările ulterioare, sunt neconstituţionale şi a admis excepţia de 
neconstituţionalitate. Până la decizia amintită, dispoziţiile art. 16 alin.3 aveau următorul conţinut: 
“Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al unui partid politic este supusă numai jurisdicţiei interne a 
partidului respectiv, potrivit statutului partidului”. Un astfel de text limita posibilitatea de apărare a unei 
persoane aflată în situaţia pierderii calităţii de membru de partid deoarece prevederea se referea numai la 
jurisdicţia internă a partidului nu şi la posibilitatea persoanei respective de a se adresa şi  justiţiei.  

Prin urmare, aceaste prevederi s-au constituit, până la adoptarea Deciziei nr. 530 din 12 decembrie 
2013, într-un fine de neprimire  pentru  cererile adresate instanţei de judecată de către persoanele care şi-au 
pierdut calitatea de membri de partid [16]. Rând pe rând, până la publicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 
530/2013 în Monitorul Oficial al României, cererile persoanele excluse din partide politice, marea lor 
majoritate având şi calitatea de aleşi locali, au fost respinse de instanţele judecătoreşti pe motiv că actele 
structurilor de conducere ale partidelor politice au caracter de acte politice, nu juridice şi, prin urmare, pot face 
obiectul analizei şi soluţionării doar de către organele jurisdicţionale interne ale partidelor respective. Având în 
vedere consecinţele juridice deosebit de grave pe care măsura excluderii din partid le produce asupra 
mandatului aleşilor locali, constând în încetarea acestuia, Curtea a statuat că drepturile şi obligaţiile membrilor 
de partid şi ale organelor statutare, sancţiunile prevăzute pentru abaterile de la prevederile statutului şi 
procedurile de urmat în aceste cazuri sunt reglementate prin norme cu forţă juridică obligatorie care se înscriu 
în noţiunea de lege, astfel cum aceasta a fost conturată prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului, norme care constituie temeiul adoptării unor acte cu natură juridică, iar nu a unor hotărâri care au 
caracter de acte politice.  

Curtea a apreciat, totuşi, că instanţele judecătoreşti sesizate pot analiza doar respectarea normelor 
statutare privind stabilirea şi aplicarea sancţiunii şi măsura în care dreptul părţii la apărare şi la opinie a fost 
efectiv asigurat, ele nu pot face aprecieri asupra oportunităţii deciziei politice. Prin urmare, o persoană care 
contestă sancţiunea excluderii din partid, deci şi un ales local, va parcurge în continuare procedura în faţa 
jurisdicţiilor interne ale partidului, în care va solicita aplicarea efectivă şi corespunzătoare a prevederilor 
statutare, iar în cazul în care consideră că aceste organe au încălcat prevederile statutare, se poate adresa 
justiţiei.  

În viaţa partidelor politice, extrem de dinamică de altfel, pot apărea conflicte între membri şi 
structurile de decizie ale respectivelor partide, fapt care poate conduce la adoptarea de măsuri arbitrare sau 
subiective. În cele mai multe cazuri, aceste măsuri se concretizează în excluderea din partid a unor aleşi locali, 
sancţiune care conduce potrivit art. 9 alin.2 lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, la 
încetarea de drept a mandatului de ales local.  

 Aşa cum subliniam şi într-un alt articol [17], Decizia nr. 530/2013 a Curţii Constituţionale a avut 
implicaţii asupra vieţii partidelor politice şi a practicii administrative şi a pus la dispoziţia persoanelor 
nemulţumite de decizia de excludere din partid instrumentele necesare pentru apărarea drepturilor lor, 
conducând implicit la o creştere importantă a numărului acţiunilor introduse în justiţie. 

 
Concluzii 
 
Într-o societate în care dreptul are întâietate, normele constituţionale se prezintă ca un far călăuzitor 

pentru toate domeniile vieţii sociale. Textul constituţional rămâne însă literă moartă dacă legiuitorul nu găseşte 
culoarele juridice adecvate pentru concretizarea prin norme inferioare Constituţiei a principiilor înscrise în 
actul fundamental. Aceste norme trebuie să respecte însă litera şi spiritul Constituţiei, în caz contrar Curtea 
Constituţională va declara neconstituţionalitatea lor.  

Practica Curţii Constituţionale a României reprezintă o sursă importantă de inspiraţie pentru legiuitor, 
judecător, dar şi pentru doctrina juridică, deciziile sale, dincolo de obligativitatea lor atât în ceea ce priveşte 
considerentele cât şi dispozitivul, aduc în atenţie raţionamente logice prin care se fundamentează soluţii 
legislative, jurisdicţionale sau noi teorii.  

Pentru administraţia publică locală, jurisprudenţa Curţii Constituţională a clarificat sensul unor norme 
legale cuprinse în diferite acte normative care reglementează acest domeniu esenţial al societăţii definit ca un 
pilon important al oricărui sistem democratic. De asemenea, controlul de constituţionalitate efectuat asupra 
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normelor care reglementează administraţia publică locală a scos în evidenţă faptul că, în general, aceste norme 
reflectă viziunea constituantului înscrisă în textul constituţional, fiind, deci compatibile cu principiile şi 
regulile înscrise în Constituţie.  

Nu în ultimul rând, admiterea unor excepţii de neconstituţionalitate ridicate în faţa instanţelor 
judecătoreşti a arătat şi limitele unor dispoziţii legale precum cele care îngrădeau dreptul de acces la justiţie al 
alesului local exclus din partidul pe lista căruia a candidat şi a fost ales, dar şi cele privitoare la atribuirea 
mandatului de consilier local în cazurile de vacanţã a funcţiei. 

 
Această lucrare a fost susținută de Proiectul strategic POSDRU/159/1.5/S/141699, ID proiect 141699, co-

finanțat de Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Sectorial Resurse Umane  2007-2013. 
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