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Cuvânt înainte

Tema şi modul de abordare a acestei lucrări denotă faptul că problematica

drepturilor omului este de permanentă actualitate, iar încălcări ale acestor

drepturi există în orice societate.

Tocmai de aceea este necesară eficientizarea mijloacelor contencioase de

promovare şi protecţie a drepturilor omului. 

Pornind de la această cerinţă, autoarea prezintă relaţia dintre cetăţean şi

administraţia publică, mijloacele de protecţie a drepturilor omului în cazul

încălcării acestora de către administraţie, analizând conceptul de bună

administrare – drept al omului prevăzut în Carta drepturilor fundamentale a

Uniunii Europene.

Oprindu-se asupra noţiunii de administraţie, a caracteristicilor acesteia, a

delimitărilor care se fac în doctrina de specialitate, precum şi a multiplelor

sensuri pe care acest concept le comportă în prezent, autoarea accentuează

rolul administraţiei publice ca formă de exercitare a puterii executive în stat,

ca instrument indispensabil pentru realizarea unor valori politice stabilite prin

acte juridice, în scopul satisfacerii interesului public general, prin acţiunea

puterii politice. În acelaşi timp, pe lângă interesul public, general, admini stra -

ţia publică trebuie să includă şi ideea participării societăţii civile la realizarea

şi punerea în aplicare a actelor autorităţilor publice.

Sunt tratate şi relaţiile ce se stabilesc între autorităţile administraţiei

publice şi cetăţeni, în sensul apropierii de oameni şi slujirii intereselor

cetăţenilor, a importanţei dialogului cu cetăţeanul şi societatea civilă, a

asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,

analizate în raport cu drepturile cetăţeanului, cu care interferează fără a se

suprapune, pornind de la ideea că drepturile omului şi, implicit ale

cetăţeanului, au devenit drepturi fundamentale înscrise în majoritatea

constituţiilor statale şi în convenţiile şi pactele internaţionale cu privire la

dreptu rile omului.

În lucrare este analizată relaţia administraţie-cetăţean şi dreptul la bună

guvernare ca drept fundamental al cetăţenilor, afirmându-se că „buna

guvernare” este asimilată uneori unui nou drept al omului şi anume, dreptul

de a fi „bine administraţi”, de a avea dreptul la o bună administrare a
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intereselor generale ale societăţii. Prezentând o seamă de abordări ale acestor

două concepte, autoarea subliniază că, din punct de vedere al asocierii acestui

principiu cu administraţia publică se poate vorbi de o delimitare conceptuală

şi că buna administrare reprezintă una dintre condiţiile bunei guvernări, însă

din punctul de vedere al interesului general al cetăţenilor, din punctul de

vedere al promovării şi protejării drepturilor cetăţeanului nu este absolut

necesară o astfel de delimitare, întrucât ambele concepte, atât cel al „bunei

administrări” cât şi cel al „bunei guvernări” urmăresc acelaşi scop şi anume,

protejarea şi promovarea drepturilor, intereselor şi libertăţilor cetăţeanului.

O atenţie deosebită este acordată în lucrare analizei mijloacelor de promo -

vare şi protejare a drepturilor omului, se acordă un spaţiu larg promovării şi

protejării acestora prin instituţia contenciosului administrativ, instituţie ce se

situează în categoria mijloacelor contencioase de protejare a drepturilor

omului, reglementările referitoare la aceasta fiind în conformitate cu natura

fundamentală a drepturilor de acces la un control independent al legalităţii

actelor administrative, drept recunoscut fiecărui individ. 

Autoarea prezintă, în continuare, actele normative care reglementează

instituţia contenciosului administrativ la nivel naţional, precum şi documen -

tele europene referitoare la acest domeniu. Ea constată că toţi cetăţenii

vătămaţi în drepturile sau interesele lor legitime au posibilitatea de a-şi apăra

aceste drepturi în faţa instanţelor de contencios administrativ competente

potrivit legii.

În lucrare, se aduce, totodată, în atenţie ideea de codificare administrativă,

o temă de actualitate, în principal prin prisma nevoilor cetăţeanului şi a

modului în care acestea sunt satisfăcute de către administraţie. Ea se raliază

ideii că o codificare administrativă ar avea ca efecte imediate trecerea la un

nivel superior celui existent în prezent prin perfecţionarea şi dezvoltarea

legislaţiei urmată de reducerea inflaţiei actelor normative şi a discrepanţelor

juridice existente între acestea, de îmbunătăţirea reglementării juridice a

raporturilor de drept administrativ în sfera socio-economică, dar şi în cea

administrativă şi, nu în ultimul rând, informarea extinsă şi mult mai uşor

accesibilă populaţiei la cadrul administrativ legal existent.

Tabloul mijloacelor de promovare şi protejare a drepturilor omului este

întregit prin abordarea instituţiei contenciosului electoral pe considerentul că

organizarea unor alegeri democratice şi exigenţa democraţiei sunt imposibile

fără respectarea drepturilor omului, iar transparenţa, imparţialitatea şi

independenţa faţă de orice manipulare politică vor asigura o bună admi -

nistrare a procesului electoral. Promovarea şi protejarea drepturilor omului

trebuie avute în vedere şi în această situaţie, întrucât pentru a aplica eficient

prevederile dreptului electoral, trebuie să se ofere, mai precis să se garanteze
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posibilitatea de contestare a incapacităţii de a respecta legislaţia electorală în

faţa unei instanţe de apel.

În lucrare se porneşte de la o succintă prezentare a drepturilor electorale,

atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi pe plan naţional, autoarea oprindu-se

asupra contenciosului electoral, a noţiunii de contencios, asupra principiilor

şi procedurilor aplicate acestuia, asupra calităţii Biroului Electoral Central şi

a instanţelor de judecată ca instanţe de contencios electoral, a Curţii

Constituţionale de instanţă supremă de contencios electoral, precum şi a

practicii acesteia de până în prezent.

Se sugerează necesitatea unor modificări a legislaţiei electorale, precum

şi a iniţiativei de elaborare şi adoptare a unui Cod Electoral, care să cuprindă

toate reglementările cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, ceea

ce ar asigura realizarea unei uniformităţi a legislaţiei electorale, iar

eventualele revizuiri ale legii să poată fi făcute de aşa natură încât

uniformitatea prevederilor să se păstreze.  

Din perspectiva aspectelor abordate, lucrarea contribuie la evidenţierea

metodelor de promovare şi protejare a drepturilor omului prin mijloace

contencioase şi relaţia permanentă a acestora cu administraţia publică,

aducând o contribuţie substanţială la elucidarea unor probleme controversate

şi oferind în acelaşi timp soluţii pentru o îmbunătăţire calitativă a legislaţiei

în vigoare.

Prof. univ. dr. Irina Moroianu Zlătescu  
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Consideraţii introductive 

O problemă prezentă şi permanentă pe care umanitatea o are de soluţionat

este aceea a creării unei societăţi civile care să administreze în mod echitabil,

transparent şi armonios dreptul, să promoveze, să respecte şi să protejeze

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.  

Cuprinzând principii, mecanisme, proceduri ce ţin de ordinea juridică

internă, dar şi de cea internaţională, instituţia drepturilor omului prezintă un

caracter bivalent, fiind în acelaşi timp o instituţie de drept intern, integrată

normelor constituţionale, dar şi o instituţie de drept internaţional, configurând

trăsăturile unui principiu juridic aplicabil in relaţiile dintre state. Prin urmare,

afirmarea încă din vremurile îndepărtate a ideilor generoase ale promovării

şi protejării drepturilor omului a făcut ca acestea să devină drepturi

fundamentale înscrise în majoritatea constituţiilor statale, precum şi în

convenţiile şi pactele internaţionale cu privire la drepturile omului.

De-a lungul timpului în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului, în ceea

ce priveşte activitatea de promovare şi protejare a acestora putem afirma că

există o experienţă considerabilă, bazată în principal pe practica acumulată

de state, pentru ca, odată cu dezvoltarea relaţiilor interstatale problemele ce

ţin de acest domeniu să capete noi valenţe. 

Ideea statului de drept este indubitabil legată de promovarea democraţiei

şi edificarea unor structuri statale în măsură să asigure desfăşurarea relaţiilor

sociale în conformitate cu legea. 

Drepturile şi libertăţile omului trebuie protejate împotriva celorlalţi

indivizi deşi de cele mai multe ori puterea publică este considerată a fi

responsabilă pentru atingerea acestor drepturi şi libertăţi însă în realitate

protejarea trebuie să se realizeze în primul rând împotriva individului însuşi

şi apoi şi împotriva statului, a puterii publice. 

Statul trebuie să reprezinte un garant al drepturilor fundamentale ale

omului. Omul trebuie să fie protejat în faţa puterii prin evitarea abuzului de

putere din partea organelor de conducere statale întrucât aceasta conduce la

abuzul de putere şi de drept. Şi acesta reprezintă unul dintre multele

mecanisme de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Limitarea puterii statale în raport cu drepturile şi libertăţile fundamentale este

expresia unei relaţii echilibrate între exercitarea suveranităţii şi scopul

acesteia, interesul public. Puterea statului trebuie să fie limitată în raport cu
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exercitarea libertăţilor individuale iar acţiunile acestuia nu trebuie să

depăşească scopul exercitării lor, fapt ce implică principiul proporţionalităţii.

În prezent, există abordări doctrinare care vizează limitarea rolului statului,

însă  s-a demonstrat că într-un veritabil stat de drept statul trebuie să intervină

şi să găsească soluţiile democratice de prevenire şi eliminare a arbitrarului

inclusiv în comportamentul autorităţilor sale.

De multe ori însă, garantarea de către stat a protecţiei şi a promovării

drepturilor şi libertăţilor omului este ineficientă, motiv pentru care este

necesară constituirea de mecanisme şi garanţii nonstatale, atât prin instituirea

unor mecanisme suprastatale de protecţie a drepturilor şi libertăţilor omului

dar şi prin crearea unor mecanisme infrastatale.

Intervine aici un fenomen complex şi anume administraţia publică ce nu

poate fi analizată decât într-o strânsă relaţie de interdependenţă cu fenomene

precum cel juridic, politic şi nu în ultimul rând cel social, asupra căruia îşi

pune amprenta în mod considerabil.

În acţiunea de promovare şi protejare a drepturilor omului în raporturile

cu administraţia publică se pot distinge două concepte diferite şi anume,

conceptul de „drepturi şi libertăţi ale omului” şi conceptul de „administraţie

publică”, care se întrepătrund şi interacţionează într-o foarte mare măsură,

dând naştere unei legături aproape indesctructibile.

Acestea reprezintă premisele abordării protejării şi promovării drepturilor

omului în raporturile cu administraţia publică, urmărind identificarea şi

evidenţierea unor mecanisme de promovare şi protejare a drepturilor şi

libertăţilor omului în raporturile cu administraţia publică.

În categoria acestor mecanisme ne vom opri asupra mijloacelor

contencioase de promovare şi protejare a drepturilor omului, mai precis a

unor instituţii precum instituţia contenciosului administrativ şi instituţia

contenciosului electoral.  

RELAŢIA DI�TRE ADMI�ISTRAŢIA PUBLICĂ – CETĂŢEA�  ŞI

DREPTUL LA O BU�Ă ADMI�ISTRARE CA DREPT FU�DA -

ME�TAL AL OMULUI

Este normal ca, într-un stat suveran de drept, administraţia publică să se

afle permanent în serviciul cetăţenilor, satisfăcând cerinţele vieţii sociale prin

aplicarea corectă a legilor sau prin organizarea aplicării în practică a acestora,

cu alte cuvinte să le administreze interesele în scopul realizării binelui comun.

În România, absenţa înainte de 1989 a separaţiei puterilor în stat precum

şi încălcarea flagrantă a drepturilor şi libertăţilor omului au făcut ca

administraţia de stat să fie caracterizată ca fiind o structură rigidă, opacă,

birocratică şi lipsită de eficienţă. În unele lucrări de specialitate, unii autori

susţin faptul că, în prezent, nu există în lume state care să se pretindă
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democratice şi care să nu aibă în constituţie un capitol dedicat drepturilor şi

libertăţilor fundamentale ale omului. Existenţa acestora şi garanţiile ce le

înconjoară sunt decisive pentru aprecierea gradului de democratism al unei

constituţii, ele aflându-se la temelia statului de drept. Prin urmare, între

democraţie şi drepturile omului se realizează o legătură indestructibilă,

democraţia marcând emanciparea naţiunii şi înzestrarea membrilor acesteia,

a oamenilor, cu putere de autodeterminare, deci cu drepturi ce le  sunt inerente

ca oameni şi cetăţeni.

Constituţia României, republicată, stabileşte în art.1 alin.2 că „România

este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile

şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi

pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor

democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie

1989, şi sunt garantate.“

În opinia unor autori, recunoaşterea internaţională a drepturilor omului a

însemnat totodată şi transformarea sintagmei „drepturile cetăţeanului” în

„drepturile omului”, drepturile cetăţeanului fiind acelea care le-au precedat

în istoria drepturilor omului.

În prezent, accentul care se pune pe promovarea şi protejarea acestor

drepturi ale omului în sistemul administraţiei publice, prin ridicarea la rang

de principiu al bunei guvernări, deci prin urmare şi a unei bune administraţii,

nu denotă decât importanţa acordată cetăţeanului şi drepturilor acestuia ca

individ în cadrul sistemului administraţiei publice. Promovarea şi protejarea

drepturilor omului în general, dar mai ales în administraţia publică, are drept

scop transformarea omului dintr-un observator pasiv într-un actor şi un

participant activ la toate evenimentele şi acţiunile care au loc în lumea

contemporană.

„Buna guvernare” este asimilată uneori unui nou drept al omului, şi anume

dreptul de a fi „bine administraţi”, de a avea dreptul la o bună administrare

a intereselor generale ale societăţii.

Problema „bunei guvernări” s-a pus din cele mai vechi timpuri, şi anume

de la apariţia primelor forme statale care urmăreau asigurarea unei bune

administrări a intereselor cetăţenilor şi până în ziua de astăzi. 

În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, buna guvernare capătă valenţe

multidimensionale (unele dintre acestea fiind valenţe juridice, în sensul

obligaţiei ce revine autorităţilor de a-l implementa şi al dreptului cetăţenilor

de a-l revendica), cu o largă aplicabilitate, conceptul de bună guvernare fiind

catalogat ca o obligaţie a statelor membre ale Uniunii, instituindu-se chiar

un mecanism supranaţional de bună guvernare la nivel european, şi anume

acela de a se acorda cetăţenilor Uniunii Europene dreptul la o bună

administrare. Astfel, referiri la conceptul de „bună guvernare” se regăsesc în
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Tratatul de la Lisabona, de asemenea acesta este consacrat în mod expres şi

în Carta europeană a drepturilor fundamentale, mai exact în art.41 (chiar titlul

articolului conţinând sintagma „bună administrare”) precum şi în

Recomandarea CM/Rec (2007) 7 a Comitetului Miniştrilor din statele

membre ale Consiliului Europei.

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene există o serie de documente

care subliniază principiile care stau la baza relaţiei administraţie-cetăţean, a

activităţii cu publicul pe care aceasta o desfăşoară. Astfel, principii precum

legalitatea, nondiscriminarea, proporţionalitatea dintre măsurile întreprinse şi

scopul urmărit precum şi consistenţa actului de conduită în sectorul

administrativ se regăsesc în documentele Uniunii Europene.

Astfel, a fost elaborat un Cod de Conduită a Funcţionarilor publici,

constituit sub forma unui instrument de informare cu privire la conduita

profesională la care sunt îndreptăţiţi cetăţenii să se aştepte din partea

funcţionarilor publici, cât şi un mijloc de creare a unui climat de încredere şi

respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici pe de o parte, şi între

cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte. Din perspectiva

funcţionarilor publici, Codul reprezintă o colecţie clară de norme de conduită,

prin care se cere funcţionarilor publici să asigure un tratament egal al

cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, profesionalism,

imparţialitate şi independenţă, cinste şi corectitudine.

Codul ridică la rang de principiu asigurarea unui serviciu public de

calitate, stabilind obligaţia funcţionarilor publici de a participa activ la luarea

deciziilor şi la transpunerea lor în practică, pentru realizarea atribuţiilor

instituţiilor publice. 

O categorie importantă de principii comune administraţiilor europene,

vizează deschiderea şi transparenţa acestora, vizând existenţa unor principii

referitoare la o administraţie deschisă precum şi la existenţa unor principii

prin care acţiunea administrativă se justifică. Curtea Europeană de Justiţie a

subliniat că deciziile luate de funcţionarii din instituţiile europene trebuie să

fie motivate (atât în fapt cât şi în drept) de o manieră suficientă.

Aplicarea acestor principii  are ca obiectiv respectarea interesului public

precum şi a drepturilor individuale.

Administraţia publică din România s-a adaptat cerinţelor impuse până în

prezent prin adoptarea unei legislaţii corespunzătoare în cadrul căreia

promovarea şi protejarea drepturilor omului, precum şi poziţionarea

cetăţeanului în mijlocul activităţii administraţiei ocupă un loc central. Astfel,

România a demonstrat că şi-a însuşit principiul bunei guvernări, introdu -

cându-l în legislaţie, însă trebuie luat în considerare faptul că buna guvernare

reprezintă un etalon care permanent va trebui urmărit în vederea atingerii.   

9



Trebuie precizat faptul că, în cadrul sistemului administraţiei publice, o

atenţie deosebită a fost acordată reformei managementului resurselor umane,

unde un loc important îl ocupă perfecţionarea funcţionarilor publici din cadrul

administraţiei publice. Prin perfecţionarea funcţionarilor publici, unul din

efectele scontate este şi ameliorarea calitativă a actului administrativ precum

şi ameliorarea semnificativă a gradului de satisfacere a nevoilor de formare

în cadrul administraţiei publice, precum şi cea a calităţii managementului

resurselor umane din autorităţile şi instituţiile publice.

PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI PRI�

I�STITUŢIA CO�TE�CIOSULUI  ADMI�ISTRATIV

Dezbaterea problemei privind promovarea şi protejarea drepturilor omului

prin instituţia contenciosului administrativ este deosebit de actuală, întrucât

această instituţie trebuie să se individualizeze prin funcţionalitatea sa  în

concordanţă cu jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a dreptului

comunitar. Astfel, rolul contenciosului administrativ este important prin

asigurarea înfăptuirii justiţiei administrative pe plan intern, garantarea

accesului cetăţenilor la justiţia naţională şi asigurarea unui proces echitabil,

iar în cazurile epuizării căilor interne de soluţionare, dreptul la un recurs

internaţional.

De asemenea, caracterul actual rezultă din necesitatea sporirii responsa -

bilităţii autorităţilor administraţiei publice, dar şi din necesitatea sporirii

responsabilităţilor pentru controlul de legalitate a actelor administrative,

reieşind din interesele naţionale pe care statul le promovează cât şi a respon -

sa bilităţii magistraţilor pentru soluţionarea necorespunzătoare a litigiilor de

contencios administrativ. De asemenea, trebuie avută în vedere perspectiva

de asigurare a funcţionalităţii contenciosului administrativ, al acordării

liberului accesul la justiţie al cetăţenilor de către autorităţile publice statale

(Parlament, Guvern, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională),

cât şi de asigurarea de către acestea a realizării principiului separării puterii

judecătoreşti şi întărirea rolului controlului jurisdicţional al actelor administrative,

prin care se verifică activitatea autorităţilor administra ţiei publice, în special

al celei locale, faţă de care puterea centrală nu are raporturi de ierarhie.

În România, instituţia contenciosului administrativ a fost creată tocmai

pentru a constitui un mijloc concret şi nu formal, de protejare, garantare şi

promovare a drepturilor omului şi de a oferi cetăţeanului recunoaşterea

dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi nu în ultimul

rând repararea pagubei. 

La elaborarea legislaţiei privind contenciosul administrativ, s-a ţinut cont

de jurisprudenţa în domeniu, de necesitatea ca România să se alinieze stan -
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dar delor impuse de integrarea sa în Uniunea Europeană, având ca efect

lărgirea palierului democratic al respectării drepturilor cetăţenilor.

Instituţia contenciosului administrativ a reprezentat şi reprezintă o garanţie

juridică a cetăţeanului în faţa abuzurilor autorităţilor publice, un senzor foarte

important al democraţiei. Contenciosul administrativ reprezintă un paznic

judiciar al cetăţeanului în faţa comportamentului abuziv al autorităţilor.

Comportamentul abuziv al autorităţilor, puterea discreţionară a acestora,

putere oferită chiar de lege, nu trebuie să determine o generalizare a activităţii

autorităţilor în acest sens, ba din contră, acestea trebuie să ţină seama de

faptul că, în orice societate democratică bazată pe principiul statului de drept,

cetăţeanului i se consacră dreptul de a cere explicaţii cu privire la existenţa

unei bune administrări şi dacă administrarea realizată se încadrează în această

categorie.

În cadrul acţiunii de promovare şi protejare a drepturilor omului în raporturile

cu administraţia publică prin intermediul contenciosului administrativ o

atenţie deosebită trebuie acordată subiectelor de sesizare a instanţei, prin

intermediul cărora are loc protejarea şi promovarea a drepturilor omului. 

Un rol important pe care îl au hotărârile instanţelor de contencios

administrativ, efectele şi consecinţele viitoare ale acestor hotărâri în planul

acţiunilor de promovare şi protejare a drepturilor omului în raporturile cu

administraţia publică este acela că determină o atenţie sporită din partea

autorităţilor administraţiei publice pe viitor.

PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA DREPTURILOR OMULUI PRI�

CO�TE�CIOS ELECTORAL

Ultima parte a lucrării, am dedicat-o promovării şi protejării drepturilor

omului prin intermediul instituţiei contenciosului electoral, ca mijloc

contencios de promovare şi protejare a acestora. Într-un stat democratic,

promovarea drepturilor cetăţenilor şi nu în ultimul rând protejarea drepturilor

acestora reprezintă o caracteristică esenţială, ce rezultă din însăşi logica

democraţiei. Astfel, din categoria mijloacelor contencioase, în afară de

contenciosul administrativ, acţiunea de promovare şi protejare a drepturilor

omului în raporturile cu administraţia publică mai poate fi realizată şi prin

intermediul contenciosului electoral. 

Organizarea unor alegeri democratice şi existenţa democraţiei sunt

imposibile fără respectarea drepturilor omului, în special a libertăţii de

exprimare şi a presei, a libertăţii de întrunire şi asociere pentru scopuri

politice, inclusiv crearea partidelor politice. Respectarea  acestor libertăţi este

în special vitală în timpul campaniilor electorale. 

Transparenţa, imparţialitatea şi independenţa faţa de orice manipulare

politică vor asigura o bună administrare a procesului electoral, începând cu

11



perioada pre-electorală până la finalizarea procesării rezultatelor, iar

protejarea şi promovarea drepturilor omului trebuie avute în vedere şi în

această situaţie, întrucât pentru a aplica eficient prevederile dreptului

electoral, trebuie să se ofere, mai precis să se garanteze posibilitatea de

contestare a incapacităţii de a respecta legislaţia electorală în faţa unei

instanţe de apel. 

Se vor analiza dezbaterile susţinute de-a lungul timpului în ceea ce

priveşte drepturile electorale, atât la nivel naţional cât şi la nivelul Uniunii

Europene, la noţiunea de contencios electoral şi, în special, la calitatea Curţii

Constituţionale a României –  de instanţă supremă de contencios electoral, la

activitatea acestei instituţii în ceea ce priveşte realizarea promovării şi

protejării drepturilor omului precum şi la rolul pe care această instituţie îl are

în promovarea şi protejarea drepturilor cetăţenilor. De asemenea, se va face

referire şi la calitatea de instanţă de contencios electoral pe care o au şi

birourile electorale dar şi instanţa de judecată în situaţia alegerilor

parlamentare, locale şi europarlamentare.

Tratatul de la Lisabona nu aduce modificări semnificative în ceea ce

priveşte drepturile electorale, însă intrarea în vigoare a Tratatului de la

Lisabona este considerată în literatura de specialitatea a reprezenta actul de

naştere al unui corp electoral european.

Alături de toate aceste documente am evidenţiat şi Codul bunelor practici

în materie electorală, cod ce reflectă principiile patrimoniului electoral

european, fiind un document de referinţă în acest domeniu al Consiliului

Europei, care poate sta la baza unor eventuale dezvoltări ale cadrului

legislativ pentru organizarea de alegeri democratice în statele europene.

Ulterior, alături de acest Cod al bunelor practici în materie electoral, datorită

interesului manifestat faţă de chestiunea referendumului şi a bunelor practici

în materie s-a adoptat Recomandarea nr.1704 (2005) referitoare la

„Referendumuri: bune practici europene”.  

Este absolut necesar ca reglementările din domeniul drepturilor electorale

să aibă ca principiu de bază egalitatea cetăţenilor dar şi egalitatea de şanse

între cei care sunt candidaţi fie la alegerile naţionale sau europene.

Respectarea acestor principii se impune ca urmare a necesităţii existenţei

unei administraţii transparente, deschise, eficiente în cadrul căreia toţi

cetăţenii să beneficieze de drepturile lor.  

România a cunoscut o amplă reformă la nivel instituţional, devenind  un

stat de drept democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi

libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi

pluralismul politic reprezintă valori supreme. Alături de reglementarea

acestor drepturi electorale în Constituţie şi în legislaţia electorală, din

categoria drepturilor politice pe care cetăţeanul român le are trebuie să
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amintim dreptul cetăţeanului la iniţiativă legislativă, dreptul cetăţeanului de

a participa la actul de guvernare, dreptul cetăţeanului de a organiza şi

participa la întruniri publice. 

De asemenea, în această ultimă parte s-a dezvoltat ideea de contencios

electoral, s-a subliniat caracterul specializat al acestuia şi calitatea de instanţă

supremă de contencios electoral a Curţii Constituţionale în cazul alegerilor

pentru funcţia de Preşedinte al României.

Curtea Constituţională reprezintă unul din pilonii cei mai importanţi ai

sistemului de garanţii constituţionale, care asigură funcţionarea democratică

a societăţii şi protejarea, şi nu în ultimul rând, promovarea  drepturilor şi a

libertăţilor omului. 

În România, Curtea Constituţională este considerată instanţa de contencios

electoral, ca de altfel şi instanţa supremă de contencios electoral, aceasta

având un rol însemnat în cadrul alegerilor prezidenţiale, acela de judecător

electoral pentru acestea. În virtutea funcţiei de judecător electoral, Curtea

veghează la îndeplinirea operaţiunilor tehnico-materiale şi juridice specifice

procedurii electorale, asigură soluţionarea contenciosului constituţional

rezultat din incidentele ce pot apare în cadrul alegerilor, confirmă şi prezintă

în Parlament rezultatele sufragiului. 

Evoluţia jurisprudenţei Curţii Constituţionale de-a lungul timpului,

dimensiunile contribuţiei sale la afirmarea principiului supremaţiei

Constituţiei, la perfecţionarea legislaţiei prin asigurarea compatibilităţii

acesteia cu principiile şi dispoziţiile Constituţiei, ca şi rolul concret exercitat

în domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor publice, dau măsura

credibilităţii acestei instituţii.

Receptarea valorilor care stau la baza construcţiei europene, printre care

se regăsesc şi ideea respectului faţă de drepturile omului, a protejării acestora

dar şi a promovării lor, atât prin Constituţia din 1991, cât şi prin jurisprudenţa

Curţii Constituţionale, primatul şi aplicarea directă a dispoziţiilor cuprinse în

documentele internaţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale,

astfel cum acestea sunt interpretate de Curtea Europeană a Drepturilor

Omului, constituie premise pentru garantarea eficacităţii sistemului de

apărare a drepturilor omului, în România ca stat membru al Uniunii

Europene. 
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I. Relaţia dintre administraţia publică – cetăţean 

şi dreptul la o bună administrare ca drept

fundamental al omului

1.1. Administraţia publică, interesul general şi relaţiile cu

cetăţenii

Ca urmare a integrării în Uniunea Europeană, România a trebuit să-şi

revizuiască întreaga arhitectură instituţională pentru a putea fi capabilă a face

faţă necesităţilor de adoptare şi implementare a acquis-ului comunitar şi

ulterior provocărilor aferente statutului de stat membru. Procesul de adaptare

instituţională a avut ca model şi punct de pornire Uniunea Europeană şi

statele membre ale acesteia. Un loc important în cadrul procesului de adaptare

instituţională l-a avut şi adaptarea sistemului administraţiei publice la

standardele cerute de Uniunea Europeană. Astfel, reforma administraţiei

publice a fost iminentă, iar introducerea în legislaţia naţională a prevederilor

referitoare la promovarea şi protejarea drepturilor omului în administraţia

publică a căpătat noi valenţe acordându-li-se importanţa cuvenită.

Administraţia publică are ca principal scop satisfacerea interesului public

general, motiv pentru care este evident că pentru atingerea acestui scop

aceasta trebuie să creeze şi să dezvolte o serie de  relaţii sociale, pe diferite

niveluri, relaţii care sunt nu numai de subordonare ci şi de cooperare,

consultare şi asistenţă reciprocă. 

Relaţiile ce se stabilesc între autorităţile administraţiei publice şi cetăţeni

sunt, prin urmare, de mai multe feluri. Astfel există:

� relaţii de cooperare; 

� relaţii de utilizare a serviciilor publice; 

� relaţii de autoritate (sau de subordonare a cetăţenilor faţă de organele

administraţiei publice). 

Relaţiile de cooperare între autorităţile administraţiei publice şi cetăţeni

ar trebui să fie cele mai importante, atât din punct de vedere al ponderii

acestora cât şi al valorii conţinutului lor. Prin ele se exprimă atât apariţia şi

dezvoltarea unei relaţii absolut necesare între administraţia publică şi cetăţeni

dar şi sprijinul pe care cetăţenii îl acordă administraţiei publice.
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Ele reprezintă dovada vie a participării active şi eficiente în ultimă

instanţă, a cetăţenilor la soluţionarea de către administraţia publică a a

problemelor de interes general. La rândul lor, aceste relaţii de cooperare pot

fi împărţite în două categorii:

� relaţii de cooperare directă, prin efectiva participare a cetăţenilor;

� relaţii de cooperare indirectă, în care cetăţenii doar sprijină şi nu

participă la acţiunea administraţiei publice. 

Relaţiile de utilizare a serviciilor publice, prin asigurarea unei bune utilizări

de către cetăţeni a serviciilor publice de către administraţia publică, în general

administraţia publică locală,  aceasta fiind cea care se ocupă cu precădere de

acest aspect. Este nevoie de asigurarea unor servicii publice caracterizate prin

calitate, transparenţă, eficienţă şi nu în ultimul rând prin eficacitate întrucât o

slabă calitate a acestor prestaţii efectuate de autorităţile administraţiei publice

ar leza nu numai interesul fiecărui cetăţean direct vizat ci şi interesul general

al tuturor cetăţenilor, prin urmare şi interesul direct al statului.   

De asemenea şi acest tip de relaţii poate fi, la rândul său, împărţit în două

categorii: 

� relaţii ce se fundamentează pe baza dreptului administrativ, mai precis

pe actul administrativ care stabileşte atribuţiile şi competenţele autorităţilor

administraţiei publice;

� relaţii ce se fundamentează pe baza dreptului civil, ca urmare a

încheierii unor contracte între cei care furnizează diferite tipuri de servicii

publice şi cei ce beneficiază de acestea.

Relaţiile de autoritate (sau de subordonare a cetăţenilor faţă de organele

administraţiei publice) au, în mod evident, la bază caracterul unilateral al

voinţei autorităţilor administraţiei publice, caracter care, de regulă, este

predominant în aceste tipuri de relaţii dintre administraţia publică şi cetăţean,

însă nu limitativ, în sensul că permite cetăţeanului, prin punerea la dispoziţia

acestuia a unor pârghii legislative, să îşi manifeste aprobarea sau din contră

să atace deciziile autorităţilor administraţiei publice.  

Printre relaţiile cele mai importante din punct de vedere al nivelului
acestora, amintim:

� Relaţii între politicieni dezvoltate atât în exteriorul administraţiei cât şi

în interiorul acesteia; 

� Relaţii dintre politicieni şi alte persoane cu funcţii importante, interne

şi externe, diferite de cele ale membrilor Guvernului;

�Relaţii între funcţionari sau birocraţi cu clientela ministerială. Cu înalţii

funcţionari din minister, cu colegii dar şi cu personalul subordonat;

�Relaţii între funcţionarii de execuţie şi relaţiile acestora cu diferite grupuri;

� Relaţiile birocraţilor şi ale celorlalţi funcţionari cu furnizori de toate tipurile.
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La baza acestei piramide formată dintr-un şir lung de relaţii se află relaţia

de bază, relaţia care, în opinia noastră, reprezintă piatra de temelie a oricărei

administraţii şi anume relaţia cu cetăţeanul de rând, relaţie care

demonstrează şi ajută la a înţelege ideea conform căreia pentru a reforma

administraţia este nevoie de a reforma întreaga societate.
"În societatea contemporană se impune realizarea unui nou echilibru între

dominaţia administraţiei şi principiile democratice. Administraţia publică

trebuie să se întoarcă la rosturile sale fundamentale – acelea de a sluji

interesele cetăţenilor – şi de a nu exacerba caracterul dominant al acesteia"

1

.

"Dacă se vrea democratic, statul trebuie să creeze mijloacele care să

permită cetăţeanului să participe la gestionarea afacerilor publice şi luarea

deciziilor care îl privesc, iar acest lucru se poate realiza dând mai multă putere

colectivităţilor locale, autorităţilor publice locale, alese în unităţile

administrativ-teritoriale, ca şi prin încurajarea structurării societăţii civile,

asociaţiilor neguvernamentale. Apare ca evidentă necesitatea de a apropia

nivelul de decizie de cetăţean, prin renunţarea la pârghii şi funcţii specifice

centralismului. Reforma, în general, cu componenta sa reforma administraţiei

publice locale, trebuie să reflecte interesul cetăţeanului într-o viziune globală:

economică, politică, socială"

2

.

Raportul cetăţean-stat trebuie considerat a fi un raport fundamental care

stă la baza schemei primare de organizare a oricărei societăţi întrucât statul

se identifică prin cetăţenii săi şi relaţiile cu aceştia, după cum şi cetăţeanul se

identifică prin stat. 

De asemenea, trebuie avută în vedere şi problema depolitizării admi -

nistraţiei cu toate că există opinii conform cărora „în loc de a fi interpretată

ca fiind exterioară şi subordonată politicului, administraţia devine nu numai

una dintre componentele esenţiale, ci chiar punctul nodal al politicii,

instrumentul de impulsionare şi reglementare indispensabil menţinerii

echilibrului şi chiar supravieţuirii politicului”

3

.  

Premisele creării şi orientării administraţiei către cetăţean au în vedere

câteva considerente:

� Administraţia publică se bazează pe cetăţeni, prin urmare aceasta

trebuie să înţeleagă nevoile acestora, să le satisfacă cerinţele, să depăşească

nivelul aşteptărilor acestora, să le ofere leadership etc;
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� Administraţia publică este dependentă de liderii săi;

� Administraţia publică se bazează pe societatea civilă;

� Administraţia publică este mai eficientă şi eficace atunci când utilizează

o abordare procesuală;

� Administraţia publică este mai eficientă şi eficace atunci când încearcă

să se îmbunătăţească în mod continuu;

� Administraţia publică funcţionează mai bine atunci când deciziile luate

se bazează pe fapte;

� Administraţia publică depinde de mandatarii săi pentru a crea valoare.  

O dată cu trecerea României de la sistemul comunist la cel democratic,

autorităţile publice au plasat din ce în ce mai mult accentul pe importanţa

cetăţenilor în activitatea lor.

În prezent, administraţia publică nu mai poate funcţiona fără cetăţean.

Relaţia administraţie-cetăţean are ca scop cunoaşterea şi găsirea modalităţilor

de rezolvare de către administraţia publică a problemelor în contextul situaţiei

social, economice şi politice la nivel naţional dar şi local.

Importanţa dialogului cu cetăţeanul, cu societatea civilă şi mass-media

pentru asigurarea transparenţei publice, dar şi a asigurării respectării

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului este prioritară. De altfel,

prin Tratatul de la Lisabona se subliniază faptul că participarea societăţii

civile reprezintă un principiu al bunei guvernări, aducând un plus de

modernitate în conţinutul tratatului dar şi al concepţiilor privind modul de

guvernare.

Dreptul privind libertatea de exprimare oferă tuturor subiectelor de drept

posibilitatea participării la viaţa politică, socială şi culturală, însă această

libertate nu poate fi absolută, ci trebuie limitată şi îngrădită de către

coordonate juridice, expres prevăzute de lege, în scopul protecţiei constitu -

ţionale a unor importante valori umane, statale, publice.

Cetăţeanul şi implicit societatea civilă sunt cei care intervin pe lângă

factorii de decizie, ei deţin dreptul dar şi obligaţia de a influenţa deciziile

poli tice, economice sau de interes public. Societatea civilă nu trebuie

confundată cu comunitatea civilă. Societatea civilă cuprinde, doar o parte

dintre membrii comunităţii şi ia naştere, întotdeauna, ulterior apariţiei statului.

Ea reprezintă o modalitate de luptă împotriva abuzurilor statului.

Societatea civilă are menirea şi trebuie să fie un partener la guvernare,

rolul său fiind acela de a veghea la respectarea drepturilor şi libertăţilor

fundamentale, la apărarea şi garantarea acestora şi nu în ultimul rând, de a

sancţiona orice încercări ale puterii de alterare a raporturilor sociale, de a

întreprinde măsuri prin care să se prevină atingerea acestor drepturi şi

libertăţi.
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Societăţii civile şi cetăţeanului le revine rolul de a participa la viaţa publică

şi de a implica societatea civilă în procesul legislativ întrucât aceasta stă la

baza democraţiei. Astfel, transparenţa la nivelul autorităţilor statale, accesul

la informaţiile de interes public, cunoaşterea deciziilor luate de autorităţi,

participarea activă a cetăţeanului la viaţa publică, la luarea deciziilor publice

sunt elemente fundamentale pe care se construieşte o democraţie.

Cu toate acestea se consideră că „diferenţa dintre stat şi societatea civilă

este dublată, în realitate, printr-un raţionament de valoare implicit: reducerea

credibilităţii societăţii civile corespunde mitificării şi sacralizării statului, iar

administraţia, care beneficiază de apartenenţa sa la sfera publică ca de un

privilegiu deosebit, este percepută nu ca un produs social, ci ca o expresie a

transcendenţei statale”.

4

Principiile democratice ale guvernării la nivel naţional dar şi local se

fundamentează pe rolul cetăţeanului ca element prioritar în procesul

administraţiei publice, importanţa participării cetăţeneşti fiind un obiectiv

asumat al autorităţilor publice iar satisfacerea interesului general al

cetăţeanului reprezintă un ghid în realizarea programelor de administrare ale

societăţii româneşti actuale. Egalitatea în drepturi a cetăţenilor în faţa legii şi

a autorităţilor publice, fără discriminare şi fără privilegii, reprezintă unul

dintre principiile democratice de bază care subliniază în primul rând, că

nimeni nu este mai presus de lege, aşa cum rezultă şi din prevederile

articolului 16 din Constituţia României şi că autorităţile administraţiei publice

sunt chemate ca, prin activitatea lor, să asigure alături de celelalte autorităţi

publice deplina egalitate în drepturi indiferent de domeniu, pentru toţi

cetăţenii ţării, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă,

religie, sex, apartenenţă politică, avere sau origine socială.  

Evident, este din ce în ce mai accentuată tendinţa de implicare a cetăţenilor

în activitatea administrativă. Se creează astfel o relaţie bidirecţională, ce o

înlocuieşte pe cea unidirecţională, şi care se desfăşoară prin fluxul permanent

de informaţii de la autoritate la opinia publică şi invers. 

Nu este suficient ca implicarea cetăţenilor în activitatea administrativă să

fie din ce în ce mai accentuată ci, este nevoie în primul rând ca, încrederea

cetăţeanului în capacitatea sa de a influenţa decizia publică să existe şi să fie

într-o ascensiune permanentă.  

În România, această relaţie administraţie-cetăţean poate fi divizată în două

tipuri de relaţii, şi anume:

� relaţiile care se dezvoltă între instituţiile centrale ale statului şi cetăţean

şi

� relaţiile care se dezvoltă între administraţia publică locală şi cetăţean.
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În ceea ce priveşte primul tip de relaţii, un exemplu poate fi dat de

instituţia Parlamentului, unde prevederile legale statuează că din punct de

vedere al relaţiei cu societatea civilă şi cu cetăţenii în general, se asigură

accesul publicului la lucrările comisiilor Camerei Deputaţilor. 

O altă formă de implicare a cetăţenilor în activitatea legislativă este şi

iniţiativa legislativă cetăţenească prevăzută în Constituţie, care poate să

aparţină conform prevederilor articolului 74 alin.(1) „ ... unui număr de cel

puţin 100.000 de cetăţeni cu drept de vot. Cetăţenii care îşi manifestă dreptul

la iniţiativă legislativă trebuie să provină din cel puţin un sfert din judeţele

ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, trebuie

să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative”.

5

Trebuie precizat că propunerile legislative formulate de cetăţeni în temeiul

art.74 alin.(1) menţionat mai sus nu pot avea ca obiect:

� probleme fiscale;

� probleme cu caracter internaţional;

� amnistia şi graţierea.

De ce nu şi acestea? Se consideră, în mod justificat că, acestea au legătură

directă cu interesul general, acesta fiind supus astfel unui risc crescut de a fi

prejudiciat, întrucât dacă nu ar exista această limitare, această restricţie, ar

permite unui grup restrâns de cetăţeni cu drept de vot să îşi promoveze

interesele în dauna unui corp electoral care încearcă să promoveze o ordine

juridică naţională şi nu una în interes particular.      

De asemenea, în doctrină se consideră că „dacă unui număr minim de

cetăţeni îi este permisă formularea unei iniţiative legislative populare, în

termenii prevăzuţi de Constituţie şi cu limitările materiale corespunzătoare,

legea fundamentală a refuzat să recepteze tehnica referendumului abrogativ.

În alţi termeni, comunitatea de cetăţeni are libertatea de a supune Camerelor

o iniţiativă, dar este lipsită de posibilitatea de a provoca o consultare sub

forma veto-ului popular”

6

.

Ca urmare a existenţei prevederilor de mai sus, în Constituţia României a

apărut şi obligaţia adoptării unei legi în această materie, ţinând cont de faptul

că, în lipsa unei asemenea legi, Curtea Constituţională nu ar avea cum să

verifice condiţiile exercitării iniţiativei legislative de către cetăţeni. Astfel, a

fost adoptată Legea nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de
către cetăţeni, republicată,7

în care se stabileşte că promovarea iniţiativei

legislative cetăţeneşti se realizează prin introducerea unei propuneri legisla -
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6 Radu Carp – Limitele Constituţiei. Despre guvernare, politică şi cetăţnie în România,

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p.253.

7 Legea nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni –

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.516 din 8 iunie 2004.



tive de către un comitet de iniţiativă, care are ca responsabilitate redactarea

propunerii legislative a cetăţenilor, motivarea acesteia printr-o expunere de

motive care trebuie semnată de către toţi membrii comisiei de iniţiativă,

publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, în baza avizului dat

anterior de Consiliul Legislativ, pentru ca, în final, să se treacă la etapa

realizării sprijinului popular. La finalul acestei etape, propunerea legislativă

se depune la Camera competentă a Parlamentului, împreună cu expunerea de

motive, listele de susţinători şi nu în ultimul rând de o cerere semnată de

membrii comitetului de iniţiativă, urmând ca înregistrarea să se facă în cel

mult 6 luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial.  

Acest drept nu trebuie însă confundat cu dreptul cetăţenilor de a face

observaţii şi propuneri la acele proiecte de acte normative iniţiate de diferite

instituţii publice. 

Alte drepturi prevăzute de Constituţie sunt:

� dreptul de a obţine recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului

legitim, anularea actului şi repararea pagubei (dacă o persoană a fost vătămată

într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-

un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri); 

� dreptul de a fi egali în faţa legii şi a autorităţilor publice şi trataţi fără

privilegii, dar şi fără discriminări; 

� dreptul de a avea acces la orice informaţie de interes public (în timp ce

autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure

informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor

de interes personal); 

� dreptul de a se adresa autorităţilor publice prin petiţii formulate numai

în numele semnatarilor. 

De asemenea, cetăţenilor le este recunoscut prin Constituţie şi dreptul de
petiţionare, acesta fiind recunoscut încă din 1991, când în art.51 din

Constituţia României, se prevedea că:

„(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii
formulate numai în numele semnatarilor. 

(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în
numele colectivelor pe care le reprezintă.

(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.
(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi

în condiţiile stabilite potrivit legii.”
Dreptul de petiţionare şi exercitarea acestuia se realizează în scopul

garantării altor drepturi sau libertăţi, fiind practic "o expresie a

interdependenţei sau complementarităţii în sistemul drepturilor şi a

libertăţilor".

8

El este un drept al cetăţeanului care îi permite acestuia să intre
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în relaţie directă cu autorităţile statului la iniţiativa sa dar îi oferă şi

posibilitatea soluţionării unor aspecte de interes personal şi general. Se

creează automat o relaţie interactivă impusă între cele două subiecte,

cetăţeanul şi autorităţile statului, şi anume cetăţeanul îşi exercită dreptul de

petiţionare iar autorităţile statului trebuie să îi răspundă în termenele şi

condiţiile stabilite de lege. 

Dreptul de petiţionare este considerat în doctrină

9

ca fiind un drept–

garanţie, prin intermediul căruia se asigură protejarea eficientă a drepturilor,

libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor. Este important de precizat

că, referitor la acest drept, în Constituţia României, apare stipulat expres

gratuitatea exercitării acestui drept, care reprezintă nu numai o condiţie pentru

exercitarea deplină a acestuia ci şi o garanţie a realizării sale efective. De

asemenea, este  expres prevăzută şi obligativitatea autorităţilor publice de a

analiza şi răspunde la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite de lege.   

Modul de adresare a petiţiilor către autorităţi şi instituţii publice şi modul

de soluţionare a acestora, este reglementat, în principal, de Ordonanţa
Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor. În cuprinsul acestui act normativ se regăsesc dispoziţii referitoare

la modul de exercitare a dreptului de a adresa autorităţilor publice petiţii

formulate în nume propriu, modul de soluţionare a acestora, termenele de

soluţionare, obligaţiile ce se nasc în sarcina autorităţilor publice cărora le

sunt adresate aceste petiţii.    

Petiţia este cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris

ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal

constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale,

serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe

centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de

interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome.

Ca şi reglementări generale care să stabilească cadrul legislativ al acestei

relaţii administraţie – cetăţean, amintim printre altele Legea nr.544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare10

, Ordonanţa Guvernului nr.1723/2004 privind
eliminarea birocraţiei în relaţiile cu publicul, Legea nr.52/2003 privind
transparenţa actului decizional în administraţia publică11

etc. 
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în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.70 din 3 februarie 2003, cu modificările şi

completările ulterioare. 



În cazul celui de-al doilea tip de relaţii, relaţia administraţia publică
locală -cetăţean, cele mai importante reglementări se regăsesc în Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.12

Prin această lege se introduce un capitol special

dedicat iniţiativei cetăţeneşti. 

Accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public reprezintă o parte

integrantă a dreptului fundamental la libera exprimare aşa cum este definit de

art.10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, inclus în Carta Drep -

turilor Fundamentale a Uniunii Europene şi este garantat şi de Constituţia

României în care, la art.31 se statuează „dreptul persoanei de a avea acces la

orice informaţie de interes public”. Accesul la informaţia de interes public se

bazează, în principal, pe două principii importante şi anume: credinţa că

accesul la informaţie este un drept al omului şi un element esenţial în cadrul

procesului democratic, iar celălalt principiu se referă la faptul că accesul la

informaţia de interes public constituie o resursă importantă şi necesară pentru

sectorul privat.

Autorităţile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a

cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes naţional.

Ulterior a fost adoptată şi Legea nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţia de interes public, lege care a apărut ca urmare a necesităţii creşterii

transparenţei în instituţiile publice, a controlului exercitat de societatea civilă

asupra instituţiilor dar şi ca o condiţie a consolidării democraţiei. 

Prin Legea nr.544/2001 se stabilesc categoriile de informaţii care trebuie

furnizate publicului precum şi sfera autorităţilor şi instituţiilor publice

obligate să furnizeze publicului informaţii. 

Astfel, la art.2 din lege se prevede că „ prin autoritate publică sau instituţie

publică se înţelege orice autoritate sau instituţie publică ce utilizează sau

administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie

naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei

autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român, sau după caz o

unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau majoritar.”

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte

activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii

publice indiferent de suportul sau forma sau de modul de exprimare a

informaţiei. 

De asemenea, în art.31 alin.(3) din Constituţie sunt reglementate două

situaţii în care este permisă îngrădirea accesului la informaţiile de interes
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public, situaţii care au în vedere faptul că dreptul la informaţie nu trebuie să

prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau securitatea naţională. 

Această lege stabileşte ca drepturi ale cetăţenilor:

� dreptul de a primi răspunsul la o cerere formulată în scris sau verbal;

� dreptul de a solicita informaţii de interes public.

Printre obligaţiile cetăţeanului prevăzute de această lege, amintim:

� obligaţia de a depune o reclamaţie în situaţia în care consideră că i-a fost

încălcat dreptul de liber acces la informaţie;

� obligaþia de a se adresa justiţiei dacă i-a fost lezat dreptul de liber acces

la informaţie;

� obligaţia de a suporta contravaloarea serviciilor de copiere în situaţia în

care sunt solicitate copii după documente oficiale. 

Existenţa unui număr considerabil de instituţii publice conduce, pe cale de

consecinţă, la un număr impresionant de tipuri de informaţii publice pe care

acestea le administrează. Legea nr.544/2001 face o distincţie între

informaţiile care sunt furnizate „din oficiu” şi informaţiile care sunt

disponibile „la cerere”, distincţia fiind dată de procedura prin care pot fi

obţinute şi termenul în care trebuie să se realizeze acest lucru.

Informaţiile publice din oficiu trebuie să fie disponibile la sediul

autorităţilor publice permanent, atât la departamentul de relaţii publice cât şi

în buletinul informativ al fiecărei instituţii, realizat cel puţin anual. Trebuie

precizat faptul că, indiferent dacă informaţiile au fost făcute publice prin una

din metodele menţionate mai sus acestea trebuie în continuare să pună la

dispoziţie, spre consultare, informaţiile publice din oficiu.

Informaţiile oferite la cerere reprezintă cea de-a doua categorie de

informaţii pe care autorităţile publice le pot oferi pin lege, care, de altfel,

reprezintă majoritatea lor care intră sub incidenţa Legii nr.677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare,13

Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările
şi completările ulterioare,

14

precum şi a altor reglementări privind

secretizarea anumitor tipuri de informaţii. Ca principiu, accesul gratuit al

persoanelor la informaţiile de interes public este asigurat, însă solicitantul

trebuie să achite costul serviciilor de copiere, dacă doreşte acest lucru.
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Pentru garantarea efectivă a dreptului de acces liber şi neîngrădit al

oricărei persoane la orice fel de informaţii de interes public, în Legea

nr.544/2001 este reglementată şi posibilitatea prevalării de către persoana

vătămată în drepturile sale a promovării unei acţiuni împotriva instituţiilor

sau autorităţilor publice care nu respectă prevederile acestei legi în faţa

instanţei de contencios administrativ. Tot în sprijinul cetăţeanului şi a

protejării dreptului acestuia la liberul acces la informaţii de interes public,

legea a stabilit şi posibilitatea obligării de către instanţa de judecată a

instituţiei sau autorităţii publice la furnizarea informaţiilor solicitate şi la

plata daunelor materiale şi morale cauzate ca urmare a nefurnizării informa -

ţiilor solicitate în condiţiile legii.

Putem concluziona că, este evident că Legea nr.544/2001 a fost creată în

vederea protejării şi garantării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetă -

ţenilor şi că orice restrângere a exercitării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

trebuie prevăzută expres şi limitativ de lege, în caz contrar apare situaţia

restrângerii abuzive din partea instituţiilor şi autorităţilor publice.    

Dreptul de acces la informaţiile de interes public este garantat şi de o gamă

variată de reglementări interne şi internaţionale precum Declaraţia universală

a drepturilor omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi

politice, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor funda -

mentale, Carta drepturilor fundamentale, Convenţia de la Aarhus privind

accesul la informaţie etc.

La nivelul Uniunii Europene accesul la informaţiile de interes public

beneficiază de acelaşi interes sporit, Consiliul şi Comisia Europeană

adoptând un Cod de conduită privind accesul public la documentele deţinute

de acestea pentru ca în 1996, dreptul public de acces să fie consacrat în

articolul 255 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, aşa cum a fost

modificat prin Tratatul de la Amsterdam. O altă reglementare importantă în

materie este Regulamentul (CE) nr.1049/2001 al Parlamentului European şi

al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parla -

mentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei

15

care stă la baza punerii

în aplicare a dreptului cetăţenilor de a obţine documente ale Parlamentului

European, ale Consiliului şi ale Comisiei Europene. 

Liberul acces la informaţiile de interes public reprezintă însă mult mai

mult decât acţiunea de deschidere şi transparenţă în activitatea administraţiei,

ea înseamnă şi încurajarea cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi de

elaborare a actelor normative. O participare activă şi eficientă a publicului

larg se poate realiza doar dacă acesta este informat asupra problemelor dar şi

asupra mecanismelor prin care aceştia se pot implica în mod activ.
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Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică are în vedere aplicarea şi respectarea principiului informării

cetăţeanului, principiu fundamental în desfăşurarea activităţii autorităţilor

administraţiei publice din România, care presupune şi un drept la informare

a cetăţeanului. 

Această măsură legislativă vizează creşterea gradului de deschidere şi

transparenţă în activitatea administraţiei publice precum şi creşterea

responsabilităţii administraţiei publice faţă de cetăţean prin implicarea

acestuia în procesul de luare a deciziilor administrative, începând cu procesul

de redactare şi de elaborare a actelor normative.

Dacă pornim de la definiţia cuvântului „transparenţă” care semnifică

accesibilitatea perfectă a informaţiei în domeniile care privesc opinia

publică

16

şi dacă vom continua cu luarea în considerare a evoluţiei în timp a

principiului transparenţei decizionale putem să ne raliem opiniei conform

căreia transparenţa merge dincolo de simplul acces la drept pentru a conferi

administratorului posibilitatea de a grăbi funcţionarea administrativă, intenţia

ei fiind ca  administraţia să fie mai puţin opacă şi implică în acelaşi timp

îndepărtarea regulii secretului, care constituie garanţia ultimă a construcţiei

birocratice.”

17

Aceasta reglementează obligaţiile ce cad în sarcina autorităţilor

administraţiei publice în privinţa informării publicului, stabilind, de

asemenea, care sunt categoriile de autorităţi şi instituţii care intră sub

incidenţa acestei legi. Excepţie de la această lege fac doar Parlamentul şi

Guvernul. 

Art.1 din lege stabileşte „regulile procedurale minimale aplicabile pentru

asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei

publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice

care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu

cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora”.

Legea nr.52/2003 completează drepturile cetăţenilor, astfel: 

� dreptul de a participa la şedinţele publice ale autorităţii sau instituţiei

publice; 

� dreptul de a-şi exprima opinia cu privire la proiectele de acte normative

înaintea adoptării acestora; 

� dreptul de a fi consultaţi înainte de a fi adoptat un act normativ care

afectează în mod direct cetăţeanul; 

� dreptul de a se informa cu privire la proiectele de acte normative care

privesc un interes public; 
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� dreptul de a formula propuneri sau sugestii pentru îmbunătăţirea sau

modificarea unui proiect de act normativ; 

� dreptul de a se adresa justiţiei dacă se consideră lezaţi în drepturile pe

care i le oferă. 

Unii autori

18

consideră că informarea şi conştientizarea cetăţenilor cu

privire la drepturile pe care le au, consacrate prin Legea nr.52/2003,

reprezintă o problemă importantă întrucât aşa cum relevă statisticile există o

rată foarte scăzută a cetăţenilor care au manifestat un interes în legătură cu

aplicarea acesteia, şi că, de asemenea, există o dificultate de ordin practic în

implementarea legii mai sus-amintite, în sensul nealocării resurselor necesare

în acest sens. Aceiaşi autori au considerat necesară modificarea acestei legi

în sensul perfecţionării, prin introducerea unui sistem sancţionator eficient

pentru situaţiile în care legea este încălcată, sancţiune care, în opinia autorilor,

ar trebui să fie reprezentată de nulitatea actelor normative şi a deciziilor

adoptate cu încălcarea legii.

Trebuie amintite aici şi noile abordări manageriale privind principiul

transparenţei decizionale, de o valoare deosebită dar şi un instrument folosit

în vederea eficientizării instituţiilor statului, principiu care are în vedere, în

principal, reforma administraţiei publice, reformă care oferă cetăţeanului

locul central, el fiind un client al administraţiei publice care are dreptul să fie

informat cu privire la activităţile administrative şi sancţionarea acestora în

mod corespunzător.

Recent, acestei legi i-au fost aduse completări prin Legea nr.242/2010

19

,

completări care vizează extinderea ariei de aplicare a dispoziţiilor acesteia,

precum şi îmbunătăţirea procesului de consultare în general. Astfel, se extinde

domeniul de aplicare a legii la documentele de politici publice elaborate de

autorităţile publice centrale precum şi instituirea obligaţiei pentru autorităţile

administraţiei publice de a argumenta în scris nepreluarea recomandărilor

formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale

acestora.

S-a urmărit în principal să se promoveze o mai bună comunicare între

administraţia publică centrală şi cetăţeni şi organizaţiile legal constituite ale

acestora, facilitând colaborarea în contextul procesului de elaborare a

politicilor publice.

Cu siguranţă că aceste completări vor avea un impact pozitiv asupra

cetăţenilor dar şi asupra societăţii civile iar gradul de participare şi de

implicare al acestora, în mod normal, ar trebui să fie în creştere. De asemenea,

obligarea autorităţilor administraţiei publice de a justifica în scris nepreluarea
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recomandărilor primite în cadrul procesului de consultare contribuie la

facilitarea comunicării între cetăţean şi administraţie, la creşterea

responsabilizării administraţiei, precum şi la întărirea democraţiei

participative în general.     

O altă reglementare importantă în domeniu este reprezentată de Hotărârea
Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea
proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării20.

Potrivit prevederilor articolului 3 alin.(1) din anexa la această hotărâre

“documentele de politici publice sunt instrumentele de decizie prin
intermediul cărora sunt identificate posibilele soluţii pentru rezolvarea
problemelor de politici publice, astfel cum sunt definite în Hotărârea
Guvernului nr.870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea
sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la
nivelul administraţiei publice centrale”.

De asemenea, se stabileşte şi care sunt autorităţile şi instituţiile publice

care intră sub incidenţa prevederilor acestei hotărâri, astfel: 

„Au dreptul să iniţieze proiecte de documente de politici publice şi
proiecte de acte normative, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern,
conform atribuţiilor şi domeniului lor de activitate, următoarele autorităţi
publice:

a) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi autorităţile
administrative autonome;

b) organele de specialitate ale administraţiei publice centrale aflate în
subordinea sau în coordonarea ministerelor, prin ministerele în a căror
subordine sau coordonare se află;

c) prefecţii, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, potrivit legii, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.”

Pe tot parcursul acestei hotărâri, se fac precizări care nu fac decât să

sublinieze necesitatea, dusă până la obligativitatea de consultare a societăţii

civile în procedura de elaborare a politicilor publice.

De asemenea, trebuie precizat că, cel puţin în societatea românească,

există şi în prezent împământenită ideea conform căreia cetăţenii au doar

drepturi, fără obligaţii, însă este evident că există şi obligaţii, unele care se
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trag din educaţia şi cultura cetăţenilor, iar altele dintre acestea rezultând din

chiar cuprinsul unor acte normative, aşa cum am prezentat mai sus.

Ne raliem opiniei potrivit căreia „statul are obligaţia de a garanta

cetăţenilor accesul la serviciile publice de educaţie şi protecţie socială, de a

le prezenta drepturile politice, civile, sociale, de a oferi condiţii pentru

ocuparea deplină în muncă şi de solidaritate în societate. În contrapartidă,

statul se aşteaptă din partea cetăţenilor şi a entităţilor care beneficiază de

aceste drepturi şi condiţii favorabile dezvoltării să contribuie la susţinerea

sistemului... Cetăţenii au dreptul de a participa deplin la dezvoltarea societăţii

şi pe piaţa muncii, dar au şi responsabilitatea unei conduite active, să

valorifice oportunităţile de educaţie şi formare, în interesul lor şi al

societăţii.”

21

Principala obligaţie a cetăţenilor este de a se implica cât mai activ în ceea

ce priveşte apărarea şi respectarea interesului public general urmată fiind de

alte obligaţii care decurg din prima obligaţie pe care o avem cu toţii ca

cetăţeni, de a ne implica activ în treburile de interes public general, întrucât

acestea au efecte directe şi indirecte asupra vieţii noastre, deoarece cetăţeanul

trebuie să fie prin natura lui responsabil şi pentru ca administraţia publică să

fie din ce în ce mai transparentă.

Se poate observa că, în urma celor mai sus prezentate, acest domeniu al

participării şi consultării publice a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor

la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, este destul de bine reglementat

în România însă este în continuare necesar ca aceste reglementări legislative

să fie promovate şi aduse la cunoştinţa cetăţenilor dar şi a funcţionarilor

autorităţilor publice. 

De asemenea consultarea cetăţenilor implică un grad sporit de implicare,

aceasta find văzută ca un proces de promovare a demersurilor inclusiv prin

implicarea grupurilor marginalizate în procesul de luare a deciziilor” iar

„participarea activă implică maximul de participare din partea cetăţenilor

care trebuie să dea dovadă de iniţiativă, maturitate şi dedicaţie, devenind

coparticipaţi ai procesului de guvernare.”

22

În ceea ce priveşte consultarea publică, putem aminti că participarea

societăţii civile la procesul decizional mai are loc şi prin cooptarea

reprezentanţilor sindicatelor sau patronatelor în diverse organisme care au ca

principale atribuţii găsirea de soluţii la problemele generale ale celor pe care

îi reprezintă în raport cu instituţiile statului.”

23
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Prin urmare, participarea şi consultarea publică sunt importante atât în

dezvoltarea şi implementarea politicilor publice cât şi în interesul direct, atât

al cetăţenilor, dar şi al autorităţilor, din următoarele considerente:

� Obţinerea de informaţii necesare de la cetăţeni în vederea proiectării şi

implementării politicilor publice; 

� Participare publică reprezintă şi educaţia cetăţenilor şi edificarea

democraţiei. 

Ca şi soluţii pentru creşterea calităţii consultării publice în România şi

prin urmare şi a creşterii gradului de participare al cetăţenilor la acest proces

putem aminti, în primul rând, necesitatea unui management mai performant

al procesului dar şi un grad de responsabilizare din partea grupurilor

interesate. De asemenea, în ceea ce priveşte legislaţia care reglementează la

nivel naţional consultarea publică, trebuie să se lucreze la modul de

implementare a acesteia precum şi la modul în care sunt organizate

consultările publice întrucât la acest capitol se întâmpină dificultăţi.

Este necesară şi dezvoltarea unora materiale educaţionale, cu titlu

informativ precum şi a organizării unor programe de formare care să

servească funcţionarilor publici, pentru a creşte gradul de responsabilizare

al acestora atunci când se pune problema organizării acelor consultări publice. 

Este nevoie, de asemenea, de stabilirea unor standarde pentru o consultare

publică eficientă, standarde care să aibă ca şi trăsături definitorii reprezenta -

ti vi tatea, transparenţa, comunicarea şi informarea, facilitarea, post consul -

tarea etc.   

O creştere a calităţii proceselor de participare şi consultare publică nu se

poate realiza doar prin mijloace tehnocrate, însă nu trebuie minimalizată

importanţa acestora, întrucât acestea vor juca întotdeauna un rol important,

însă creşterea interesului şi asumarea răspunderii pentru calitatea consultării

şi un plus de atenţie şi interes pentru rezultatele consultării sunt la fel de

importante. La fel de importantă este şi problema îmbunătăţirii dimensiunii

participative a politicilor publice, din faza de elaborare, până în etapele de

monitorizare şi evaluare. 

Relaţia administraţie-cetăţean nu este o relaţie bazată exclusiv pe echitate,

întrucât interesul statului de a promova participarea publică în luarea

deciziilor de politică publică este decisiv. Promovarea susţinerii participării

publice în procesul de elaborare a politicilor publice nu reprezintă o ţintă uşor

de atins, întrucât implică printre multe altele şi o regândire a  modului de

operare al structurilor guvernamentale, o schimbare în cultura organizaţională

dar şi o alocare mai bună şi mai eficientă de resurse.

Prin toate aceste măsuri legislative prezentate mai sus, se doreşte în primul

rând îmbunătăţirea relaţiei administraţie-cetăţean, îmbunătăţire care se poate

realiza prin stimularea participării cetăţeneşti în procesul de administrare în

29



primul rând, şi nu numai. În felul acesta, principii precum cel al transparenţei

decizionale dar şi eficientizarea şi eficacitatea administraţiei vor fi mult mai

evidente şi mai respectate. Administrarea unei comunităţi a devenit un proces

interactiv în care sunt implicaţi pe poziţie de egalitate doi factori: autorităţile

şi cetăţenii. Din punctul de vedere al actului administrativ, unul fără celălalt

nu există.

1.2 Relaţia conceptuală dintre drepturile fundamentale ale

omului şi drepturile cetăţeanului

„Teoria drepturilor omului în forma pe care astăzi noi o cunoaştem este

ancorată în concepţiile umaniste renascentiste şi post-renascentiste, când a

căpătat contur ideea că omul se naşte cu drepturi inerente naturii sale, că

acestea nu se datoresc nici voinţei divine şi nici voinţei umane. În acest fel,

teoria drepturilor omului apare ca o prelungire a teoriei dreptului subiectiv şi

deci şi a teoriei dreptului natural. Sunt drepturi nederivate, neatribuite, legate

direct de chiar natura omului. Altfel spus, specificitatea lor rezultă din

independenţa pe care o au faţă de orice putere, fiind anterioare acesteia,

anterioare dreptului pozitiv. Tot ce poate face puterea este  nu să le creeze, ci

să le constate, să le protejeze şi să le promoveze, sau să le violeze. A le viola

înseamnă că se violează dreptul pozitiv, situaţie în care puterea îşi pierde

chiar legitimitatea sa.”

24

Instituţia drepturilor omului a avut o evoluţie îndelungată, pornind de la

un concept conturat prin prisma teoriilor filosofice până la transformarea

acestora în instituţie juridică, prin transpunerea lor în constituţii şi în acte

juridice internaţionale. 

„Problematica drepturilor omului este de o mare complexitate, acest lucru

implicând a analiză filosofică de profunzime pentru a putea astfel descoperi

influenţa acestui domeniu asupra întregii vieţi sociale pe care omul însuşi o

fundamentează cu voia sa (ca în teoriile contractualiste) sau fără voia sa (aşa

cum susţin unele teorii care nu acceptă teoriile contractului social)”.

25

Instituţia drepturilor omului defineşte şi însumează un ansamblu de

drepturi, libertăţi şi obligaţii ale oamenilor unii faţă de alţii, ale statelor de a

apăra şi de a promova aceste drepturi, ale întregii comunităţi internaţionale

de a veghea la respectarea drepturilor şi libertăţilor respective în fiecare ţară,

intervenind în acele situaţii în care drepturile omului ar fi încălcate  într-un

anumit stat. 

30
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Cuprinzând principii, mecanisme, proceduri ce ţin de ordinea juridică

internă, dar şi de cea internaţională, instituţia drepturilor omului prezintă un

caracter bivalent, fiind în acelaşi timp o instituţie de drept intern, integrată

normelor constituţionale, dar şi o instituţie de drept internaţional, configurând

trăsăturile unui principiu juridic aplicabil în relaţiile dintre state. 

În literatura de specialitate drepturile omului sunt considerate a fi "acele

prerogative conferite de dreptul intern şi recunoscute de dreptul internaţional

fiecărui individ, în raporturile sale cu colectivitatea şi cu statul, ce dau

expresie unor valori sociale fundamentale şi care au drept scop satisfacerea

unor nevoi umane, esenţiale şi a unor aspiraţii legitime, în contextul

economico-social, politic, cultural şi istoric ale unei anumite societăţi."

26

Unii autori consideră că "drepturile şi libertăţile fundamentale, subiective

prin natura lor, consacrate fiind prin chiar aşezământul fundamental şi prin

normele comunitare sau internaţionale, sunt prerogative în jurul cărora

gravitează toate celelalte drepturi subiective şi ele se bucură de protecţie în

raport cu toate puterile statului, inclusiv, dacă este cazul, prin intervenţia

judecătorului constituţional şi a celui european, în condiţiile prevăzute de

normele naţionale şi de cele comunitare."

27

Drepturile şi libertăţile omului sunt universale pentru că acestea sunt într-

o simbioză perfectă cu natura umană, de aceea “drepturile omului sunt

aceleaşi oriunde”

28

, chiar şi acolo unde reglementarea juridică a acestora

diferă deoarece pe fond, esenţa lor rămâne aceeaşi: demnitatea persoanei

umane.

Astfel, în diverse lucrări de specialitate au fost abordate şi analizate

mecanismele internaţionale, regionale şi naţionale de promovare şi protejare

a drepturilor omului atât la nivel global cât şi la nivelul relaţiei cu autorităţile

administraţiei publice. De-a lungul timpului activitatea de promovare şi

protejare a drepturilor omului s-a îmbogăţit, s-a modificat în baza practicii

acumulate de state, pentru ca, odată cu dezvoltarea relaţiilor interstatale

problemele ce ţin de acest domeniu să capete noi valenţe.

De-a lungul anilor, în special înainte de 1989, datorită lipsei unei separaţii

a puterilor în stat, precum şi a nerespectării drepturilor omului administraţia

de stat era caracterizată ca fiind o structură rigidă, opacă, birocratică şi lipsită

de eficienţă. În unele lucrări de specialitate, unii autori

29

susţin faptul că, în

prezent, nu există în lume state care să se pretindă democratice şi care să nu
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aibă în constituţie un capitol dedicat drepturilor şi libertăţilor fundamentale

ale omului. Existenţa acestora şi garanţiile ce le înconjoară sunt decisive

pentru aprecierea gradului de democratism al unei constituţii, ele aflându-se

la temelia statului de drept. Prin urmare, între democraţie şi drepturile omului

se realizează o legătură indestructibilă, democraţia marcând emanciparea

naţiunii şi înzestrarea membrilor acesteia, a oamenilor, cu putere de

autodeterminare, deci cu drepturi ce le  sunt inerente ca oameni şi cetăţeni.

Practic, aceasta semnifică faptul că piatra de temelie a democraţiei o

constituie omul, în dubla sa calitate, cea de individ şi cea de cetăţean.

Prin urmare, afirmarea încă din vremurile îndepărtate a ideilor generoase

ale promovării şi protejării drepturilor omului şi implicit ale cetăţeanului în

relaţia acestuia cu administraţia publică, a făcut ca acestea, drepturile omului

şi implicit ale cetăţeanului, să devină drepturi fundamentale înscrise în

majoritatea constituţiilor statale, precum şi în convenţiile şi pactele

internaţionale cu privire la drepturile omului. În opinia unor autori,

recunoaşterea internaţională a drepturilor omului a însemnat totodată şi

transformarea sintagmei „drepturile cetăţeanului” în „drepturile omului”,

drepturile cetăţeanului fiind acelea care le-au precedat în istoria drepturilor

omului.

30

În confirmarea celor spuse aş aminti şi afirmaţia unui contra-

revoluţionar Joseph de Maistre care afirma că „ nu există nici un om în lume.

În viaţa mea am văzut francezi, italieni, ruşi etc; ştiu datorită lui Montesquieu,

că poţi fi persan; cât despre om însă, declar că nu l-am întâlnit niciodată”. 

Cu toate acestea se consideră şi că pentru a putea analiza şi descoperi

cetăţeanul, trebuie să se plece de la premisa conform căreia cetăţeanul nu

poate exista în afara omului, omul reprezentând temeiul existenţei

cetăţeanului.

Suntem de părere că, aceste două sintagme „drepturile cetăţeanului” şi

„drepturile omului” se condiţionează reciproc, interferează însă nu se

suprapun în totalitate. Acestea nu se suprapun deoarece drepturile omului au

o arie extinsă la modul general pe când drepturile cetăţeneşti, implică

necesitatea corelării drepturilor fundamentale ale oamenilor cu ideea

loialităţii lor faţă de ţara căreia îi aparţin. Loialitatea se oglindeşte şi se

regăseşte în respectul faţă de stat, faţă de ordinea de drept etc.

Aşadar, conceptele şi dimensiunile generale privind drepturile şi libertăţile

omului sunt aplicabile tuturor oamenilor, indiferent de apartenenţa lor

naţională, dar şi străinilor şi apatrizilor, care deşi nu beneficiază de drepturi

cetăţeneşti, beneficiază ca şi fiinţe umane, de dreptul general de a fi protejaţi
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împotriva oricăror forme de atingere a drepturilor şi libertăţilor acestora, care

ar aduce atingere demnităţii lor umane, existenţei acestora şi nu numai.

Conceptul de "drepturi ale cetăţeanului" trebuie relaţionat indubitabil cu

noţiunea de "cetăţenie", întrucât doar cetăţeanul unui stat are posibilitatea

exercitării drepturilor conferite de legislaţia naţională a acelui stat, care

include printre altele şi drepturi de natură administrativă, drepturi de natură

electorală,  dreptul la protecţie diplomatică etc.

Prin urmare, drepturile omului pe planul realităţilor universale devin

drepturi ale cetăţenilor pe plan intern iar "realizarea unei corelaţii cât mai

reuşite între aceste două categorii de reglementări, implică reglementarea

drepturilor cetăţenilor la nivelul standardelor (drepturile omului) impuse de

reglementările internaţionale"

31

.  

Vom prezenta câteva dintre deosebirile existente între cele două categorii

de "drepturi", şi anume:

� drepturile omului reprezintă dimensiunea generală a conceptului, ele

sunt drepturile naturale ale tuturor fiinţelor umane, drepturi inalienabile,

imprescriptibile şi intangibile. Ele aparţin tuturor fiinţelor umane, inclusiv

apatrizilor şi străinilor, care nu beneficiază de acele drepturi care se pot

acorda cetăţenilor unui stat. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

conţine drepturile clasice de la libertate şi egalitate şi continuă cu dreptul la

“securitate socială” şi “drepturi economice, sociale şi culturale”, dreptul la

muncă, până la dreptul de a participa liber la viaţa culturală a comunităţii, de

a se bucura de artă şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile

acestuia, drepturi considerate a fi drepturi sociale ale omului, cunoscute şi

sub denumirea de “drepturi ale omului de a doua generaţie”. Evident că,

ulterior, au apărut şi drepturile de generaţia a treia, drepturi care au ca obiect

ideea sprijinirii dezvoltării statelor, popoarelor şi altor grupuri umane şi a

patra generaţie, generaţia drepturilor din categoria „ecologică”, recent apărută

dar care, evoluează destul de rapid.

� drepturile cetăţeanului se referă la relaţiile individului cu statul, în

scopul satisfacerii interesului public general dar şi a celui individual; de

asemenea, se pot face diferenţieri în cuprinsul legislaţiei unei ţări, referitoare

la drepturile omului şi la drepturile cetăţenilor, astfel încât, uneori, numai

cetăţenii statului beneficiază de anumite drepturi şi libertăţi, cu obligaţii

aferente acestora. Însă, doar unele dintre aceste drepturi ale cetăţenilor

reprezintă drepturi fundamentale, restul fiind reglementate de legislaţia ţării

respective.
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În esenţă, aceasta reprezintă principala şi cea mai importantă deosebire

între cele două categorii, fiind dată de poziţia pe care individul o deţine în

raport cu instituţiile unui anumit stat.

În literatura de specialitate există diverse definiţii date conceptului de

"drepturi fundamentale ale cetăţenilor", astfel unii

32

consideră "drepturile

fundamentale ale cetăţenilor ca fiind acele facultăţi, posibilităţi recunoscute

de legiuitorul constituant tuturor membrilor societăţii, afară de restricţiuni

speciale, în scop de a ajuta perfecţionarea şi conservarea individului însuşi".

Alte definiţii date în doctrină sunt:

� "drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului sunt

considerate astfel nu numai pentru că ele sunt consacrate şi esenţialmente

garantate prin legea fundamentală ci mai ales pentru că ele reprezintă nucleul

în jurul căruia gravitează toate celelalte drepturi subiective"

33

. 

� "drepturi ale cetăţenilor care, fiind esenţiale pentru existenţa fizică şi

integritatea psihică, pentru dezvoltarea materială şi intelectuală a acestora,

precum şi pentru asigurarea participării lor active la conducerea statului sunt

garantate de însuşi Constituţie"

34

.

� "drepturile fundamentale ale cetăţenilor sunt acele drepturi subiective

ale cetăţenilor, esenţiale pentru viaţa, libertatea şi demnitatea acestora,

indispensabile pentru libera dezvoltare a personalităţii umane, drepturi

stabilite prin Constituţie şi garantate prin Constituţie şi legi"

35

.

Prin urmare "drepturile fundamentale ale cetăţenilor" stau sub directă

reglementare a Constituţiei, sau a unor legi cu valoare constituţională, acestea

fiind expres şi limitativ reglementate, beneficiind de garanţii pentru ocrotirea

şi exercitarea lor, iar organele administrative nu pot să aibă iniţiativa

eliminării sau înlăturării unui drept fundamental astfel reglementat ci, doar

puterea legiuitoare având această atribuţie.

În literatura de specialitate se consideră că "omul-cetăţean este măsura

lucrurilor. În jurul său se creează şi funcţionează – pentru înfăptuirea Binelui

comun, a intereselor generale ale Naţiunii – toate autorităţile publice.

Cetăţenii sunt ocrotiţi de stat fără nicio discriminare. Drepturile lor sunt

garantate şi apărate. Statul asigură respectarea demnităţii umane sub toate

aspectele ce ţin de progresul social general, creează climatul necesar, precum

şi structurile organizatorice pentru apărarea justiţiei sociale, afirmarea plenară

a personalităţii fiecărui individ."
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Într-un stat de drept, caracterizat de democraţie, autorităţile administraţiei

publice se constituie în mod democratic, prin organizarea şi desfăşurarea unor

alegeri electorale libere în care, cetăţenii statului dau gir exprimării prin vot

universal, egal, direct, secret şi liber exprimat a opţiunilor politice. Astfel,

autorităţile publice se află permanent în serviciul cetăţenilor, satisfăcând

cerinţele vieţii sociale prin aplicarea corectă a legilor sau prin organizarea

aplicării în practică a acestora, cu alte cuvinte le administrează interesele în

scopul realizării binelui comun.

Constituţia României stabileşte în art.1 alin.2 că „România este stat de
drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile
cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul
politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale
poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt
garantate“.

Practic, aceasta semnifică faptul că piatra de temelie a democraţiei o

constituie omul, în dubla sa calitate, cea de individ şi cea de cetăţean. 

În art.1 alin.(3) se vorbeşte de drepturile şi libertăţile cetăţenilor, ceea ce

este eronat în opinia noastră întrucât din start sfera acestora este restrânsă

nejustificat, caracterul universal fiind înlocuit de ideea de apartenenţă la un

stat, la o naţiune, de a avea o cetăţenie. De asemenea art.1 face referire la

drepturi şi libertăţi pe când Titlul II din Constituţie face referire la drepturi şi

libertăţi fundamentale, ceea ce duce la concluzia că prevederile art.1 alin.(3)

depăşesc drepturile fundamentale.

Articolul 53 din Constituţia României are ca obiect restrângerea

exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. Astfel, acesta prevede:

"Art.53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi unor libertăţi
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai

prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii
naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a
libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea
consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru
deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o
societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care
a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce
atingere existenţei dreptului sau a libertăţii." 

Am considerat necesară includerea unei analize şi a unor observaţii pe

marginea acestui articol întrucât prevederile acestuia au relevanţă în ceea ce

priveşte analiza din mai multe unghiuri a relaţiei dintre drepturile

fundamentale ale omului şi drepturile cetăţeanului. 
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Astfel, observăm că mecanismele de garantare a exercitării unor drepturi

şi libertăţi ale omului implică şi această situaţie, şi anume necesitatea

protejării exercitării acestor drepturi şi libertăţi chiar prin restrângerea de

către autorităţile publice a unor drepturi şi libertăţi în anumite situaţii.

Curtea Constituţională a stabilit că dispoziţiile articolului 53 se referă la

categoria drepturilor fundamentale, selecţia şi definirea acestora revine puterii

constituante iar identificarea revine judecătorului constituţional.   

Situaţiile, expres prevăzute de lege, în care autorităţile statului pot

interveni în vederea restrângerii acestor drepturi şi libertăţi reprezintă o

măsură de excepţie, care nu poate deveni o regulă într-o societate bazată pe

democraţie întrucât în cazul unor intervenţii sistemice din partea legislativului

în vederea aplicării acestor măsuri, legitimitatea autorităţii statale este pusă

la îndoială. 

Se impune şi existenţa unei relaţii de proporţionalitate între măsurile care

se impun pentru restrângerea dreptului de a-şi exercita unele drepturi şi

libertăţi şi una din situaţiile expres şi limitativ prevăzute de lege în care acest

lucru se poate realiza. Există totuşi diferenţe între o restrângere legitimă

justificată constituţional şi o restrângere proporţională cu situaţia care o

determină, întrucât pot exista situaţii în care să existe restrângeri ale

exerciţiului unor drepturi justificate de cauze expres prevăzute de Constituţie

şi care nu sunt conforme cu principiul proporţionalităţii, devenind prin

urmare neconstituţionale.

În doctrină

37

se consideră totuşi, că "distincţia dintre restrângerile

justificate constituţional şi restrângerile proporţionale cu cauza pare să nu fie

complet asimilată cu practica. Judecătorul constituţional român s-a dovedit

extrem de reticent în a stabili criterii pentru a şti dacă o restrângere a

exerciţiului unui drept ar fi putut fi evitată prin altfel de măsuri sau dacă

restrângerea este justificată, dar disproporţionată. Şi aceasta în condiţiile în

care acesta recunoaşte expres că verificarea proporţionalităţii aparţine

competenţei de control a Curţii atâta timp cât restrângerea are ca obiect

exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi cetăţeneşti." Cu toate acestea, s-

a observat că, în soluţiile adoptate de Curtea Constituţională se ajunge, în

mare parte, la concluzia că orice restrângere e constituţională dacă este

justificată, prin urmare relaţia de proporţionalitate dintre restrângerile

justificate constituţional şi restrângerile proporţionale cu cauza sunt, la o

primă vedere, parţial neglijate atât de puterea legislativă cât şi de Curtea

Constituţională, în special în situaţiile care au în vedere funcţia represivă a

statului.
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Aşa cum rezultă şi din titlul articolului este vorba doar de exercitarea

acestor drepturi şi libertăţi şi nu se pune problema în ceea ce priveşte

garantarea existenţei acestora. 

În literatura de specialitate

38

se consideră că "dacă realizarea deplină a

drepturilor fiecărui titular presupune în plan orizontal, intrinsec şi cu necesitate,

respectarea principiului neminem laedere, garantarea lor în plan vertical, de

către autoritatea statală, nu poate fi imaginată în absenţa posibilităţii acesteia

din urmă de a concilia obiective de egală importanţă pentru fiinţa statului,

anume pacificarea internă şi securitatea externă a cetăţenilor săi. Pe cale de

consecinţă, o diminuare rezonabilă a gradului de protecţie oferită unor drepturi

poate fi tolerată în anumite momente şi/sau situaţii, dar fără ca prin aceasta să

fie atinsă însăşi substanţa lor. Este motivul pentru care art.53 începe şi se

termină cu aceeaşi precizare: restrângerile pot să vizeze exercitarea drepturilor

fundamentale, dar nu pot să lezeze existenţa lor".   

Ca şi o concluzie, putem afirma că "drepturile fundamentale ale

cetăţenilor" se află sub directă reglementare a Constituţiei, sau a unor legi cu

valoare constituţională, expres şi limitativ prevăzute, beneficiind de garanţii

pentru ocrotirea şi exercitarea acestora, inclusiv prin restrângerea dreptului

de a-şi exercita aceste drepturi, tot în anumite situaţii expres prevăzute de

lege, iar organele administrative nu pot să aibă iniţiativa eliminării sau

înlăturării unui drept fundamental astfel reglementat ci, doar puterea

legiuitoare având această atribuţie.

Distincţia dintre cele două concepte, cel de „drepturile cetăţeanului” şi cel

de „drepturile omului” este indubitabil permanentă, acestea se interferează ca

arii de aplicare, nu există o suprapunere totală între cele două dar, cu toate

acestea, ele subliniază caracterul important al relaţiei dintre drepturile

fundamentale ale omului şi drepturile cetăţeanului şi a relaţiei dintre

administraţie şi cetăţean. 

1.3. Relaţia administraţie-cetăţean şi dreptul la buna guver -

nare ca drept fundamental al cetăţenilor

În prezent, accentul care se pune pe promovarea şi protejarea drepturilor

omului în sistemul administraţiei publice, prin ridicarea la rang de principiu
al bunei guvernări, deci prin urmare şi a unei bune administraţii, nu denotă

decât importanţa acordată cetăţeanului şi drepturilor acestuia ca individ în

cadrul sistemului administraţiei publice.

Promovarea şi protejarea drepturilor omului în general, dar mai ales în

administraţia publică, are drept scop transformarea omului dintr-un
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observator pasiv într-un actor şi un participant activ la toate evenimentele şi

acţiunile care au loc în lumea contemporană.

„Buna guvernare” este asimilată uneori unui nou drept al omului, şi

anume dreptul de a fi „bine administraţi”, de a avea dreptul la o bună
administrare a intereselor generale ale societăţii.

Înainte de a trece la analiza aprofundată a implicaţiilor aplicării acestui

principiu în relaţia dintre administraţie şi cetăţean trebuie să precizez că,

există diverse opinii referitoare la delimitarea conceptuală dintre "buna

guvernare" şi "buna administrare".

Astfel, în unele lucrări de specialitate

39

se consideră că deşi conceptul de

"bună guvernare" reprezintă unul dintre conceptele din ce în ce mai des

utilizate în administraţia publică, el este totuşi ambiguu, motiv pentru care s-

a optat pentru termenul de "bună administrare" care poate fi caracterizat ca

fiind mai precis, mai clar, mai clasic. 

Din contră, Banca Mondială consideră că buna administrare reprezintă

una dintre condiţiile bunei guvernări, şi că de fapt cele două concepte deşi

aparent similare, sunt totuşi diferite.

În opinia noastră, considerăm că din punct de vedere al asocierii acestui

principiu cu administraţia publică, putem vorbi de o delimitare conceptuală

şi că buna administrare reprezintă una dintre condiţiile bunei guvernări însă,

din punct de vedere al interesului general al cetăţenilor, din punct de vedere

al protejării şi nu în ultimul rând al promovării drepturilor cetăţeanului nu

este absolut necesară o astfel de delimitare întrucât, ambele concepte, atât

cel al  "bunei administrări" cât şi cel al " bunei guvernări" urmăresc acelaşi

scop şi anume protejarea şi promovarea drepturilor, intereselor şi libertăţilor

cetăţeanului.  

Rolul important pe care acest concept îl ocupă în planul administraţiei

publice a făcut ca în lucrările de specialitate, şi în special în cele de ştiinţe

administrative

40

, caracteristicile bunei guvernări să fie considerate ca fiind

"un ansamblu unitar de reguli de bază având o natură politică, economică,

socială şi juridică care determină în mod esenţial organizarea, funcţionarea

şi activitatea sistemului executiv de organe al statului".

Problema „bunei guvernări” s-a pus din cele mai vechi timpuri, şi anume

încă din perioada Greciei Antice când, Aristotel

41

indica masele printre

candidaţii legitimi la suveranitate, atâta vreme cât posedă anumite calităţi
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necesare pentru o bună guvernare a cetăţii, în comun, chiar dacă, individual,

membrii ei nu o posedă.

Ulterior, specialiştii în economie au considerat că termenul de "bună

guvernare" este de origine economică.

42

Idealul de „bună guvernare” este

întâlnit şi la organizaţii precum Consiliul Europei (creat încă din 1949),

O.S.C.E., Uniunea Europeană, în documente precum Convenţia pentru

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950), precum şi

în protocoalele sale adiţionale, unde se preiau valorile declarate în Carta

Universală a Drepturilor Omului şi în Statutul Consiliului Europei. Trebuie

precizat faptul că deşi Convenţia şi protocoalele sale adiţionale, nu conţin

dispoziţii exprese la dreptul fundamental la o bună administrare, jurispru -

denţa Curţii Europene a Drepturilor Omului conţine foarte multe referiri la

acest drept. De asemenea, Consiliul Europei a adoptat, diverse rezoluţii şi

recomandări privind autorităţile administrative, finalizate cu adoptarea

Recomandării referitoare la o bună administraţie, în a cărei anexă apare şi

Codul bunei administrări.43

(un instrument juridic în care sunt enunţate

principiile fundamentale ale bunei administraţii, regimul juridic al actelor

administrative şi căile de atac împotriva acestora).

În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, buna guvernare capătă valenţe

multidimensionale (unele dintre acestea fiind valenţe juridice, în sensul

obligaţiei ce revine autorităţilor de a-l implementa şi al dreptului cetăţenilor

de a-l revendica), cu o largă aplicabilitate, conceptul de bună guvernare fiind

catalogat ca o obligaţie a statelor membre ale Uniunii Europene, fiind instituit

chiar un mecanism supranaţional de bună guvernare la nivel european, şi

anume acela de a se acorda cetăţenilor Uniunii Europene dreptul la o bună
administrare. Astfel, referiri la conceptul de „bună guvernare” se regăsesc

şi în Tratatul de la Lisabona, unde la art.10A, alin.2 se precizează:

„(2) Uniunea defineşte şi desfăşoară politici comune şi acţiuni şi
acţionează pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile
relaţiilor internaţionale, în scopul:

(a) apărării valorilor, a intereselor fundamentale, a securităţii, a
independenţei şi integrităţii sale;

(b) consolidării şi sprijinirii democraţiei, a statului de drept, a drepturilor
omului şi a principiilor dreptului internaţional;

(c) menţinerii păcii, prevenirii conflictelor şi consolidării securităţii
internaţionale, în conformitate cu scopurile şi principiile Cartei Organizaţiei
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�aţiunilor Unite, precum şi cu principiile Actului final de la Helsinki şi cu
obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe;

(d) promovării dezvoltării durabile pe plan economic, social şi de mediu
a ţărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;

(e) încurajării integrării tuturor ţărilor în economia mondială, inclusiv
prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerţului internaţional;

f) participării la elaborarea unor măsuri internaţionale pentru
conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi gestionarea durabilă a
resurselor naturale mondiale, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile;

(g) acordării de asistenţă populaţiilor, ţărilor şi regiunilor care se
confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om; 

(h) promovării unui sistem internaţional bazat pe o cooperare
multilaterală mai puternică şi pe o bună guvernare globală.”44

Tratatul de la Lisabona promovează în mod expres buna guvernare în

cadrul instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii Europene,

promovare care se realizează prin două dintre principiile de bază ale Uniunii,

şi anume principiul participării şi principiul transparenţei. Astfel, în

prevederile articolului 15 se specifică următoarele:

”În scopul promovării unei bune guvernări şi asigurării participării
societăţii civile, instituţiile, organele, oficiile şi agenţiile Uniunii acţionează
respectând în cel mai înalt grad principiul transparenţei.” 

Dreptul la o bună administrare este consacrat în mod expres şi în Carta
europeană a drepturilor fundamentale45

, mai exact în art.41 (chiar titlul

articolului conţinând sintagma „bună administrare”). De altfel, „Jacob

Soderman, reales mediator european în 1999 considera că adoptarea acestei

propoziţii va avea repercursiuni foarte importante în rândul statelor membre

sau viitoare, determinând ca secolul XXI să fie secolul bunei administraţii”

46

.

Astfel articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a uniunii europene
(2007/c 303/01) prevede următoarele:

„Art.41 – Dreptul la bună administrare
(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce priveşte problemele

sale, de un tratament imparţial, echitabil şi într-un termen rezonabil din
partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor Uniunii.

(2) Acest drept include în principal:
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(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei
măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere;

(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea
intereselor legitime legate de confidenţialitate şi de secretul profesional şi
comercial;

(c) obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile.
(3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a

prejudiciilor cauzate de către instituţiile sau agenţii acesteia în exercitarea
funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor
statelor membre.

(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii într-una
din limbile tratatelor şi trebuie să primească răspuns în aceeaşi limbă.”

"Un rol deosebit de important în conturarea elementelor dreptului la o

bună administraţie, precum şi a noţiunilor de "bună administraţie" şi,

respectiv "proastă administraţie" l-au avut jurisprudenţa Curţii Europene de

Justiţie de la Luxemburg şi instituţia Mediatorului European."
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În explicaţiile oferite cu privire la articolul 41, se spune că  acesta „se

întemeiază pe existenţa Uniunii ca o comunitate de drept ale cărei

caracteristici au fost dezvoltate în jurisprudenţa pertinentă, care a consacrat,

în special, buna administrare ca principiu general de drept (a se vedea, între

altele, hotărârea Curţii din 31 martie 1992, în cauza C-255/90 P, Burban, Rec.

1992, p. I-2253, precum şi hotărârile Tribunalului de Primă Instanţă din 18

septembrie 1995, T-167/94, Nöelle, Rec. 1995, p. II-2589; din 9 iulie 1999,

T-231/97, New Europe Consulting şi alţii, Rec. 1999, p. II-2403). Modul în

care este enunţat acest drept în primele două alineate reiese din jurisprudenţă

(hotărârile Curţii din 15 octombrie 1987, cauza 222/86, Heylens, Rec. 1987,

p. 4097, punctul 15; din 18 octombrie 1989, cauza 374/87, Orkem, Rec. 1989,

p. 3283; din 21 noiembrie 1991, cauza C-269/90, TU München, Rec. 1991,

p. I-5469) precum şi hotărârile Tribunalului de Primă Instanţă din 6

decembrie 1994, T-450/93, Lisrestal, Rec. 1994, p. II-1177; din 18 septembrie

1995, T-167/94, Nöelle, Rec. 1995, p. II-2589) şi, în ceea ce priveşte obligaţia

de a-şi motiva deciziile, din articolul 296 din Tratatul privind funcţionarea

Uniunii Europene (a se vedea şi temeiul legal de la articolul 298 din Tratatul

privind funcţionarea Uniunii Europene pentru adoptarea actelor legislative

în vederea asigurării unei administraţii europene deschise, eficiente şi

independente).”
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48 2007/C303/02 – Explicaţii cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii

Europene, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C303 din data de 14 decembrie 2007. 



În opinia unor autori, inserarea în cadrul Cartei, printre drepturile

cetăţenilor a dreptului la „buna administrare”, reprezintă un pas înainte

pentru recunoaşterea necesităţii unei activităţi de administrare în respectul

drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor.

49

O altă reglementare referitoare la "buna administraţie" este Recomandarea
CM/Rec (2007) 7 a Comitetului Miniştrilor din statele membre ale
Consiliului Europei. Comitetul Miniştrilor a definit "buna administraţie" ca

fiind o componentă a bunei guvernări şi că nu se reduce la modalităţile

juridice de manifestare, ea fiind impusă şi prin calitatea organizării şi

gestiunii structurilor şi resurselor, fiind necesar să răspundă exigenţelor de

eficienţă, eficacitate şi adaptarea la nevoile societăţii, să asigure întreţinerea,

apărarea şi ocrotirea proprietăţii publice şi a intereselor publice, să respecte

exigenţele bugetare şi să excludă orice formă de corupţie.

" [...] Comitetul Miniştrilor a recomandat guvernelor statelor membre ale
Consiliului Europei:

� Să promoveze buna administraţie în cadrul principiilor statului de drept
şi democraţie;

� Să promoveze buna administraţie printr-o organizare şi o funcţionare
a administraţiilor publice care să asigure eficacitatea, eficienţa şi economia
resurselor, cu un sistem de obiective şi indicatoare de performanţă, care să
permită verificarea periodică a activităţii fiecărei structuri administrative şi
a fiecăruia dintre agenţii săi;

� Să impună administraţiilor publice să verifice cu regularitate, în
limitele legii, dacă serviciile sunt oferite la un preţ corespunzător, ori dacă
ele trebuie înlocuite sau suprimate;

� Să impună administraţiilor publice să caute cele mai bune mijloace
pentru a obţine cele mai bune rezultate;

� Să instaureze mecanisme corespunzătoare de control, interne şi externe,
a activităţii administraţiei publice şi a agenţilor săi;

� Să promoveze dreptul la o bună administraţie în interesul tuturor, adop -
tând, dacă este cazul, normele stabilite în codul model din anexa la
Recomandarea CM/Rec (2007)7, urmând să garanteze aplicarea lor efectivă
de către agenţii statelor membre şi făcând tot ceea ce este necesar, ţinând
seama de organizarea constituţională şi juridică a statului, pentru a se
asigura că şi autorităţile locale şi regionale adoptă aceleaşi norme."

50
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Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene relevă opinia

potrivit căreia "respectarea drepturilor fundamentale face parte integrantă din

principiile generale ale dreptului căruia Curtea îi asigură respectarea iar ....

protecţia acestor drepturi, inspirându-se în întregime din tradiţiile

constituţionale comune ale statelor membre trebuie asigurată în cadrul

structurii şi obiectivelor Comunităţii."

51

Această jurisprudenţă a dat naştere,

în timp, la crearea unor principii care şi-au pus amprenta pe dezvoltarea

conceptului de bună administrare, subsumând acestuia dreptul cetăţeanului de

a fi ascultat, obligaţia administraţiei de a-şi motiva deciziile, publicitatea

documentelor, protejarea bunei credinţe, legalitatea, eficienţa şi imparţiali -

tatea conduitei autorităţilor publice.

52

Între caracteristicile generale ale conceptului de "buna administrare"

subliniem următoarele:

� Participarea cetăţenilor este indispensabilă pentru asigurarea unei bune

administrări; 

� Consensualismul care apare ca urmare a faptului că o bună administrare

este condiţionată de existenţa unui dialog şi ca finalitate, a unui consens între

participanţii la dialog în scopul atingerii interesului general, prin urmare şi a

interesului public;

� Transparenţa acesteia;

� Eficacitatea şi eficienţa care denotă că buna administrare oferă procese

şi instituţii cu rezultate vizibile şi care vin în întâmpinarea nevoilor societăţii;

� Echitatea şi inclusivitatea; 

� Litera legii care denotă faptul că pentru existenţa unei bune administraţii

trebuie să existe şi un sistem legal, imparţial şi corect care să asigure protecţia

şi promovarea drepturilor omului, deci şi drepturile cetăţenilor. 

De asemenea, la nivelul Uniunii Europene există o serie de documente

care subliniază principiile care stau la baza relaţiei administraţie-cetăţean, a

activităţii cu publicul pe care aceasta o desfăşoară. Astfel, principii precum

legalitatea, nondiscriminarea, proporţionalitatea dintre măsurile întreprinse şi

scopul urmărit precum şi consistenţa actului de conduită în sectorul

administrativ se regăsesc în documentele Uniunii Europene.

Există şi un Cod al bunei administraţii, adoptat tot de Comitetul

Miniştrilor statelor membre ale Consiliului Europei care stabileşte principiile

şi regulile aplicabile de către administraţiile publice din statele membre ale
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Consiliului Europei în raporturile acestora cu persoanele private. Conform

acestui Cod, principiile aplicabile sunt:

� Principiul legalităţii;

� Principiul egalităţii;

� Principiul imparţialităţii;

� Principiul proporţionalităţii;

� Principiul securităţii juridice;

� Principiul respectării termenului rezonabil; 

� Principiul participării; 

� Principiul transparenţei.

În prezent, în toate statele membre ale Uniunii Europene, asistăm la o

evoluţie necesară către valori şi norme administrative comune statelor

Uniunii. Acest proces ireversibil are la bază atât jurisprudenţa administrativă

europeană, precum şi continua fundamentare legislativă a administraţiei

publice europene.

La nivel naţional, "buna administrare" deşi se regăseşte reglementată, aşa

cum vom vedea mai jos, în legislaţia naţională, aceasta ar putea fi pusă în

practică prin aplicarea directă a principiului dreptului comunitar, mai precis

a unei reguli de drept comunitar conform căreia orice cetăţean român ar putea

invoca în faţa autorităţilor administrativ, precum şi în faţa celor judecătoreşti,

a dreptului la o bună administrare.   

Cu toate acestea, "buna administrare" este de asemenea reglementată,

începând cu Constituţia României, unde deşi nu este prevăzut expres, rezultă

implicit din conţinutul prevederilor sale. Prin urmare, prevederile constitu -

ţionale regăsite în cuprinsul articolului 16 referitor la egalitatea în drepturi,

subliniază, implicit, faptul că egalitatea în drepturi este o componentă a

dreptului la o bună administrare. De asemenea, articolul 21 referitor la acce -

sul liber la justiţie, articolul 24 referitor la dreptul la apărare, articolul 31

referitor la dreptul la informaţie, articolul 51 referitor la dreptul de petiţionare,

articolul 52 referitor la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică,

articolul 59 referitor la obligaţia Avocatului Poporului de a se autosesiza în

cazul în care anumite persoane sunt lezate în drepturile lor prin acte sau fapte

ale autorităţilor administrative, articolul 115 referitor la delegarea legislativă,

articolul 120 referitor la principii de bază reprezintă articole care fac referire,

în mod implicit, la "buna administrare". 

De asemenea, dreptul la o bună administrare este reglementat în Legea
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi comple -
tările ulterioare53

unde se precizează că " ... orice persoană care se consideră
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vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate

publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal

al unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ

competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a

interesului legitim şi recuperarea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul legitim

poate atât privat, cât şi public."

A fost elaborat un Cod de Conduită a Funcţionarilor publici

54

, care a fost

constituit sub forma unui instrument de informare cu privire la conduita

profesională la care sunt îndreptăţiţi cetăţenii să se aştepte din partea

funcţionarilor publici, cât şi un mijloc de creare a unui climat de încredere şi

respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici pe de o parte, şi între

cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de altă parte. Din perspectiva

funcţionarilor publici, Codul reprezintă o colecţie clară de norme de conduită,

prin care se cere acestora să asigure un tratament egal cetăţenilor în faţa

autorităţilor şi instituţiilor publice, profesionalism, imparţialitate şi

independenţă, cinste şi corectitudine.

Obiectivele declarate din art.2 al Codului de Conduită sunt:

� creşterea calităţii serviciului public;

� o bună administrare în realizarea interesului public;

� precum şi să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie

din administraţia publică, prin:

a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării

unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la

nivel înalt a prestigiului instituţiei funcţiei publice şi funcţionarilor publici;

b) informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este

îndreptăţit să se aştepte din partea funcţionarilor publici în exercitarea

funcţiilor publice;

c) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi

funcţionarii publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei

publice, pe de altă parte.

Codul precizează în art.3 care sunt principiile generale care guvernează

conduita profesională a funcţionarilor publici, şi anume:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii
publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii
publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât
interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;
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c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi
instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au
îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au
obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate,
competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii
publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes
politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le
este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau
pentru alţii, vreun avantaj sau beneficiu în considerarea funcţiei publice pe
care o deţin, ori să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia
funcţionarii publici pot să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile cu
respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea
funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici
trebuie să fie de bună-credinţă;

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile
desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi
pot fi supuse monitorizării cetăţenilor.

Codul ridică la rang de principiu asigurarea unui serviciu public de
calitate, stabilind obligaţia funcţionarilor publici de a participa activ la luarea

deciziilor şi la transpunerea lor în practică, pentru realizarea atribuţiilor

instituţiilor publice. În exercitarea funcţiei publice, funcţionarii publici au

obligaţia de a fi de bună-credinţă

55

, de a avea un comportament profesionist,

precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru

a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi

eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Codul mai cuprinde prevederi cu privire la libertatea opiniilor, menţinând

obligaţia funcţionarului ca, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, să respecte

demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu

promovarea intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară

activitatea.

O categorie importantă de principii comune administraţiilor europene,

vizează deschiderea şi transparenţa acestora, urmărind existenţa unor

principii referitoare la o administraţie deschisă precum şi la existenţa unor
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principii prin care acţiunea administrativă se justifică. Curtea Europeană de

Justiţie a subliniat că deciziile luate de funcţionarii din instituţiile europene

trebuie să fie motivate (atât în fapt cât şi în drept) de o manieră suficientă.

56

De asemenea, Curtea de Justiţie de la Luxemburg a stabilit ca principiu,

principiul obligaţiei de motivare a actelor administrative individuale de către

autorităţile naţionale.

Într-o altă lucrare de specialitate, autorii consideră că motivarea trebuie să

fie în fapt şi în drept, întrucât dacă aceasta lipseşte sau este insuficientă ea

poate sta la baza anulării actului respectiv, fiind vorba despre încălcarea unei

cerinţe procedurale importante care poate fi invocată în cadrul unei acţiuni de

revizuire a legalităţii reglementării respective în faţa Curţii Europene de

Justiţie.

57

Aplicarea acestor principii are ca obiectiv respectarea interesului public

precum şi a drepturilor individuale.

Prin urmare, se consideră că este necesar ca principiile bunei administrări

să îşi găsească consacrarea şi în dreptul administrativ şi în procedurile de

aplicare a acestuia. 

Putem afirma că din punct de vedere al considerării dreptului la o "bună

administraţie" ca fiind un drept fundamental al omului acesta trebuie exercitat

de către om atât în calitatea sa de cetăţean al unui stat membru, cât şi de

calitatea acestuia de cetăţean european. 

În prezent, cu toată diversitatea administraţiilor publice europene, se

consideră din ce în ce mai mult posibilă o definire unică a dreptului

administrativ, ca fiind „un set de principii şi reguli care se referă la

organizarea şi managementul administraţiei publice şi la relaţiile dintre

administraţie şi cetăţeni”

58

. 

În ceea ce priveşte România, sunt evidente reformele înfăptuite în

domeniul administraţiei publice, însă de-a  lungul timpului, ţara noastră şi

implicit sistemul administraţiei publice au trecut prin diverse momente de

criză, începând cu criza de autoritate, care s-a făcut simţită şi încă se mai face

la nivelul tuturor autorităţilor, şi terminând cu administrarea defectuoasă a

problemelor publice, care afectează într-o bună măsură drepturile şi libertăţile

cetăţenilor.
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Criza administraţiei are efecte negative asupra celor administraţi, asupra

celor care i-au ales pe cei care fac parte din autorităţile administraţiei publice.

Tocmai de aceea, în prezent, este atât de necesară punerea în aplicare a acestui

principiu şi respectarea cu rigurozitate a tuturor drepturilor cetăţenilor

indiferent de statul din care fac parte.

Există şi un Program de Guvernare 2009-201259
care, pe parcursul unui

întreg capitol, capitolul III, al cărui titlu este mai mult decât elocvent –

"Angajamentul pentru buna guvernare a României" nu face decât să

sublinieze faptul că ţara noastră şi-a asumat acest angajament în a realiza şi

oferi tuturor cetăţenilor o bună guvernare, iar principii precum principiul

eficienţei, al transparenţei, al responsabilităţii, integrităţii, proporţionalităţii

şi nu în ultimul rând al subsidiarităţii să fie puse în aplicare şi să li se asigure

respectarea şi promovarea la toate nivelurile.

Trebuie precizat faptul că, în cadrul sistemului administraţiei publice, o

atenţie deosebită a fost acordată reformei managementului resurselor umane,

care a apărut ca o necesitate a asigurării principiul transparenţei privind

cheltuielile publice, dar mai ales după cum consideră unii autori, ca o

necesitate a îmbunătăţirii serviciului către clienţi şi a receptivităţii, accen -

tuând convingerea că administraţia trebuie să fie mai mult orientată pe client,

să ofere oportunităţi pentru feedback-ul de la client şi să îi asigure

satisfacţie

60

. De altfel una dintre cele mai importante tendinţe în manage -

mentul resurselor umane este reprezentată de dezvoltarea politicilor de

pregătire şi perfecţionare în scopul creării abilităţilor, competenţelor şi

mobilităţii angajaţilor din sectorul public.

61

În cadrul acestei reforme a managementului resurselor umane, un loc

important îl ocupă perfecţionarea şi profesionalizarea funcţionarilor publici

din cadrul administraţiei publice. Prin această realizare a perfecţionării şi

profesionalizării funcţionarilor publici, unul din efectele scontate este şi

ameliorarea calitativă a actului administrativ, ameliorarea semnificativă a

gradului de satisfacere a nevoilor de formare în cadrul administraţiei publice,

precum şi cea a calităţii managementului resurselor umane din autorităţile şi

instituţiile publice.

La îmbunătăţirea calitativă a actului administrativ contribuie într-o mare

măsură motivarea actului administrativ.
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Trebuie precizat că prin motivarea actului administrativ, ne referim în

special la motivarea actelor administrative normative şi mai puţin la actele

administrative individuale.  Dacă se ia în considerare respectarea principiului

transparenţei procedurii administrative, legislaţia referitoare la tehnica

legislativă pentru elaborarea actelor normative se poate observa că motivarea

actului administrativ este consacrată ca atare şi reprezintă o condiţie de

legalitate a actelor administrative. „Tehnica legislativă presupune căutarea

procedeelor, regulilor şi formulelor destinate unei redactări corecte şi unei

mai bune înţelegeri a textelor normative, ajungându-se la această finalitate

prin armonie internă, claritate şi eliminarea contradicţiilor între diverse

norme. Tehnica legislativă vine în ajutorul cetăţeanului prin faptul că se

străduieşte să cunoască mai bine. Ea îşi propune, de asemenea, să găsească

metode care să permită ameliorarea calităţii legislaţiei şi creşterea eficacităţii

ei, cu atât mai mult cu cât necesitatea de a elabora şi de a adopta rapid acte

normative poate conduce la apariţia unor insuficienţe şi carenţe calitative,

fapt ce ar afecta în mare măsură apropierea de cetăţean a legilor ţării.”
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De asemenea, în Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată,
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se prevede la art.31 că în

instrumentul de prezentare şi motivare trebuie să se precizeze motivul emiterii

actului normativ şi anume: „cerinţele care reclamă intervenţia normativă, cu

referire specială la insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în

vigoare; principiile de bază şi finalitatea reglementărilor propuse, cu eviden -

ţierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluările

statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ

pentru a căror implementare este elaborat respectivul proiect. Pentru

ordonanţele de urgenţă vor fi prezentate distinct elementele obiective ale

situaţiei extraordinare care impune reglementarea imediată, nefiind suficientă

utilizarea procedurii parlamentare de urgenţă, precum şi eventualele conse -

cinţe care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse.”

Prin urmare, procesul de elaborare al actelor normative, trebuie să aibă ca

finalitate legi cât mai accesibile pentru cetăţean. A construi un astfel de act

normativ,  printr-o formulare cât mai adecvată a normelor, prin utilizarea unui

limbaj semnificativ şi uniform, înseamnă crearea condiţiilor pentru ca

cetăţeanul să respecte legea şi, totodată, să fie protejat prin lege. „Accesi -

bilitatea actelor normative nu este numai o problemă de limbaj, ci este

condiţionată, în procesul de legiferare, de factori cum sunt: specificul realităţii

49

62 Sorin Popescu – Consiliul Legislativ – în sprijinul afirmării Drepturilor omului modern,

Buletin de informare legislativă,  nr.3/2003, p.4.

63 Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260 din 21 aprilie 2010.



sociale care urmează a fi normată juridic; obiectivele urmărite de legiuitor;

subiecţii sociali vizaţi ....”.

64

În ceea ce priveşte doctrina de drept administrativ, aceasta s-a pronunţat,

majoritar, pentru consacrarea principiului motivării actelor administrative ca

principiu de drept administrativ şi recunoaşterea sa jurisprudenţială

65

. 

Trebuie motivate şi deciziile prin care se instituie derogări de la regulile

instituite prin legi şi acte normative superioare, excepţie făcând deciziile care

ar putea dezvălui un secret protejat prin lege, un secret medical, deciziile

luate în situaţii de extremă urgenţă, şi, nu în ultimul rând, decizia implicită

de refuz. În situaţia de urgenţă sau în situaţia de refuz implicit, administraţia

este totuşi ţinută să-şi motiveze decizia, la cererea persoanei interesate, în

termen de o lună de la emiterea actului. 

Motivarea este reglementată de principiu în două cazuri: 

Ø Motivarea actelor administrative individuale emise la cerere, 

Ø Motivarea actelor administrative normative în mod diferit, în funcţie de

emitentul actului normativ. În cazul ordonanţelor şi hotărârilor de guvern,

legea prevede obligaţia întocmirii prealabile a unei note de fundamentare,
care însoţeşte actul normativ în procesul de adoptare şi este publicată odată

cu acesta în Monitorul Oficial al României, sau prezentat pe site-ul de

internet al instituţiei emitente. 

În cazul celorlalte acte administrative normative, emise de autorităţi

centrale, acestea au un referat de aprobare, în ceea ce privește obligativitatea

publicării odată cu actul administrativ nu se precizează nimic.

În privinţa sancţiunilor pentru lipsa motivării, legea nu prevede sancţiuni

pentru situaţia în care motivarea nu este publicată odată cu actul normativ, sau

nu este afişată pe site-ul de internet al instituţiei. În  literatura de specialitate

se consideră că "lipsa motivării constituie viciu de ilegalitate pe motiv de

formă (nulitate relativă) iar dacă motivele sunt ilegale, actul va fi considerat

nul din punct de vedere al conţinutului (nulitate de fond, absolută)"

66

. 

Controlul de legalitate al instanţei de contencios administrativ se va

extinde şi asupra motivelor invocate, acestea fiind aspecte de legalitate,

numai în cazul în care motivarea este impusă prin lege. În celelalte cazuri,

când legea nu impune motivarea actului administrativ, motivele invocate sunt

elemente de apreciere a oportunităţii deciziei administrative, şi scapă

controlului instanţei judecătoreşti de contencios administrativ.
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Astfel, prin această îmbunătăţire a calităţii actului administrativ, se

urmăreşte atât protejarea drepturilor cetăţeanului cât şi diminuarea proceselor

din faţa instanţei de contencios administrativ.

Practic, se doreşte atingerea acelui prag în care autorităţile publice cărora

le incumbă atributul elaborării şi motivării actelor normative dar şi personalul

din administraţia publică să fie caracterizate de un înalt profesionalism, să dea

dovadă de competenţă sporită, în felul acesta toate autorităţile şi instituţiile

publice implicate precum şi angajaţii să poată demonstra că sunt apte şi

dispun de toate mijloacele necesare realizării unei administraţii moderne.

Doar în acest fel se poate asigura trecerea de la o bună administraţie naţională

la o administraţie europeană

67

. 

II. Promovarea şi protejarea drepturilor omului

prin instituţia contenciosului administrativ

Un stat de drept modern implică printre altele şi perfecţionarea permanentă

a mecanismului de asigurare, promovare şi protejare a exercitării drepturilor

şi libertăţilor omului.

Una din condiţiile exercitării optime a acestor acţiuni privitoare la

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului o reprezintă respectarea de

către autorităţile publice competente a principiului separaţiei puterilor în stat.

Se ştie faptul că sistemele naţionale de protecţie a drepturilor omului sunt

alcătuite din instituţiile care, prin complementaritate, asigură temeiul juridic

şi mijloacele de punere în practică a legislaţiei în domeniu. 

Ca şi mijloace de protejare a drepturilor omului, trebuie să distingem între

mijloacele contencioase şi mijloacele necontencioase de protejare a

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi implicit ale cetăţeanului. 

Un mijloc contencios de promovare şi protejare a drepturilor omului este

reprezentat de instituţia contenciosului administrativ.

2.1. Etimologia termenului „contencios”

Etimologic vorbind, cuvântul „contencios” provine din limba latină de la

„contentiosus”. 

În limba franceză se regăseşte sub denumirea de „contentieux”, ce

semnifică organ de jurisdicţie, specializat în rezolvarea litigiilor dintre stat şi
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persoanele fizice

68

. Există şi un alt sens al cuvântului "contencios" şi anume

acela în care conceptul  cuprinde ideea de sistem de norme după care se

rezolvă litigiile de către acest organ. În opinia unor specialişti

69

se consideră

că acest cuvânt -„contencios”– derivă din limba latină mai precis din

“contendere”care semnifică a lupta, deoarece procesele care se desfăşoară

înaintea instanţelor, au fost asemuite, de mult timp unor lupte judiciare, unde

fiecare parte lupta contradictoriu pentru recunoaşterea şi apărarea dreptului

sau.

De asemenea, se consideră că "în sens juridic, cuvântul contencios are

două accepţiuni, prima de activitate menită să soluţioneze un conflict de

interese, deci un conflict juridic şi a doua, de organ competent să soluţioneze

asemenea conflicte judiciare. În sens de organ acest cuvânt mai desemnează

şi oficiile juridice încadrate cu jurişti cu atribuţii de a acorda asistenţă juridică

persoanelor juridice în care funcţionează acestea."

70

2.2. Delimitări conceptuale ale instituţiei contenciosului

administrativ

Instituţia contenciosului administrativ se situează în categoria mijloacelor

contencioase de protejare a drepturilor omului, reglementările ce vizează

această instituţie fiind în conformitate  cu natura fundamentală a dreptului

de acces la un control independent al legalităţii actelor administrative, drept

recunoscut fiecărui individ.   

Astfel, în conformitate cu prevederile art.6 alin.1 al Convenţiei Europene

a Drepturilor Omului din 1950 “orice persoană are dreptul să-i fie făcută
cunoscută cauza în mod public şi într-un răstimp rezonabil, de către un
tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, care va decide”.

Prin chiar modul de organizare a administraţiei publice se creează cadrul

propice unei tot mai mari apropieri între autorităţi şi populaţie, fapt ce permite

satisfacerea cu celeritate a nevoilor şi intereselor acestora din urmă şi

conduce, în ultimă instanţă, la o mai eficientă protecţie a persoanei.  

Astfel, este ştiut şi susţinut în doctrină faptul că autorităţile administraţiei

publice, acţionând pentru organizarea executării şi executarea în concret a

legii în conformitate cu competenţele pe care le au, pot încălca drepturi ce

aparţin persoanelor fizice sau juridice. Încălcarea acestor drepturi sau a

intereselor legitime ale persoanelor de către o autoritate publică printr-un act

administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal al unei cereri este
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prevăzută în prezent şi în Constituţia României în cuprinsul articolului 21,

unde se precizează faptul că această persoană este îndreptăţită să obţină

recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului

precum şi repararea pagubei. 

Se observă că în Constituţia României, republicată, dar şi în alte legi nu

se apără şi nu se garantează orice interese, ci se apără doar acele interese care

se întemeiază pe drept, interesele nelegitime fiind contrare legalităţii şi

statului de drept. Se impune a se face o delimitare între dreptul la acţiune în

justiţie şi obligaţia prevăzută de Constituţie de protejare a drepturilor,

libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţeanului însă prin folosirea expresiei

"interese legitime" textul constituţional nu a avut în intenţie impunerea ca şi

condiţie de adminisibilitate a acţiunii în justiţie, ci doar obligă şi determină

justiţia să protejeze numai interesele legitime ale cetăţenilor, nu şi pe cele

nelegitime.    

Astfel, după anul 1989, a luat naştere noua formă a instituţiei Contenciosului
administrativ, instituţie creată tocmai pentru a constitui un mijloc concret şi

nu formal, de protejare, garantare a drepturilor omului şi de a oferi

cetăţeanului recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea

actului şi nu în ultimul rând repararea pagubei. 

Instituţia contenciosului administrativ "cuprinde ansamblul normelor

juridice care reglementează soluţionarea litigiilor dintre particulari, pe de o

parte, şi autorităţile publice, pe de altă parte, când drepturile şi interesele

legitime ale particularilor sunt încălcate prin acte administrative ilegale sau,

după caz, prin refuzul autorităţilor publice de a răspunde particularului în

termenul prevăzut de lege".

71

Instituţia contenciosului administrativ reprezintă în opinia unor autori

72

,

forma democratică de reparare a încălcărilor săvârşite de către organele şi

autorităţile administrative, de limitare a puterii arbitrare a acestora, de

asigurare a drepturilor individuale ale administraţilor, sau, mai sintetic, forma

juridică de apărare a particularilor – persoane fizice sau juridice – împotriva

abuzurilor administraţiei publice. 

Contenciosul administrativ conţine totalitatea regulilor aplicabile

soluţionării din punct de vedere juridic a tuturor litigiilor apărute în urma

activităţii administrative a statului, reguli ce au ca scop atât impunerea unui

comportament legal al autorităţilor administraţiei publice în activitatea lor, cât

şi repararea prejudiciilor morale şi materiale apărute în legătură cu lezarea

unor drepturi ale persoanelor fizice şi juridice.
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Contenciosul administrativ reprezintă un mijloc şi nu un scop, astfel încât

potrivit reglementărilor sale constituţionale, oferă garanţia fundamentală

pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, dar

şi a intereselor legitime ale acestuia.

Există o legătură puternică între această instituţie şi procedura administrativă,

şi în special cu recursul administrativ. Trebuie să ţinem seama de faptul că

este necesar a se considera ca fiind eficient acest mecanism de garantare a

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţeanului şi prin alte

proceduri decât cele contencioase.  

La baza funcţionării instituţiei contenciosului administrativ stă principiul

legalităţii, unul din principiile democratice fundamentale, principiu care

impune respectarea tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,

aşa cum sunt acestea prevăzute şi reglementate de legislaţia în vigoare.

2.3. Principiul legalităţii – principiu de bază al contenciosului

administrativ

În sistemul de drept din România, principiul legalităţii este unul dintre

principiile fundamentale ale administraţiei publice

73

.

Faptul că acesta reprezintă unul dintre principiile fundamentale de drept

se poate constata şi din reglementarea acestuia în Constituţia României unde

se precizează: 

"Art.1 alin.(5) – În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale
şi a legilor este obligatorie."

"Art.16 alin.(2) – �imeni nu este mai presus de lege."
"Art.21 – Accesul liber la justiţie

(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor,
a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

(2) �ici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor

într-un termen rezonabil.
(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite".
Odată cu revizuirea Constituţiei, a beneficiat chiar şi de o consolidare, el

reprezentând printre altele garanţia oferită de statul de drept tuturor

cetăţenilor împotriva ineficienţei, a arbitrariului şi uneori chiar şi a

incoerenţei acţiunilor autorităţilor publice.

Este evident că, alături de reglementarea acestuia în Constituţie, acesta se

regăseşte implicit sau explicit şi în restul legislaţiei, adică în legi, hotărâri şi

ordonanţe guvernamentale precum şi în ordinele ministeriale, hotărârile
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consiliilor locale sau judeţene, adică toate actele administrative normative şi

individuale ale organelor administraţiei publice.

În opinia unor autori

74

, "este vorba de celebra Piramidă a lui Kelsen
descrisă în „Teoria pură a dreptului”, care exprimă ideea pozitivismului

juridic, unde se reunesc legitimitatea şi legalitatea. În fruntea piramidei se

găseşte textul sacru al Constituţiei, urmat de tratate internaţionale, texte

legislative sau acte administrative emise de nivelul central sau de nivelurile

locale. Principiul ierarhizării acestor acte este acela că regulile instituite prin

acte emise de un nivel ierarhic superior trebuie respectate la emiterea actelor

la nivelurile inferioare."

Conformitatea actului administrativ reprezintă un alt aspect ce ţine de

punerea în aplicare şi de respectarea principiului legalităţii şi vizează în

principal trei aspecte

75

: 

� conformitatea actului administrativ cu ipoteza normei juridice; 

� conformitatea actului administrativ cu dispoziţia normei juridice;

� aplicarea unei alte sancţiuni decât cea prevăzută de lege pentru situaţia

juridică existentă care constituie o ilegalitate. Aplicarea altei sancţiuni decât

cea prevăzută de lege pentru situaţia juridică este, prin urmare, ilegală atâta

vreme cât se desfăşoară cercetarea administrativă.

Un alt aspect important îl reprezintă interpretarea normelor juridice

superioare în vederea emiterii actelor administrative legale. Astfel, existenţa

unei norme incoerente sau care poate fi interpretată în mod diferit, sau

existenţa unor concepte nedeterminate, pun în dificultate autoritatea publică

emitentă a actului administrativ, astfel că aceasta riscă anularea actului şi

plata unor despăgubiri în urma interpretării cu bună credinţă date normei

legale tocmai datorită faptului că instanţa de judecată ar putea opta pentru o

altă interpretare. 

În Legea nr.24/2000 este prevăzut faptul că pentru clarificarea sensului

unor norme legale trebuie să se apeleze la un act normativ interpretativ de

acelaşi nivel cu actul în cauză, iar “interpretarea legală intervenită poate

confirma sau, după caz, infirma ori modifica interpretările judiciare, arbitrale

sau administrative, adoptate până la acea dată, cu respectarea drepturilor

câştigate”

76

. În ceea ce priveşte interpretarea realizată de către persoanele

fizice sau juridice ţinute să aplice acte administrative, întrucât acestea nu sunt

enumerate printre entităţile ce pot face interpretarea legii în legea mai sus-

menţionată, interpretarea acestora nu este valabilă decât dacă ea este
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confirmată, în scris sau verbal, cu obligaţia probei acestui lucru, de către o

autoritate publică din domeniul din care face parte actul administrativ

respectiv sau chiar de autoritatea emitentă. 

Ultima, dar nu şi cea mai puţin importantă în aplicarea principiului

legalităţii actului administrativ este şi oportunitatea acestuia, adică a

conformităţii sale cu interesul public urmărit de lege. Legalitatea presupune

şi conformitatea normelor juridice însă există situaţii în care acestea sunt

neconforme.

Uneori, administraţia dobândeşte o anumită libertate de apreciere,

cunoscută sub denumirea de  putere discreţionară sau dreptul de apreciere a

oportunităţii. 

În definirea şi analizarea puterii discreţionare, în literatura de specialitate

77

s-a considerat necesar a pleca de la premisa  că legalitatea – puterea

discreţionară a administraţiei şi controlul instanţelor de contencios

administrativ reprezintă o problemă teoretică fundamentală a statului de

drept. Aceiaşi autori

78

consideră că, în conformitate cu principiile

constituţionale, principii care acordă prioritate drepturilor şi libertăţilor

cetăţeanului, demnităţii şi personalităţii umane în raport cu exerciţiul

administraţiei este indiferent de modul de raportare a oportunităţii la

legalitate, judecătorul instanţei de contencios administrativ având dreptul să

verifice dacă administraţia publică nu a acţionat abuziv, contrar interesului

public. 

Alţi autori

79

consideră puterea discreţionară a administratorului şi

judecătorului ca reprezentând facultatea pe care legea le-o dă acestora de a

alege, după aprecierea lor, între mai multe soluţii posibile, aplicabile la cazul

concret. 

"În exercitarea atribuţiilor ce le revin, la rândul lor, autorităţile publice

dispun de regulă de o anumită marjă de libertate, de o posibilitate de apreciere

sau, cu alte cuvinte, de ceea ce o întreagă doctrină a identificat sub denumirea

de putere discreţionară".

80

Puterea discreţionară conferă dreptul autorităţii publice de a alege între

două sau mai multe soluţii posibile cu ocazia executării şi organizării

executării legii, toate soluţiile fiind legale. 
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Prin urmare, atunci când textul legal este precis, autoritatea publică nu

poate avea o atitudine liberă, aceasta fiind ţinută să respecte şi să aplice întru

totul dispoziţiile legii, fără drept de a decide.

Cu toate acestea, în situaţia în care  puterea discreţionară, totuşi, există,

aceasta poate fi clasificată în diferite grade astfel, atunci când legea instituie

o obligaţie de rezultat, lăsând la latitudinea administraţiei alegerea

momentului de emitere a deciziei, a formei concrete de emitere a deciziei sau

chiar a conţinutului acesteia, puterea discreţionară este mai redusă decât

atunci când legea lasă, în întregime, la latitudinea autorităţii publice emiterea

deciziei. Referitor la existenţa acestor grade, în doctrina franceză

81

se

consideră că o putere nu este mai mult sau mai puţin discreţionară ci este

astfel, dacă legea lasă administraţia să fie stăpâna exercitării sale şi ea nu

este, dacă legea îi dictează condiţiile exercitării. 

Se poate observa că existenţa puterii discreţionare nu este în contradicţie

cu principiul legalităţii. Aceasta născându-se acolo unde exigenţele legalităţii

se opresc. 

Principiul legalităţii "se regăseşte la nivelul tuturor ramurilor juridice în

cadrul cărora acţionează prin modalităţile specifice determinate de

particularităţile respectivelor raporturi"

82

. În ceea ce priveşte ramura dreptului

administrativ, în special instituţia contenciosului administrativ, putem afirma

că prevederile art.1 alin.(5) din Constituţie oferă expres instanţelor de

contencios administrativ posibilitatea de a recurge şi la controlul de

constiuţionalitate a unui act administrativ dar rezolvă şi situaţia când se

invocă neconstituţionalitatea unui act administrativ.

Principiul legalităţii are importanţă şi în ceea ce priveşte activitate

instanţelor judecătoreşti, instanţe care ajută la înfăptuirea justiţiei în numele

legii, judecătorii fiind independenţi şi se supun doar legii, justiţia fiind unică,

imparţială şi egală pentru toţi. 

Ca o concluzie, putem afirma că administraţia prin acţiunile sale ar trebui

să se caracterizeze printr-un echilibru între necesitatea adaptării continue la

circumstanţele particulare şi la schimbările determinate de viaţa de zi cu zi,

care sunt practic imposibil de anticipat şi de realizat prin norma juridică şi

existenţa riscului ca o libertate prea mare să nu poată oferi celor administraţi,

cetăţenilor, siguranţa necesară. 
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2.4. Scurtă analiză a evoluţiei reglementărilor legale din

domeniul contenciosului administrativ şi efectele acestora

asupra promovării şi protejării drepturilor omului

Pentru a putea vorbi de stadiul protejării drepturilor omului prin legislaţia

adoptată după anul 1989, trebuie să facem o scurtă incursiune în evoluţia

reglementărilor privind contenciosul administrativ înainte de această nouă

perioadă de după 1989.

Contenciosul administrativ a parcurs diverse etape de-a lungul timpului,

începând cu reformele legislative realizate de Alexandru Ioan Cuza, printre

ale căror prevederi au fost şi cele privind constituirea Consiliului de Stat,

consiliu care avea printre altele şi atribuţiile unui tribunal administrativ. În

1864, prin lege s-a înfiinţat Consiliul de Stat, ca organ consultativ pe lângă

Guvern, cu scopul de a pregăti proiectele de legi pe care autoritatea executivă

urma să le prezinte Adunării Elective. Acesta exercita şi atribuţii contencioase

care i se dădeau prin legi în materie administrativă dar nu avea atribuţiuni

legislative. Dacă luăm în considerare faptul că prin hotărârile Consiliului de

Stat nu se anulau actele administrative ilegale, cu excepţia celor pronunţate

pentru soluţionarea conflictelor juridice date în competenţa acestuia prin legi

speciale, şi nici nu se acordau despăgubiri, se poate considera că această

activitate a Consiliului reprezenta, pentru acea perioadă, un început de

contencios administrativ.

În literatura de specialitate

83

, se consideră că legat de natura activităţii

Consiliului de Stat, acesta exercita acea justiţie reţinută, la fel ca şi Consiliul

de Stat francez, care servise în mare parte, ca model legiuitorului român.

A urmat apoi adoptarea Constituţiei din 1866, în urma căreia Consiliul de

Stat a fost desfiinţat, abandonându-se astfel sistemul francez, şi s-a trecut la

cel anglo-saxon. Astfel, Constituţia din 1866 a trecut atribuţiile acestuia în

competenţele tribunalelor ordinare, cu excepţia recursurilor în materie agrară

care erau date spre soluţionare Curţilor de Apel. Competenţa acestor tribunale

ordinare, s-a format pe baza jurisprudenţei, a interpretărilor făcute principiilor

generale de drept, precum şi a unor texte care aveau mai mult o legătură

indirectă cu materia contenciosului administrativ. După ce au fost aduse

modificări Constituţiei, în anul 1884, articolul 130 alin.1 prevedea că

instituţia Consiliului de Stat cu atribuţii de contencios administrativ, nu se

poate reînfiinţa.
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Ulterior, după anul 1900, au apărut diverse reglementări speciale

referitoare la competenţa instanţelor în materia contenciosului administrativ

84

,

reglementări care au culminat cu adoptarea noii Constituţii din 1923, prin

care instituţia contenciosului administrativ devine o instituţie de ordin

constituţional. La doi ani după adoptarea noii Constituţii, s-a adoptat şi Legea

contenciosului administrativ din 23 octombrie 1925, în care se prevedea că

oricine se pretinde vătămat în drepturile sale printr-un act administrativ de

autoritate făcut cu încălcarea legilor şi a regulamentelor sau prin reaua voinţă

a autorităţilor administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept poate

face cerere pentru recunoaşterea dreptului său la instanţele judecătoreşti

competenţe. Prin intermediul acestei legi se puteau ataca doar actele

administrative care aduceau atingere drepturilor subiective, contenciosul fiind

de plină jurisdicţie pentru actele de gestiune şi, numai de anulare pentru actele

de autoritate.

85

Cu toate acestea au fost menţinute şi jurisdicţiile

administrative, încă din 1939 înfiinţându-se chiar curţi administrative, curţi

care au fost incluse în categoria instanţelor de contencios administrativ. 

În baza jurisprudenţei create pe Legea contenciosului administrativ din

1925 s-a dat o interpretare mai largă  noţiunii de drept vătămat, prin acesta

înţelegându-se nu numai un drept propriu-zis, ci şi „un interes direct şi

personal al celui care reclamă protecţia legii”. De exemplu prin Decizia

nr.387/1931 a Curţii de Casaţie s-a decis că prin cuvântul drept se înţelege nu

numai un drept propriu zis, dar şi un intere direct şi personal al persoanei

care reclamă protecţia legii.   

Prin urmare, după anul 1939, în categoria instanţelor de contencios

administrativ, erau următoarele:

1. Tribunalele ordinare;

2. Curţile de apel;

3. Curţile administrative;

4. Jurisdicţiile administrative.

Perioada 1925 – 1948 poate fi considerată perioada în care instanţele

judecătoreşti competente controlau legalitatea unor acte administrative
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a actului administrativ.     
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adoptate sau emise de organele administraţiei publice, organe ale puterii

executive.

În anul 1948, este adoptat însă Decretul nr.128/1948, prin care instituţia

contenciosului administrativ este desfiinţată ca urmare a aplicării principiului

socialist al „unităţii puterii de stat“, în baza căruia toate atribuţiile de natură

administrativă trec în sarcina Marii Adunări Naţionale.

Practic, cetăţenii erau lăsaţi la discreţia şi latitudinea organelor

administraţiei de stat, renunţându-se astfel la protejarea cetăţenilor împotriva
abuzurilor organelor administraţiei de stat. Dreptul discreţionar al

administraţiei de stat de a adopta sau emite acte administrative după cum

dorea, alăturat categoriilor de acte a căror legalitate se putea controla de către

instanţele judecătoreşti, nu făceau decât să păstreze aparenţele legate de

legalitatea activităţii acestor organe. După 1949, instanţelor judecătoreşti le-

a rămas doar dreptul de a controla legalitatea actelor administrative pe calea

acţiunii directe doar în mod excepţional, iar pe calea excepţiei de ilegalitate

86

,

ori de câte ori intenţia legiuitorului de a le recunoaşte această competenţă se

desprinde în mod neîndoielnic din interpretarea legii.

87

În perioada 1965-1990, controlul legalităţii actelor administrative se

realiza pe baza prevederilor art.35, coroborat cu art.103 din Constituţia din

1965, precum şi în baza prevederilor Legii nr.1/1967. Acest control, un

control de plină jurisdicţie, a fost considerat de doctrină un control strict al

legalităţii şi nu al oportunităţii, exercitându-se doar asupra actelor

administrative care emanau de la organele administraţiei de stat.

88

Deşi această lege inspirată din legea din 1925 a fost bine redactată, după

cum consideră cei din literatura de specialitate

89

, partea negativă a acesteia

este aceea că cererile celor vătămaţi în drepturile lor erau respinse pentru că

judecătorii care soluţionau aceste conflicte juridice erau aleşi de către

consiliile populare ale căror comitete executive adoptau sau emiteau acte

administrative care vătămau drepturile celor care cereau instanţelor

judecătoreşti anularea unor asemenea acte.   

Prin urmare, se poate constata că, instituţia contenciosului administrativ,

cel puţin în perioada aceasta din urmă, a avut un rol formal, fără relevanţă în

activitate de protejare a drepturilor oamenilor şi a controlului asupra

activităţilor organelor administraţiei de stat, principiile generale de drept, şi

în special principiul statului de drept, precum şi cele privind independenţa şi

inamovibilitatea judecătorilor fiind grav încălcate.
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Astfel, aşa cum am mai precizat, după anul 1989, a luat naştere noua

formă a instituţiei Contenciosului administrativ, instituţie creată tocmai

pentru a constitui un mijloc concret şi nu formal, de protejare, garantare a

drepturilor omului şi de a oferi cetăţeanului recunoaşterea dreptului pretins

sau a interesului legitim, anularea actului şi nu în ultimul rând repararea

pagubei.

În 1990 prin adoptarea Legii nr.29/1990 din 8 decembrie 1990, România

a fost marcată de transformarea sistemului tradiţional al contenciosului admi -

nistrativ, această lege fiind caracterizată ca fiind o lege preconstituţională.

Legea nr.29/1990 a contenciosului administrativ reia multe dintre

prevederile reglementărilor din 1925, însă are şi elemente de noutate, cel mai

important dintre acestea fiind crearea în cadrul instanţelor judecătoreşti a

unor secţii specializate de contencios administrativ la nivelul tribunalelor

judeţene, precum şi la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. De asemenea,

în această lege se consacră răsturnarea sarcinii probei, existenţa recursului

graţios şi ierarhic, competenţa teritorială stabilită în funcţie de domiciliul

reclamantului, taxa de timbru cu valoare modică, existenţa a numai două

grade de jurisdicţie, aplicarea principiului celerităţii şi asumarea pentru prima

dată a răspunderii autorităţilor administrative pentru daunele morale. Acestea

reprezintă doar câteva dintre măsurile noi reglementate de lege şi oferite

cetăţenilor pentru a-şi putea exercita drepturile împotriva abuzurilor

autorităţilor publice. Practic, această nouă lege a contenciosului administrativ

a reluat o tradiţie pe linia garantării drepturilor individului în condiţiile în

care acestea puteau fi încălcate de administraţie prin emiterea unor acte

ilegale sau prin refuzul emiterii unor acte. Odată cu adoptarea Constituţiei din

1991, s-a schimbat şi concepţia asupra instituţiei contenciosului administrativ,

această lege fiind în consecinţă modificată şi ea.

În literatura de specialitate s-au purtat diverse discuţii şi pe marginea

problemei exceptării potrivit Legii nr.29/1990 de la controlul judecătoresc, a

actelor administrative referitoare la siguranţa internă şi externă a statului.

Astfel, unii autori consideră că acestea ar fi trebuit exceptate doar în

momentele grave, când siguranţa internă şi externă a statului este ameninţată

şi când aceste acte devin acte de guvernământ. De asemenea, se consideră că

prin Legea nr.29/1990 în forma sa de exprimare, actele respective intervenind

oricând privitor la siguranţa internă şi externă a statului, orice măsură de

poliţie care face obiectul actelor administrative ar putea fi considerată a fi

referitoare la siguranţa statului şi exclusă deci de la contenciosul

administrativ, ceea ce ni se pare nejustificat în raport cu exigenţele ocrotirii

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în condiţiile statului de drept.
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2.5. Efectele legii actuale – Legea nr.554/2004 privind

contenciosul administrativ – în ce privește promovarea şi

protejarea drepturilor omului 

2.5.1. Un nou început prin Legea nr.554/2004 privind contenciosul

administrativ

Prin modificările aduse Constituţiei României în anul 2003, contenciosul

administrativ a redevenit aşa cum era prevăzut şi în Constituţia din 1923, un

paznic judiciar al cetăţeanului în faţa comportamentului abuziv al auto -

rităţilor. Ca urmare a modificărilor aduse Constituţiei în 2003, în anul 2004

Legea nr.29/1990 a fost abrogată, adoptându-se noua lege a conten ciosului

administrativ nr.554/2004, care între timp a mai suferit modificări şi

completări.

Adoptarea prezentei legi, Legea nr.554/2004 a contenciosului admi -
nistrativ, cu modificările şi completările ulterioare91, este considerată a fi cea

mai bună reglementare juridică a acestei instituţii de până în prezent din

România. 

Comportamentul abuziv al autorităţilor, puterea discreţionară a acestora,

putere oferită chiar de lege, nu trebuie să determine o generalizare a activităţii

autorităţilor în acest sens, ba din contră, acestea trebuie să ţină seama de

faptul că, în orice societate democratică bazată pe principiul statului de drept,

cetăţeanului i se consacră dreptul de a cere explicaţii cu privire la existenţa

unei bune administrări şi dacă administrarea realizată se încadrează în această

categorie.

Astfel, prin adoptarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ

asistăm la o nouă evoluţie a contenciosului administrativ ca urmare a

adoptării legii cu privire la modificarea Constituţiei, în care au fost stipulate

noi prevederi importante cu privire la instituţia contenciosului administrativ,

modificând, nu doar drepturile fundamentale ale cetăţenilor, în vederea

măririi sferei de interes legitim dar, de asemenea este introdus un alineat nou

cu privire la competenţele legale ale curţilor.

La elaborarea acestei noi legi a contenciosului administrativ s-a ţinut cont

de jurisprudenţa în domeniu, de necesitatea ca România să se alinieze

standardelor impuse pentru integrarea sa în Uniunea Europeană, de nece -

sitatea realizării unui nivel mai înalt de predictibilitate şi transparenţă în

activitatea judiciară, având ca efect lărgirea palierului democratic al respec -

tării drepturilor cetăţenilor.
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Pentru început, trebuie precizat faptul că Legea contenciosului admi -

nistrativ nr.554/2004 defineşte pentru prima oară în mod legal contenciosul

administrativ, astfel:

– „Art.2 alin.1, lit.e – Activitatea de soluţionare, de către instanţele de
contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel puţin
una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din
emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul
prezentei legi, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul
nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes
legitim”. 

În art.21 din Constituţie, se urmăreşte ideea de a avea acces liber la justiţie,

astfel a fost introdus un nou alineat care prevede că „jurisdicţia administrativă

specială este opţională fără acuzaţii”. În ceea ce priveşte subiecţii care pot

revendica curţile contenciosului administrativ, ideile vechilor reglementări

sunt depăşite, permiţând intentarea acţiunilor şi de grupuri, de persoane

interesate care nu deţin o personalitate legală.  

De asemenea, art.52 alin.1 al Constituţiei României chiar dacă nu foloseşte

expres noţiunea de „contencios administrativ”

92

, descrie esenţa acestei

instituţii juridice: „persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes

legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin

nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină

recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului şi

repararea pagubei”. În alineatul 2 al aceluiaşi text constituţional, se precizează

că prin lege organică vor fi stabilite condiţiile şi limitele exercitării acestui

drept.

Acestui articol i-au fost aduse modificări prin Legea de revizuire a

Constituţiei, în scopul corelării acestor dispoziţii cu celelalte dispoziţii

constituţionale, în special cu dispoziţiile articolului 21 privind accesul liber

la justiţie. Astfel, alături de reglementarea potrivit căreia orice persoană se

poate adresa justiţiei pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor

sale legitime au fost aduse completări referitoare la faptul că este îndreptăţită

nu doar persoana vătămată într-un drept al său ci şi persoana vătămată într-

un interes legitim. 

Se poate aprecia că articolul 52 din Constituţia României reprezintă

fundamentul constituţional principal al contenciosului administrativ, al

apărării cetăţenilor faţă de abuzurile autorităţilor publice şi, implicit, al

răspunderii acestora pentru pagubele produse cetăţenilor.
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Acestui articol i se adaugă art.123 alin.5, care face referire la faza jurisdic -

ţională a controlului de legalitate exercitat de prefect asupra actelor

autorităţilor locale.

Trebuie precizat faptul că, în prezent, atât persoanele fizice şi juridice cât

şi organizaţiile neguvernamentale al căror drept nu a fost recunoscut, actul

administrativ neanulat iar paguba nereparată de către instanţa de contencios

administrativ a statului naţional pot apela la Curtea Europeană a Drepturilor

Omului în baza drepturilor recunoscute prin Convenţia de la Roma din 1950

pentru înfăptuirea deplină şi efectivă a justiţiei. Astfel, asistăm la apariţia

posibilităţii prelungirii, mai precis a transformării, contenciosului

administrativ naţional într-un contencios administrativ internaţional, ca

urmare a faptului că a apărut posibilitatea pentru cei care se consideră a fi

victimele unei violări de către propriul stat naţional, de a se adresa Curţii

Europene pentru Drepturile Omului, o instanţă superioară celei interne.       

Unii autori

94

consideră că instituţia contenciosului administrativ a

reprezentat şi reprezintă o garanţie juridică a cetăţeanului în faţa abuzurilor

autorităţilor publice, un senzor foarte important al democraţiei. Prin

modificarea adusă art.52 din Constituţia României din anul 2003, s-a adăugat

faptul că este îndreptăţită la reparaţie şi persoana vătămată într-un „interes

legitim”, nu doar într-un drept, ca în reglementarea iniţială din anul 1991. În

acest fel, s-a realizat o corelare mai bună cu prevederile articolului 21, articol

care reglementează accesul la justiţie, precum şi cu prevederile art.126

alin.(6) în care se precizează: „controlul judecătoresc al actelor administrative

ale autorităţilor publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat,

cu excepţia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum şi a actelor

de comandament cu caracter militar. Instanţele de contencios administrativ

sunt competente să soluţioneze cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe

sau, după caz, prin dispoziţii din ordonanţe declarate neconstituţionale.”

În ceea ce priveşte problema vătămării "într-un drept al său ori într-un

interes legitim de către o autoritate publică" au existat critici referitoare la

neconstituţionalitatea art.1 alin.1 din lege, în sensul că acesta nu face

distincţie între interesul public şi privat, însă Curtea Constituţională a

hotărât

95

că articolul 52 alin.1 din Constituţie face trimitere numai la existenţa

vătămări unui drept al persoanei iar în cazul interesului legitim, în concepţia

Constituţiei, nu se face distincţie între felurile acestuia, privat sau public, prin

urmare în lipsa unei asemenea precizări exprese, trebuie să se respecte

principiul de drept ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.
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Nici în dreptul comunitar nu se distinge între noţiunea de "interes legitim"

şi noţiunea de "drept" considerându-se că este suficientă existenţa legăturii

directe între individ şi actul care lezează pentru a putea fi sesizată instanţa.

Mai mult, se utilizează noţiunea de "persoană interesată"

96

.

În literatura de specialitate

97

se consideră că revizuirea conţinutului

articolului 52 din Constituţia României nu a vizat şi alte aspecte importante.

Astfel, calitatea reclamantului a rămas redusă numai la persoana vătămată,

limitând pe titularul acţiunii procesuale la cele două categorii de persoane,

persoana fizică şi persoana juridică. S-a omis în acest fel precizare şi a altor

categorii care sunt vizate deopotrivă şi anume organizaţiile, asociaţiile dar şi

autorităţile şi structurile administrative, inclusiv ale conducătorilor acestora,

vătămate în drepturile sau interesele legitime ale instituţiilor reprezentate de

ei. Un alt aspect care a fost omis, este reglementarea constituţională şi a

refuzului nejustificat de a da curs unei cereri referitoare la un drept subiectiv

sau interes legitim, ceea ce menţine valoarea unui asemenea demers procesual

numai la nivelul legii organice, oricând modificabile, lipsindu-l de protecţia

supremă conferită de Constituţie.

Aceasta reprezintă o măsură eficientă pentru a înlătura eventualele abuzuri

ale administraţiei publice, mai ales că interesul legitim public presupune şi

interesele legitime private ale persoanelor. Ulterior, conform modificărilor

aduse Legii nr.554/2004 prin Legea nr.262/2007, la articolul 2 alin.1 lit.r)

apar atât noţiunea de "interes legitim privat" definită ca find posibilitatea de

a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv

viitor şi previzil, prefigurat dar şi noţiunea de "interes legitim public" care

semnifică interesul care vizează ordinea de drept şi democraţia constitu -

ţională, garantarea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale

cetăţenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competenţei

autorităţilor publice.  

2.5.2. Categorii de contencios administrativ

Prin reglementările aduse de lege, se deosebesc două categorii de

contencios administrativ: de anulare şi de  jurisdicţie. 

Contenciosul de anulare este acela în care instanţa de contencios

administrativ este competentă să anuleze sau să modifice un act administrativ

de autoritate adoptat şi emis cu nerespectarea legii, sau să oblige serviciul

public administrativ să rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de

lege. În cadrul acestui tip de contencios administrativ, instanţa nu este

65

96 I.Muraru, E.S. Tănăsescu – Constituţia României. Comentariu pe articole, op.cit.,

p.518.

97 Ioan Santai – Implicaţii vizând unele prevederi revizuite ale Constituţiei în materia

contenciosului administrativ, Revista de Drept Public nr.1/2004, p.35 şi urm..



competentă să rezolve şi problema reparării daunelor, acestea rezolvându-se

în cadrul unui litigiu separat de către instanţele de drept comun.

Contenciosul administrativ de plină jurisdicţie este acela în care instanţa

de contencios este competentă, potrivit legii, să anuleze ori să modifice actul

administrativ de autoritate atacat, să oblige serviciul public administrativ să

rezolve o cerere referitoare la un drept  recunoscut de lege şi să acorde

daunele cauzate de serviciul public administrativ (persoană fizică ori juridică)

prin actul administrativ de autoritate adoptat (emis) ori prin refuzul de a

rezolva o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege, sau un interes

legitim. Cererea pentru despăgubiri se poate formula, fie în cadrul acţiunii

iniţiate, fie separat, după cum la data introducerii acţiunii îi era sau nu

cunoscută paguba sau întinderea ei.

Legea nr.554/2004 prevede în art.18 că instanţa, soluţionând cererea,

poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ ori să

elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operaţiune juridică şi să se

pronunţe asupra despăgubirilor.

2.5.3. Subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ

În cadrul acţiunii de promovare şi protejare a drepturilor omului în

raporturile cu administraţia publică prin intermediul contenciosului

administrativ o atenţie deosebită trebuie acordată subiectelor de sesizare a
instanţei, prin intermediul cărora are loc protejarea şi promovarea a

drepturilor omului. 

Legea nr.554/2004 prevede dreptul de a introduce acţiuni şi de către

grupurile de persoane interesate, care nu au personalitate juridică, precum şi

dreptul Avocatului Poporului şi al Ministerului Public de a introduce acţiunea,

caz în care petiţionarul dobândeşte, de drept, calitatea de reclamant. Pe lângă

dreptul prefectului reglementat şi de Constituţie, legea reglementează şi

dreptul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de a

introduce acţiuni în faţa instanţei de contencios administrativ.

În privinţa Ministerului Public, Avocatului Poporului, Agenţiei Naţionale

a Funcţionarilor Publici, şi a Prefectului, se poate constata existenţa unui

contencios obiectiv, întrucât acestora nu li s-a încălcat vreun drept subiectiv,

sau interesele legitime prin acte administrative ale autorităţilor publice, ele

reprezentând însă pârghii legale, eficiente împotriva abuzurilor şi încălcărilor

de legi, săvârşite de autorităţile publice vizate ca subiecţi pasivi ai procesului

de contencios administrativ.  

Astfel unii autori susţin teoria conform căreia, se poate constata că, în timp

ce contenciosul subiectiv are în centrul său grija pentru drepturile subiective

ale persoanelor, oferindu-le acestora mijloace juridice de apărare a acestor

drepturi în faţa abuzurilor administraţiei, contenciosul obiectiv evocă
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necesitatea respectării, în activitatea administraţiei publice, a regulilor

impersonale de drept, subsumate câmpului semantic al sintagmei “drept

obiectiv”

98

.

Au existat critici privind constituţionalitatea prevederilor articolului 1

alin.(3) în raport cu prevederile art.21 alin.(1) din Constituţie, dar şi a

prevederilor art.7 alin.(5), art.11 alin.(3) şi ale art.13 alin.(2) însă Curtea

Constituţională a reţinut că, urmare a revizuirii Constituţiei, atribuţiile

instituţiei Avocatului Poporului în ceea ce priveşte apărarea drepturilor şi

libertăţilor cetăţenilor în raporturile acestora cu autorităţile publice au crescut,

şi că de asemenea nu există nicio prevedere constituţională care să interzică

Avocatului Poporului să apere drepturile şi libertăţile cetăţenilor în raport cu

toate autorităţile publice, inclusiv cu autoritatea judecătorească, că atribuţiile

ce revin instituţiei Avocatului Poporului potrivit legii contenciosului

administrativ sunt în sensul dispoziţiilor art.59 alin.(1) din Constituţie şi ale

art.13 lit.c) din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea

instituţiei Avocatului Poporului. De asemenea, instituirea pentru Avocatul

Poporului a atribuţiei referitoare la posibilitatea sesizării instanţei de

contencios administrativ, în baza prevederilor art.1 alin.(3) din Legea

contenciosului administrativ nr.554/2004, asigură "atât ocrotirea interesului

public, cât şi respectarea interesului privat al persoanei fizice ale cărei

drepturi, libertăţi sau interese legitime au fost vătămate"

99

iar dobândirea

acestor noi atribuţii de către Avocatul Poporului "nu exclude şi nu limitează

dreptul persoanei vătămate într-un drept al său ori într-un interes legitim de

către o autoritate publică de a se adresa justiţiei"

100

. Nu în ultimul rând,

Avocatul Poporului prin atribuţia sa, nu se substituie în drepturile procesuale

ale cetăţeanului, ci îi asigură sprijin, sprijin care se manifestă şi prin

introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ, cetăţeanul fiind

singurul care decide continuarea sau nu a procesului împotriva autorităţilor

administrative care au acţionat în mod abuziv. 

De asemenea, trebuie să se facă o distincţie între acţiunile de contencios

subiectiv şi acţiunile de contencios obiectiv întrucât calitatea Avocatului

Poporului este diferită, în prima situaţie acesta doar sprijină cetăţeanul, el

vine, atunci când este citat doar în apărarea cetăţeanului pe când în cel de-al

doilea caz acesta este titular al acţiunii de ordine publică, el apără ordinea de

drept, prin urmare el introduce acţiunile în nume propriu iar odată introduse

acestea nu mai pot fi retrase.     
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În ceea ce priveşte calitatea de subiect de sesizare a instanţei a Ministerului

Public, în reglementarea iniţială din Legea nr.554/2004, prevederile

articolului 1 alin.(9) au fost declarate neconstituţionale

101

iar prin Legea

nr.262/2007 acesta a fost modificat. Ca şi explicaţie, se poate considera că

prin prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.190/2005 privind
realizarea unor măsuri în procesul de integrare europeană102

, s-a dorit

restrângerea participării procurorului doar în litigiile civile dar nu şi în cele

referitoare la contenciosul administrativ. Participarea reprezentantului

Ministerului Public la procesele de contencios administrativ se justifică ca

urmare a rolului constituţional pe care acesta îl are, ca o garanţie a asigurării

şi apărării ordinei de drept, a intereselor generale ale societăţii în vederea

protejării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.     

2.5.4. Excepţia de nelegalitate

O altă referire importantă, trebuie făcută cu privire la instituţia excepţiei
de nelegalitate, instituţie care a fost recunoscută şi folosită anterior intrării în

vigoare a Legii nr.554/2004, când  a fost acceptată fără rezerve posibilitatea

invocării excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ ca mijloc de

apărare al părţii în cadrul unui proces pus în curgere

103

. 

Excepţia, ca şi cadru general, reprezintă un mijloc procedural folosit de

pârât pentru a obţine respingerea cererii reclamantului sau întârzierea

judecăţii.

104

O altă părere

105

este aceea că excepţia de nelegalitate reprezintă o apărare

pe care o parte într-un proces o ridică împotriva unui act administrativ pe

care îl consideră ca fiind ilegal, act ce are incidenţă în cauza respectivă.

În literatura de specialitate străină

106

, excepţia de nelegalitate este definită

ca o procedură specială ce permite justiţiabililor, în anumite circumstanţe, să

evite aplicarea unor acte ilegale, care nu au făcut obiectul unui recurs în

contencios administrativ.
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În dreptul comunitar, excepţia de ilegalitate este utilă datorită limitării în

timp a introducerii acţiunii în anulare, precum şi datorită faptului că actele

normative pot fi contestate decât de statele membre sau de instituţiile

comunitare

107

. În dreptul comunitar excepţia de nelegalitate constituie un

mijloc procedural incidental, cu ajutorul căruia părţile implicate într-un

proces care se desfăşoară în faţa instanţelor Uniunii Europene pot invoca

ilegalitatea unui act având o aplicabilitate generală, astfel încât acesta să nu

fie aplicat în cauză. Baza materiei o constituie prevederile art.241 TCE,

prevederi care stipulează:

"Fără a fi afectată de expirarea termenului prevăzut la articolul 230
paragraful al cincilea, în cazul unui litigiu privind un regulament adoptat în
comun de Parlamentul European şi de Consiliu sau un regulament al
Consiliului, al Comisiei sau al BCE, orice parte se poate prevala de motivele
de drept prevăzute la articolul 230 paragraful al doilea pentru a invoca în
faţa Curţii de Justiţie inaplicabilitatea acestui regulament".

Prin urmare, din conţinutul articolului 241 TCE se poate observa că acest

mijloc procedural poate fi exercitat doar în mod incidental iar uneori poate

chiar substitui recursul în anulare  în cazul în care termenele prevăzute pentru

introducerea acestuia au fost depăşite. De asemenea, excepţia trebuie să se

refere la un act care prezintă o legătură directă cu cel atacat pe cale principală.

108

În ceea ce priveşte persoanele care se pot prevala de prevederile articolului

241 TCE în literatura de specialitate

109

se precizează că persoanelor private le

sunt aplicabile prevederile articolului însă în ceea ce priveşte instituţiile

comunitare şi statele membre sunt voci

110

care se opun posibilităţii  acordate atât

instituţiilor comunitare cât şi statelor membre de a  contesta orice act obligatoriu

al Comunităţii în temeiul articolului 230 în interiorul termenului limită.

Efectele acestei excepţii constau în neaplicarea actului în cadrul litigiului

principal iar actul atacat pe cale de excepţie continuă să-şi producă efectele. 

În privinţa acestui articol, în jurisprudenţa Curţii se poate constata că se

sugerează înlăturarea şi abrogarea acestuia de către instituţiile competente,

pentru a se evita în acest fel amplificarea contenciosului pornind de la

respectivul act.

111

69

107 Dacian Cosmin Dragoş – Legea contenciosului administrativ. Comentarii şi explicaţii,

Ed. All Beck, Bucreşti, 2005, p.149.

108 CJCE – Italia c. Consiliu şi Comisie, cauza 32/65, Culegerea 563 din data de 13 iulie

1966. 

109 Paul Craig, Graine de Burca – Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenţă

şi doctrină, Ediţia  a-IV -a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p.671.

110 G. Bebr – Judicial Remedy of Private Parties against Normative Acts of The European

Communities: The Role of the Exception of Illegality (1966) 4 CMLRev.7.

111

A se vedea CJCE – Cauza Razzouk şi Beydoun c. Comisiei precum şi cauzele conexe
75-117/82, Culegere, 1526 din data de 20 martie 1984.



Excepţia de nelegalitate, reglementată de Legea nr.554/2004 a conten -

ciosului administrativ, reprezintă un mijloc de apărare a cetăţeanului, o cale

indirectă de control al legalităţii unui act administrativ, care poate fi utilizată

numai în cadrul unui proces aflat pe rol, indiferent de natura acestuia, aceasta

putând fi invocată oricând, de oricare din părţile litigante, precum şi de

instanţă din oficiu atât în fond cât şi în cursul soluţionării căilor de atac.

În reglementarea iniţială, consacrată pentru prima dată de forma iniţială a

Legii nr.554/2004, excepţia de nelegalitate era reglementată astfel:

“ Art.4 Excepţia de nelegalitate

(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual,
poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din
oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest caz, instanţa, constatând că
de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, va sesiza prin
încheiere motivată instanţa de contencios administrativ competentă,
suspendând cauza. 

(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă, după procedura de
urgenţă, în şedinţă publică, cu citarea părţilor.

(3) Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă recursului,
care se declară în 48 ore de la pronunţare ori de la comunicare şi se judecă
în 3 zile de la înregistrare, cu citarea părţilor.

(4) În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat
nelegalitatea actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona
cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată.”

Această formă iniţială a excepţiei de nelegalitate, a făcut obiectul

controlului de constituţionalitate (a se vedea Decizia nr.219/2006, Decizia

nr.608/2006 – decizii în urma cărora Curtea Constituţională a considerat că

prevederile art.4 din Legea nr.554/2004 nu aduc atingere dreptului la un

proces echitabil consacrat de art.6 din Convenţia europeană a drepturilor

omului, însă prin Decizia nr.647/2006, Curtea Constituţională a constatat că

prevederile art.4 alin.(3) din Legea nr.554/2004 sunt neconstituţionale în

raport cu dispoziţiile art.21 şi art.24 din Constituţia,  republicată, şi cu cele

ale art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, sub aspectul

impreciziei termenelor scurte pe care le stabileşte precum şi sub aspectul

modalităţii de citare).    

Prin modificările aduse excepţiei de nelegalitate prin Legea nr.262/2007,

prin articolul 4 se limitează posibilitatea invocării excepţiei de nelegalitate la

actul administrativ unilateral cu caracter individual.

Astfel, potrivit art.4 din Legea nr.554/2004, modificată şi completată prin

Legea nr.262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului
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administrativ nr.554/2004

112

precum şi a Legii nr.202/2010 privind unele

măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

113

.

„Art.4 Excepţia de nelegalitate

(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual,
indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui
proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate. În acest
caz, instanţa, constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea
litigiului pe fond, sesizează, prin încheiere motivată, instanţa de contencios
administrativ competentă şi suspendă cauza. Încheierea de sesizare a
instanţei de contencios administrativ nu este supusă niciunei căi de atac, iar
încheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi atacată odată cu
fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care instanţa în faţa
căreia s-a ridicat excepţia de nelegalitate este instanţa de contencios
administrativ competentă să o soluţioneze şi nici atunci când excepţia de
nelegalitate a fost invocată în cauze penale.“.

(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă, după procedura de
urgenţă, în şedinţă publică, cu citarea părţilor şi a emitentului. În cazul în
care excepţia de nelegalitate vizează un act administrativ unilateral emis
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmează
a fi analizate prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare la momentul
emiterii actului administrativ.

(3) Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă recursului,
care se declară în termen de 5 zile de la comunicare şi se judecă de urgenţă
şi cu precădere.

(4) În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat
nelegalitatea actului, instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia va soluţiona
cauza, fără a ţine seama de actul a cărui nelegalitate a fost constatată”.

Tot în conţinutul Legii nr.262/2007, mai precis în cuprinsul art.II şi III, se

precizează:

"(1) Cauzele aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a Legii
nr.554/2004 vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul
sesizării instanţei. Prin excepţie, punerea în executare a hotărârilor definitive
şi irevocabile pronunţate în temeiul Legii nr.29/1990 neexecutate la data
intrării în vigoare a Legii nr.554/2004 se face în conformitate cu prevederile
acesteia.
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(2) Dispoziţiile referitoare la excepţia de nelegalitate şi la garanţiile
procesuale prevăzute de Legea nr.554/2004, cu modificările ulterioare, se
aplică şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a
prezentei legi. Excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi pentru actele
administrative unilaterale emise anterior intrării în vigoare a Legii
nr.554/2004, în forma sa iniţială, cauzele de nelegalitate urmând a fi
analizate prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare la momentul emiterii
actului administrativ.

Art.III – Hotărârile judecătoreşti pronunţate în baza Legii nr.554/2004,
rămase definitive şi irevocabile fără soluţionarea pe fond a excepţiei de
nelegalitate, care a fost respinsă ca inadmisibilă, pot forma obiectul unei
cereri de revizuire, care se poate introduce în termen de 3 luni de la intrarea
în vigoare a prezentei legi."

La adoptarea Legii nr.262/2007 s-a ţinut cont atât de principiul priorităţii

dreptului comunitar, de principiile consacrate de Convenţie şi nu în ultimul

rând de normativitatea şi de jurisprudenţa comunitară. Această nouă

modificare legislativă încearcă să ofere garantarea unui proces echitabil

pentru cetăţeni în procesul acestora cu administraţia publică, întrucât

includerea garantării unui proces echitabil pentru cetăţeni şi desfăşurarea

acestuia într-un termen rezonabil reprezintă o receptare şi adaptare corectă la

evoluţia juridică a Uniunii Europene şi internaţionale dar şi o punere de acord

cu privire la garantarea protecţiei juridice a drepturilor subiective prin

reglementările interne şi internaţionale

114

.  

Garantarea unui proces echitabil constituie de fapt şi o garanţie a

principiului egalităţii iar includerea în text a noţiunii de termen rezonabil

reprezintă la rândul său tot o garanţie a faptului că justiţia, în calitatea sa de

instituţie care oferă şi asigură servicii publice, asigură apărarea drepturilor şi

libertăţilor cetăţenilor. 

De asemenea, în opinia unora

115

dreptul procesual având ca sursă dreptul

comunitar, este ancorat în garantarea drepturilor fundamentale ale

cetăţeanului. A vorbi de democraţie, de preeminenţa dreptului, ca valori

fundamentale ale Uniunii Europene – a căror nerespectare de către statele

membre poate fi sancţionată – favorizează, în numele efectivităţii respectării

acestor valori, un drept procesual care asigură respectarea drepturilor şi

libertăţilor, sau mai exact, care constituie el însuşi garanţia.  
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Din punct de vedere al regimului juridic, excepţia de nelegalitate se

aseamănă cu excepţia de neconstituţionalitate însă aceasta vizează actele

administrative unilaterale pe când excepţia de neconstituţionalitate vizează

legi sau ordonanţe.  

Obiectul excepţiei de nelegalitate are în vedere următoarele situaţii:

a) Existenţa unui act administrativ apt să producă efecte juridice de sine

stătătoare iar instanţa competentă are obligaţia să verifice dacă actul

administrativ unilateral atacat intră sub sfera de acoperire a Legii nr.554/2004

a contenciosului administrativ.

b) Existenţa unui act administrativ unilateral cu caracter individual sau

normativ, acesta din urmă putând fi supus oricând controlului de legalitate,

atât prin calea excepţiei de nelegalitate dar şi prin intermediul acţiunii directe,

conform prevederilor art.11 alin.(4) din Legea nr.554/2004 a contenciosului

administrativ.

c) Existenţa unui act administrativ cu caracter normativ abrogat la data

invocării excepţiei având în vedere faptul că abrogarea nu produce efecte în

cee ce priveşte legalitatea actului ci în ceea ce priveşte momentul până la

care acesta produce efecte juridice.

d) Existenţa unui act premergător emiterii actului administrativ, întrucât

având în vedere faptul că un act premergător nu este în măsură să dea naştere,

să modifice sau să stingă drepturi şi obligaţii, este evident că acesta nu poate

forma nici obiectul ridicării excepţiei de nelegalitate.

e) Operaţiunile administrative întreprinse de organele administraţiei

publice nu pot forma obiectul excepţiei de nelegalitate, însă conform

prevederilor articolului 18 alin.(2) din Legea nr.554/2004 "instanţa este
competentă să se pronunţe....şi asupra legalităţii operaţiunilor administrative
care au stat la baza emiterii actului supus judecăţii".

f) Nu intră în sfera obiectului excepţiei de nelegalitate existenţa unui refuz

nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept, întrucât, excepţiei de

nelegalitate reglementată de prevederile articolului 4 din Legea nr.554/2004

nu îi sunt aplicabile prevederile art.2 alin.(2) din aceeaşi lege, unde se

specifică că "se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul

nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes

legitim ori, după caz, faptul de a nu răspunde solicitantului în termenul legal".  

g) Nici în cazul decretului emis de Preşedintele României privind graţierea

individuală a unei persoane nu se poate ridica excepţia de nelegalitate

deoarece decretul de graţiere reprezintă un act juridic unilateral de drept

public, care nu intră sub sfera categoriei actelor administrative, el fiind un act

administrativ care nu este supus controlului judecătoresc pe calea

contenciosului administrativ.
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h) De asemenea, nici hotărârea consiliului de administraţiei al unei regii

autonome nu poate fi contestată pe calea excepţiei de nelegalitate, având în

vedere faptul că această hotărâre nu reprezintă un act administrativ, ci un act

juridic prin intermediul căruia se adoptă de către conducerea regiei autonome

măsuri în cadrul unor raporturi juridice de natură contractuală.

Trebuie precizat faptul că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin

judecătorii săi, consideră că prin înlăturarea pe calea excepţiei de nelegalitate,

a efectelor actului administrativ unilateral cu caracter individual, în privinţa

căruia persoana vătămată a fost decăzută din dreptul de a exercita acţiunea în

anulare, contravine prevederilor art.6 din Convenţia europeană a drepturilor

omului, şi anume dreptul la un proces echitabil, mai precis a dreptului la

justiţie şi principiului securităţii raporturilor juridice. În realitate, Curtea

Europeană a Drepturilor Omului  s-a pronunţat în mod constant în sensul că,

prin neimpunerea unui termen înauntrul căruia să poată fi exercitată acţiunea

în anularea unui act şi prin posibilitatea de a anula, fără limită în timp, un act

definitiv, obligatoriu şi executat, se încalcă principiul şi drepturile evocate. La

o analiză atentă a prevederilor adoptate prin Legea nr.262/2007, şi anume

art.II alin.(2) precum şi a modificărilor aduse art.4 alin.(1) din Legea

nr.554/2004 prin această lege, aceştia sunt de părere că acestea contravin

dispoziţiilor art.6 din Convenţia europeană a drepturilor omului precum şi

celor prevăzute de art.6 din Codul bunei administraţii şi nu în ultimul rând

sunt în contradicţie cu practica Curţii Europene pentru Drepturile Omului. 

Anterior adoptării Legii nr.262/2007, în Codul Bunei Administraţii a fost

consacrat principiul securităţii juridice prin care „se obligă administraţiile

publice să nu ia măsuri retroactive, în afara excepţiilor legal justificate şi să

nu aducă atingere drepturilor câştigate şi nici situaţiilor juridice legal

constituite, decât în împrejurări urgente de interes public.“

Practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios admi -

nistrativ şi fiscal, este în sensul de a declara inadmisibilă excepţia de

nelegalitate referitoare la actele administrative individuale emise sau adoptate

anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004, întrucât în situaţia contrară s-

ar încălca principiul neretroactivităţii legii şi principiul securităţii raporturilor

juridice. Practic, se poate constata că, la elaborarea acestei legi de modificare

a actualei legi a contenciosului administrativ nu au fost luate în considerare

practica Curţii Europene a Drepturilor Omului şi nici practica Înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie.  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este de părere că la elaborarea Legii

nr.262/2007 nu s-a ţinut cont de respectarea prevederilor articolului 20 din

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, care făceau referire la necesitatea ca în activitatea de

documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ să se

74



examineze printre altele şi practica instanţelor judecătoreşti în aplicarea

reglementărilor în vigoare.

Cu toate acestea, în expunerea de motive a Legii nr.262/2007 se prevede

că în conţinutul iniţiativei legislative au fost reţinute propunerile Secţiei de

contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. De

asemenea, tot aici se motivează că "instanţele de judecată, îndeosebi Înalta

Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal,

şi-au îngăduit să interpreteze că textul se aplică numai actelor care au fost

adoptate după intrarea în vigoare a Legiii nr.554/2004, ceea ce nu reprezintă

o interpretare a legii, în litera şi în spiritul ei, ci o deturnare a sensului legii,

o golire de conţinut a legii, o sfidare a Parlamentului, fiind privaţi cetăţenii

României de un important instrument juridic de apărare a drepturilor

subiective acordate prin lege, dar anulate prin acte administrative, în special

de sorginte ministerială."  Deci, practic legiuitorul a considerat că, în

realizarea Legii nr.262/2007 s-a ţinut cont de propunerile Înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie, cu excepţia celor referitoare la excepţia de nelegalitate, în

ceea ce priveşte actele administrative unilaterale cu caracter individual, prin

modificarea textului de lege în sens absolut contrar practicii judecătoreşti

constante. 

Cu toate acestea, ar trebui să evidenţiem faptul că în realizarea rolului său

de jurisdicţie supremă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea

şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti dar şi că

deţine un rol esenţial în a ajuta la stabilirea modului de interpretare a

dispoziţiilor legale în vigoare precum şi de a regla divergenţele de jurispru -

denţă pentru a evita în acest fel să se transforme într-o sursă de insecuritate

juridică, care să aibă ca efect reducerea încrederii cetăţenilor în sistemul

juridic. O astfel de jurisprudenţă contravine principiului securităţii raportu -

rilor juridice, principiu care se regăseşte reglementat în cadrul Convenţiei

Europene a Drepturilor Omului, reprezentând unul dintre elementele

fundamentale ale statului de drept.  

Ulterior modificărilor aduse Legii nr.554/2004 prin Legea nr.262/2007,

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât invocarea excepţiei de neconsti -

tuţionalitate a dispoziţiilor articolului 4, argumentând astfel:

� Dispoziţiile articolului 4 alin.(1) din Legea nr.554/2004, aşa cum a fost

modificată prin Legea nr.262/2007 şi prin Legea nr.202/2010, contravin

principiului neretroactivităţii legii civile, principiu consacrat de prevederile

articolului 15 alin.(2) din Constituţia României dar şi principiului priorităţilor

aplicării reglementărilor internaţionale, consacrat de articolul 20 alin.(2) din

Constituţie, deoarece acestea presupun aplicarea cu caracter retroactiv a legii

în ceea ce priveşte un raport juridic deja existent, ale cărui efecte s-au produs

deja, că acestea permit, oarecum incidental, controlul de legalitate a actului
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administrativ unilateral cu caracter individual şi înlăturarea singurelor efecte

juridice pe care acesta le-ar putea produce, având ca şi consecinţe juridice

finale, aceleaşi consecinţe ce s-ar naşte prin intermediul acţiunii în anularea

actului. De asemenea, în acest caz am asista la o repunere pe rolul instanţelor

de judecată, fără limită în timp şi în mod repetitiv, a controlului de legalitate

a unui act administrativ unilateral cu caracter individual fie de către subiectul

de drept determinat căruia i se adrsează, fie de terţe persoane care au

manifestat o atitudine pasivă prin neexercitarea în termenul legal.

�Aceleaşi dispoziţii prevăzute mai sus contravin prevederilor articolului

6 din Convenţia  Europeană a Drepturilor Omului, care se referă la dreptul

la un proces echitabil. Amintim aici cauza Brumărescu contra României,

cauză în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că, prin

neimpunerea unui termen înăuntrul căruia să poată fi exercitată acţiunea în

anularea unui act, se încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, prin

urmare posibilitatea ca limita de timp să nu existe în cazul anulării unei

hotărâri definitive, obligatorii şi mai mult, chiar executată, contravine

dreptului la justiţie. 

� De asemenea, acestea contravin prevederilor articolului 6 din Codul

bunei administraţii, aprobat prin Recomandarea CM/Rec(2007)7 a

Consiliului de Miniştri al Uniunii Europene, articol care se referă la principiul

securităţii raporturilor juridice. Potrivit acestui articol administraţiile publice

nu pot lua măsuri retroactive, cu excepţia cazului unor situaţii legal justificate,

şi nu pot aduce atingere drepturilor câştigate şi situaţiilor juridice legal

constituite, decât în împrejurări urgente de interes public.

� Nu în ultimul rând, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este de părere că

dispoziţiile articolului 4 alin.(1) din Legea nr.554/2004, aşa cum a fost

modificată prin Legea nr.262/2007, contravin practicii constante a Curţi de

Justiţie de la Luxemburg.          

Prin urmare, Curtea Constituţională a României a fost chemată să se

pronunţe cu privire la constituţionalitatea prevederilor articolului 4 din Legea

nr.554/2004, astfel cum aceasta a fost modificată prin Legea nr.262/2007, şi

cele ale art.II alin.(2) din Legea nr.262/2007. Aceasta s-a pronunţat în sensul

că dispoziţiile articolului 4 din Legea nr.554/2004, atfel cum a fost modificat

prin Legea nr.262/2007, sunt constituţionale întrucât instituie un mijloc

procedural prin care partea interesată poate contesta legalitatea unui act

administrativ unilateral cu caracter individual de care partea adversă înţelege

să se prevaleze pentru a-şi demonstra pretenţiile sau pentru a-şi apăra ori

valorifica un drept.

În ceea ce priveşte respectarea principiului stabilităţii raporturilor juridice,

la care am făcut referire mai sus, Curtea Constituţională este de părere că

prevederile legii sunt constituţionale şi în raport cu acesta, întrucât acesta nu
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poate implica promovarea unui drept prin intermediul unei ilegalităţi. Practic,

obţinerea sau apărarea unui drept ori protejarea unui interes, chiar legitim, nu

se poate fonda pe un act a cărui legalitate este îndoielnică şi care nu ar putea

fi dovedită altfel decât prin ridicarea excepţiei de nelegalitate. "Contestarea

pe cale incidentală a legalităţii, indiferent de data la care a fost emis actul

administrativ, se justifică prin necesitatea exercitării unui control de legalitate

fără de care soluţia pronunţată de instanţă riscă să fie fondată pe un act ilegal.

Or, astfel ar fi zdruncinat însuşi fundamentul statului de drept, căci ar fi

posibil ca instanţa de judecată să pronunţe, în numele legii, o hotărâre bazată

pe un act încheiat cu încălcarea legii.

Din această perspectivă, posibilitatea contestării legalităţii unui act

administrativ unilateral cu caracter individual pe cale de excepţie apare ca o

modalitate de contracarare a efectelor principiului potrivit cărui fraus omnia
corrumpit. Acesta este motivul pentru care nici nu a fost limitat în timp

dreptul de a ridica o asemenea excepţie. De altfel, ideea pe care se întemeiază

instituţia excepţiei de nelegalitate se numără printre actele constante ale

dreptului care au disciplinat gândirea juridică a sistemului de drept romano-

germanic şi a fost consacrată prin maxima quae temporalia sunt ad agendum
perpetua sunt ad excipientum, a cărui semnificaţie este că cele ce sunt

vremelnice pentru o acţiune juridică sunt permanente pentru constituirea

excepţiei".

116

De asemenea, Curtea statutează că prevederile articolului 4 nu au caracter

retroactiv deoarece legalitatea acestora se verifică în funcţie de condiţiile de

validitate existente în actele normative în vigoare la momentul emiterii

actului contestat, deci nu prin raportare la Legea nr.554/2004. Prevederile

articolului 4 sunt constituţionale şi în raport cu dispoziţiile art.16 alin.(1) şi

(2) din Constituţie, Curtea fiind de părere că excepţia de nelegalitate se

constituie într-un mijloc eficient de apărare, care justifică prin exigenţele

aplicării unui proces echitabil, necesitatea restabilirii echităţii, justiţiei şi

legalităţii ce trebuie să stea la baza tuturor raporturilor juridice dintr-un stat

de drept iar acest lucru nu poate fi contrar exigenţelor impuse şi stabilite de

prevederile articolului 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi

a libertăţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil sub aspectul

principiului securităţii raporturilor juridice şi dreptul la justiţie. 

Cu toate acestea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitatea sa de prim

judecător naţional şi comunitar, a decis în aplicarea art.20 alin.(2) şi art.148

alin.(2) din Constituţie, prin raportare la Convenţia europeană a drepturilor

omului şi la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dar şi la

77

116 Decizia Curţii Constituţionale nr.404 din 10 aprilie 2008 publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr.347 din 6 mai 2008.



jurisprudenţa C.E.D.O. şi a Curţii de Justiţie de la Luxemburg înlăturarea

aplicării prevederilor articolului 4 alin.(1) din Legea nr.554/2004, astfel cum

acesta a fost modificat prin legea nr.262/2007, şi ale art.II alin.(2) teza finală

din Lega nr.262/2007, considerând că judecătorului naţional îi revine atât

rolul de a aprecia cu privire la prioritatea tratatelor internaţionale referitoare

la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care ţara noastră este

parte, în sensul prevederilor articolului 20 alin.(2) din Constituţie, dar tot

acestuia îi revine sarcina aprecierii compatibilităţiii şi concordanţei normelor

interne cu reglementările şi jurisprudenţa comunitară. De asemenea, Înalta

Curte de Casaţie şi Justiţie consideră că în sprijinul ideii sale vine şi Curtea

de Justiţie de la Luxemburg, ca prim judecător comunitar, aceasta

considerând că instanţa naţională este competentă să asigure aplicarea deplină

a dreptului comunitar. În ceea ce priveşte exercitarea rolului de prim judecător

convenţional şi comunitar, rol ce revine instanţei naţionale, prin raportare la

Convenţia europeană a drepturilor omului, la jurisprudenţa C.E.D.O. dar şi

a Curţii de Justiţie de la Luxemburg, aceasta este de părere că pot fi înlăturate

dispoziţiile Legii contenciosului administrativ, care permit cenzurarea fără

limită în timp, pe cale incidentală a excepţiei de nelegalitate, a actelor

administrative unilaterale cu caracter individual emise anterior intrării în

vigoare a Legii nr.554/2004, întrucât aceste dispoziţii contravin unor principii

fundamentale convenţionale şi comunitare a căror respectare permite

exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Aceste

dispoziţii, în opinia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie încalcă dreptul la un

proces echitabil, drept consacrat aşa cum am precizat mai sus de pevederile

articolului 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, de jurisprudenţa

C.E.D.O. dar şi de prevederile articolului 47 din Carta drepturilor

fundamentale a Uniunii Europene. 

Astfel, ca dovadă a înlăturării aplicării prevederilor articolului 4 alin.(1)

din Legea nr.554/2004, astfel cum acesta a fost modificat prin legea

nr.262/2007, şi ale art.II alin.(2) teza finală din Lega nr.262/2007, se poate

observa practica ulterioară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia

Contencios administrativ şi fiscal.

117

2.5.5. Alte modificări şi completări aduse de Legea nr.262/2007

Alte modificări şi completări importante aduse de Legea nr.262/2007, în

plus faţă de cele referitoare la excepţia de nelegalitate, sunt:

� Modificarea art.1 alin.(3) al Legii nr.554/2004 – cu privire la regimul

juridic al acţiunii introduse de Avocatul Poporului, care poate sesiza instanţa
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specializată, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau refuzul autorităţii admi-

nistrative de a-şi realiza atribuţiile legale nu poate fi înlăturat decât prin

justiţie, iar în cazul în care persoana care a sesizat instituţia Avocatului

Poporului nu îşi însuşeşte acţiunea, instanţa de judecată trebuie să anuleze

cererea; 

� Schimbarea regimul juridic al acţiunilor promovate de Ministerul
Public. În art.1 alin.(4) se prevede că este nevoie de acordul prealabil al

persoanelor vizate, pentru ca Ministerul Public să poată sesiza instanţa de

contencios administrativ, atunci când acesta apreciază că încălcările

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor se datorează

existenţei unor acte administrative unilaterale individuale ale autorităţilor

publice emise cu exces de putere. Iar în art.1 alin.(5), Ministerul Public poate

sesiza instanţa, atunci când apreciază că prin emiterea unui act administrativ

normativ se vatămă un interes legitim public;

� Stabilirea în cadrul art.1 alin.(6) a unui termen de 1 an de la data

emiterii actului administrativ unilateral nelegal pentru autoritatea publică

emitentă în vederea  promovării acţiunii în anulare, în situaţia în care actul

nu mai poate fi revocat, întrucât a intrat în circuitul civil şi a produs efecte

juridice;

� Modificarea art.1 alin.(8), astfel încât Prefectul, Agenţia Naţională a

Funcţionarilor Publici şi orice subiect de drept public pot introduce acţiuni în

contenciosul administrativ, în condiţiile prezentei legi şi ale legilor speciale; 

�Art.1 alin.(9), prevede că procurorul poate participa, în orice fază a

procesului, ori de câte ori apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de

drept, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; 

� Modificarea substanţială a conţinutului articolului 2 din lege, care

cuprinde definiţii şi clarificări referitoare la termenii utilizaţi pe parcursul

legii;

� Modificarea regimului juridic al excepţiei de nelegalitate, la care am

făcut referire mai sus; 

� Modificarea art.6 alin.(2), prin care se prevede că actele administrative

susceptibile, potrivit legii organice, să facă obiectul unei jurisdicţii speciale

administrative pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ, cu

respectarea dispoziţiilor art.7 alin.(1), dacă partea înţelege să nu exercite

procedura administrativ-jurisdicţională. În plus, în cuprinsul aliniatului 4 apar

mici modificări în sensul că dacă partea care a optat pentru o jurisdicţie

administrativă specială sau "pentru calea de atac la un alt organ administrativ-

jurisdicţional", această ultimă opţiune fiind introdusă prin Legea nr.262/2007,

înţelege şă renunţe la aceasta în timpul soluţionării litigiului are obligaţia de

a notifica decizia de renunţare organului administrativ jurisdicţional în cauză.

De asemenea, se introduc noi prevederi, cu următorul conţinut: "Partea
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sesizează instanţa de contencios administrativ în termen de 15 zile de la

notificare. În această situaţie procedura administrativă prevăzută de articolul

7 nu se efectuează".

� Modificarea art.7 cu privire la regimul juridic al plângerii prealabile.
Astfel, au fost aduse completări cum ar fi de exemplu în cazul actului

administrativ normativ unde plângerea prealabilă se poate formula oricând, iar

situaţiilor în care plângerea prealabilă nu are caracter obligatoriu li s-au adăugat

încă două cazuri şi anume, situaţia actului administrativ asimilat sub forma

refuzului nejustificat de rezolvare a unei cereri şi situaţia de a nu se răspunde

petiţionarului în termenul prevăzut de lege. Nu în ultimul rând, s-a clarificat

regimul juridic al plângerii prealabile în cazul contractelor administrative, care

trebuie să fie făcută în termen de 6 luni, termene considerat a fi termen de

prescripţie şi care începe să curgă din momente diferite, precum:

● De la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de

încheierea lui;

● De la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului
cererii de modificare făcute de către una din părţi, în cazul litigiilor

legate de modificarea contractului;

● De la data încălcării obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor

legate de executarea contractului;

● De la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data
apariţiei oricărei alte cauze care atrage stingerea obligaţiilor
contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea contractului;

● De la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze
contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului.    

� Completarea prevederilor articolului 9, în sensul că introducerea unei

acţiuni în contencios administrativ pentru persoanele vătămate prin ordonanţe

sau dispoziţii din ordonanţe ale Guvernului declarate neconstituţionale, în

cazul în care decizia de declarare a neconstituţionalităţii a fost pronunţată,

urmare a invocării excepţiei în altă cauză, poate fi făcută direct la instanţa de

contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de

1 an, calculat de la data publicării deciziei Curţii Constituţionale în Monitorul

Oficial al României, Partea I. O altă completare a vizat posibilitatea acordării

de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonanţe ale Guvernului,

anularea actelor administrative emise în baza acestora precum şi obligarea

autorităţii publice să emită sau să realizeze un act sau operaţiune

administrativă. De altfel, anterior, Curtea Constituţională s-a pronunţat
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privire la constituţionalitatea prevederilor acestui articol, statuând că

dispoziţiile art.9 erau neconstituţionale în măsura în care permiteau ca

acţiunea introdusă la instanţa de contencios administrativ să aibă ca obiect

principal constatarea neconstituţionalităţii unei ordonanţe sau a unei dispoziţii

dintr-o ordonanţă.

� Reformularea art.11 referitor la termenul de introducere a acţiunii
astfel încât termenul de 6 luni şi modul de calcul au în vedere atât actul
administrativ individual cât şi contractul administrativ. Pentru motive

temeinice, în cazul actului administrativ individual  se acceptă ca cererea să

fie introdusă peste termenul prevăzut de lege, dar nu mai târziu de 1 an de la

data comunicări actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii cererii sau

data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz. În ceea ce priveşte

situaţia suspendării procedurii plângerii prealabile, potrivit legii speciale, se

specifică că termenul curge de la data reluării procedurii, de la momentul

finalizării acesteia sau de la data expirării termenului legal de soluţionare.   

� Modificarea prevederilor articolului 12 astfel încât în cazul în care

reclamantul introduce acţiune împotriva autorităţii, autoritate care refuză să

pună în executare actul administrativ emis în urma soluţionării favorabile a

cererii ori a plângerii prealabile, acesta va trebui să depună la dosar şi copia

certificată a actului administrativ.

� Articolul 14 privind suspendarea executării actului administrativ a
suferit şi acesta modificări, modificări care au în vedere faptul că în cazul în

care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anularea actului în termen

de 60 zile, suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate. De

asemenea, în situaţia în care, cu rea-credinţă, autoritatea publică în baza

dispunerii date de către instanţa de judecată în ceea ce priveşte suspendarea,

emite un alt act cu conţinut identic, legiuitorul stabileşte că noul act

administrativ este suspendat de drept şi nu mai este nevoie de îndeplinirea

procedurii plângerii administrative prealabile.

� Modificarea prevederilor articolului 15 care vizează suspendarea prin

acţiunea principală care are ca obiect anularea actului.

� Se modifică şi articolul 16 referitor la introducerea în cauză a
funcţionarului, mai precis a persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea

sau încheierea actului iar persoana acţionată astfel în justiţie îl poate chema

în garanţie pe superiorul său ierarhic, de la care a primit ordin scris să

elaboreze sau să nu elaboreze actul.

� Introducerea unui nou articol, articolul 16¹ referitor la introducerea în
cauză a altor subiecte de drept, introducere care se face la cerere, sau poate

pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a altor subiecte

de drept.
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� Modificarea termenului de redactare şi de motivare a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate de instanţele de contencios administrativ de la "cel
mult 10 zile" la 30 zile.

� Desfiinţarea recursului în situaţii deosebite reglementat de prevederile
articolului 21 şi reglementarea în interiorul acestui articol a căilor

extraordinare de atac.   

De asemenea, au mai suferit modificări şi articolul 22 referitor la titlul

executoriu, articolul 23 referitor la obligaţia publicării, articolul 24 referitor

la obligaţia executării, articolul 26 referitor la acţiunea în regres, articolul 28

referitor dispoziţiile tranzitorii şi finale, mai precis la completarea cu dreptul

comun. 

2.5.6. Actele administrative exceptate de la controlul instanţelor de

contencios administrativ

În legătură cu actele administrative exceptate de la controlul instanţelor de

contencios administrativ, legea prevede mai multe situaţii printre care

amintim actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile

acestora cu Parlamentul şi actele de comandament cu caracter militar

incluzând în sfera actelor de comandament cu caracter militar, pe lângă

aspectele clasice cunoscute legate de comanda trupei pe teritoriul României,

şi actele care vizează participarea forţelor armate ale ţării noastre la acţiuni

de menţinere a securităţii internaţionale şi de apărare colectivă, în sisteme de

alianţă militară precum şi în acţiunile de menţinere sau de restabilire a păcii.

De asemenea, în această categorie intră şi actele administrative pentru

modificarea sau desfiinţarea cărora se prevede prin lege organică, o altă

procedură judiciară.

Există o categorie de acte administrative care pot fi atacate numai pentru

exces de putere şi anume în actele pentru aplicarea regimului de război, al

stării de asediu sau al celei de urgenţă, cele care privesc apărarea şi securitatea

naţională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum şi pentru

înlăturarea consecinţelor naturale, epidemiilor şi epizootiilor. 

Ca urmare a exceptării acestor acte de la controlul instanţelor de

contencios administrativ, conformitatea lor cu legea specială ce le

reglementează emiterea nu va putea fi verificată, însă se poate verifica situaţia

vătămării drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului, cu posibilitatea acordării

despăgubirilor.

2.5.7. Recursul administrativ prealabil obligatoriu

Legea nr.554/2004 reglementează, în tradiţia legislaţiei româneşti, în

cuprinsul articolului 7 cu privire la procedura prealabilă,  că „înainte de a

se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se
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consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un

act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau

autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de

la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.” Aceste

prevederi sunt aplicabile şi în ipoteza în care legea specială prevede o

procedură administrativ-jurisdicţională, iar partea nu a optat pentru aceasta.

Tot în cuprinsul acestui articol, se precizează că în cazul actului

administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând.

De asemenea, este îndreptăţită să introducă plângere prealabilă şi persoana

vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act

administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din

momentul în care a luat cunoştinţă, pe orice cale, de existenţa acestuia, în

limitele termenului de 6 luni prevăzut de la data emiterii actului, acesta fiind

un termen de prescripţie.

În ceea ce priveşte acţiunile care au ca obiect contracte administrative

plângerea prealabilă are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale,

dispoziţiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător.

În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni care va începe să

curgă:

a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea

lui;

b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului

cererii de modificare făcute de către una dintre părţi, în cazul litigiilor legate

de modificarea contractului;

c) de la data încălcării obligaţiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de

executarea contractului;

d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariţiei

oricărei alte cauze care atrage stingerea obligaţiilor contractuale, în cazul

litigiilor legate de încetarea contractului;

e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze

contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului.

De asemenea, se prevede că în cazul acţiunilor introduse de prefect,

Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenţia Naţională a Funcţionarilor

Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanţe

sau dispoziţii din ordonanţe, plângerea prealabilă nu este obligatorie.

Din cele mai sus prezentate, putem observa că reglementările respective

stabilesc oarecum parametrii de desfăşurare a unui recurs administrativ

prealabil.

Până la a trece să discutăm cu privire la recursul administrativ prealabil,

trebuie să pornim de la a defini în primul rând recursul administrativ. Astfel,

în raporturile persoanelor fizice cu administraţia publică, acestora le sunt
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oferite două posibilităţi pentru a se plânge împotriva actelor administrative

prin care li se aduce o vătămare a drepturilor sau intereselor, şi anume

recursul administrativ şi recursul jurisdicţional.
Recursul administrativ reprezintă calea de atac sau mijlocul procedural

care creează posibilitatea remedierii încălcării drepturilor subiective şi a

intereselor legitime în urma unor vătămări produse de autorităţi ale

administraţiei publice, sau în subsidiar, de autorităţi publice.

Recursul jurisdicţional reprezintă calea de atac care oferă persoanei

vătămate posibilitatea exercitării unei acţiuni în faţa instanţei de judecată

pentru a i se face dreptate.

Cele două tipuri de recurs, sunt în principiu separate şi independente,

întrucât prima formă de recurs se adresează administraţiei publice active, în

schimb recursul jurisdicţional se  adresează instanţelor de judecată.

Recursul administrativ prealabil are ca izvor de origine dreptul de

petiţionare însă acesta apare ca urmare a existenţei unui litigiu în care este

contestată o decizie a administraţiei publice.

Această procedură prealabilă administrativă are scopul de a evita, un

eventual proces în faţa instanţei de judecată, iar numai dacă rezultatul nu este

favorabil, atunci părţile pot apela la un proces în faţa instanţei. În acest fel se

doreşte şi degrevarea instanţelor de judecată de acele litigii care pot fi

soluţionate în mod favorabil pe cale administrativă.

Ca şi caracteristici ale recursului administrativ prealabil amintim printre

altele:

� are fie caracter graţios fie caracter ierarhic;

� are caracter obligatoriu, stabilit prin lege doar în cazul acţiunilor în

anularea unui act administrativ şi doar în cazul acţiunilor exercitate de

persoanele fizice sau juridice, vătămate în drepturile sau interesele lor

legitime prin acte administrative;

� termenul de introducere a recursului administrativ este de 30 de zile de

la comunicarea actului administrativ individual.

În opinia unor autori

119

se consideră că legiuitorul a plasat la îndemâna

autorităţii publice emitente sau ierarhic superioare puterea discreţionară de
a aprecia temeinicia motivelor invocate de persoana fizică sau juridică în

justificarea depăşirii termenului de 30 de zile. Astfel, se susţine că tendinţa

evidentă a autorităţii publice va fi aceea de a considera motivele pentru care

termenul a fost depăşit ca fiind netemeinice, şi recursul administrativ

inadmisibil, cu efectul imediat al inadmisibilităţii acţiunii în justiţie;

corelativul este oferit însă de acţiunea pentru exces de putere, care este
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menită a contracara tocmai astfel de atitudini, şi de a proteja drepturile şi

libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, în cazul de faţă dreptul la acces în

justiţie. Prin urmare, odată cu acţiunea în anularea actului administrativ,

persoană fizică sau juridică va introduce şi o acţiune vizând excesul de putere
al autorităţii publice în aprecierea motivelor invocate pentru justificarea

depăşirii termenului de recurs administrativ, urmând ca instanţa de contencios

administrativ să judece mai întâi acţiunea vizând temeinicia motivelor de

depăşire, şi numai apoi, în caz de admiterea a acesteia, să soluţioneze în

anularea actului administrativ. Operaţiunea de calificare a motivelor ca

“netemeinice” de către autoritatea publică este supusă cenzurii ulterioare a

instanţei de contencios administrativ, prin urmare practica judiciară va avea

un rol covârşitor în identificarea “motivelor temeinice”.

Nu în ultimul rând, se susţine că doar drepturile şi libertăţile fundamentale

ale cetăţenilor cuprinse în Constituţie şi legi, cărora li se aduce atingere printr-

un act administrativ, sunt apărate prin această normă juridică, nu şi alte

drepturi subiective, cuprinse în legislaţia ordinară sau în acte administrative

inferioare legii, cum ar fi dreptul de a construi în baza unei autorizaţii de

construcţie, dreptul de a solicita acordarea unui ajutor material în temeiul

unei legi speciale cu caracter social etc. 

Autorul la care ne-am referit face câteva propuneri de lege ferenda

120

care

privesc printre altele efectul devolutiv al recursului administrativ şi problema

aplicării principiului non reformatio in pejus, sancţiunea neexercitării

recursului administrativ, obiectul recursului administrativ care ar trebui să

fie întotdeauna, revocarea actului administrativ ilegal, despăgubirile putând

fi cerute, în principiu, numai în faţa instanţei de contencios administrativ,

odată cu cererea de anulare sau ulterior sau direct autorităţii care a revocat

actul, care să le acorde în urma efectuării unei expertize. 

Practic, acesta propune „reglementarea anumitor aspecte minimale pentru

asigurarea unei soluţionări corecte a litigiului, dintre care credem că se

desprinde ca importantă obligaţia motivării în fapt şi în drept a recursului şi

a deciziei de soluţionare a acestuia. De asemenea, rezolvarea recursului

administrativ să fie făcută printr-o decizie motivată, care să cuprindă după

modelul german, precizări privind calea de atac şi termenul de exercitare a

acestuia. Pentru asigurarea stabilităţii situaţiilor juridice afectate prin actul

administrativ, credem că ar fi necesară reglementarea efectului suspensiv de

executare a recursului administrativ, pentru ca recursul să nu devină o piedică

în calea restabilirii dreptului încălcat.”
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În concluzie, se poate aprecia că actele normative care reglementează

instituţia contenciosului administrativ, Convenţia europeană a drepturilor

omului, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Codul bunei

administraţii, jurisprudenţa C.E.D.O., practica Curţii de Justiţie de la

Luxemburg şi nu în ultimul rând jurisprudenţa naţională, oferă tuturor

cetăţenilor vătămaţi în drepturile sau interesele lor legitime, posibilitatea de

a-şi apăra aceste drepturi în faţa instanţelor de contencios administrativ

competente potrivit legii, şi nu în ultimul rând, definesc regulile referitoare

la garanţiile procedurale ale justiţiabililor. De altfel, Convenţia este

considerată a fi o adevărată sursă a contenciosului administrativ prin efectul

ratificării sale şi prin efectul acceptării dreptului la un recurs individual.

Trebuie amintită aici şi opinia Curţii de la Strasbourg care consideră că

legea naţională trebuie să fie accesibilă şi previzibilă, prin urmare legea care

guvernează contenciosul administrativ trebuie să fie în atenţia legiuitorului

naţional, pentru ca aceasta să conţină reguli clare pentru a reduce riscul de

subiectivitate şi de arbitrar.

122

De asemenea, trebuie precizat rolul important pe care îl au hotărârile

instanţelor de contencios administrativ, efectele şi consecinţele viitoare ale

acestor hotărâri în planul acţiunilor de promovare şi protejare a drepturilor

omului în raporturile cu administraţia publică, determinând o atenţie sporită

din partea autorităţilor administraţiei publice pe viitor.

În final, se poate constata faptul că instituţia contenciosului administrativ

a făcut un salt important pe drumul evoluţiei sale, însă aceasta nu trebuie să

se oprească aici; activitatea de protejare a drepturilor şi libertăţilor oamenilor

este şi va fi tot timpul  într-o continuă evoluţie atât la nivel naţional cât şi

internaţional. Prin modificările şi completările aduse Legii nr.554/2004 o

intenţie a fost şi aceea de a asigura instanţelor norme de procedură clare, prin

intermediul cărora drepturile cetăţenilor să fie clar exprimate, pentru a putea

fi protejate. 

Contenciosul administrativ, ca mijloc de protecţie a cetăţeanului, se

situează în exteriorul administraţiei publice, dar are cu siguranţă un impact

major asupra calităţii acesteia. Este mai mult decât pertinentă, prin urmare,

afirmaţia potrivit căreia protecţia reală a cetăţeanului în raport cu

administraţia publică nu depinde de unul sau altul din mijloacele de protecţie

luate singular. Este considerată a fi determinantă, existenţa unui ansamblu

echilibrat de mijloace susceptibile de a acorda şanse reale, rezonabile, omului

de rând, de a-şi finaliza demersul, dar fără ca funcţionarea normală a

autorităţilor şi serviciilor publice să fie periclitată.”
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Este evident că şi în materia contenciosului administrativ sunt necesare

garanţii suplimentare pentru a se asigura protejarea drepturilor, libertăţilor şi

intereselor legitime ale cetăţeanului, în cazul în care acestea au fost încălcate

prin emiterea de acte administrative ilegale sau lezate prin excesul de putere

al autorităţilor publice. Aceste garanţii au în vedere şi realizarea prin

intermediul legilor, în special a legii contenciosului administrativ, a unor

standarde de procedură ridicate, eficiente, capabile să asigure o bună

funcţionare a instanţelor specializate de contencios administrativ.

Dreptul administrativ românesc, din cadrul căruia face parte şi instituţia

contenciosului administrativ, a evoluat în ultima perioadă de timp, făcând un

pas important în calea europenizării sale asimilând în principiile şi substanţa

sa noile valori ale dreptului comunitar într-o perioadă relativ scurtă.

124

Europenizarea administraţiei publice, inclusiv a dreptului naţional, vizează

eficientizarea mecanismelor administrative, specifice aplicării ordinii juridice

comunitare, iar pe de altă parte, acordarea unui respect deosebit cetăţeanului

european.

2.6. Codificarea administrativă 

Codificarea reprezintă conform prevederilor articolului 17 din Legea
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă privind elaborarea şi
adoptarea actelor normative o activitate desfăşurată în vederea sistematizării

şi concentrării legislaţiei, în virtutea căreia reglementările dintr-un anumit

domeniu sau dintr-o ramură de drept, subordonate unor principii comune,

sunt reunite într-o structură unitară care poartă denumirea de cod.

Unii autori

125

consideră codificarea drept procedura prin care o serie de

acte juridice ce au suferit mai multe modificări sunt abrogate şi înlocuite

printr-un act unic, aceasta intervenind după consolidarea textelor respective

şi cuprinde eliminarea tuturor dispoziţiilor depăşite, armonizarea

terminologiei utilizate în noul act şi reformularea considerentelor din partea

introductivă a acestuia. 

În literatura de specialitate

126

, codificarea nu este considerată o lucrare

pur formală, ci o lucrare de o complexitate extinsă, o formă superioară de
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sistematizare, care presupune cuprinderea într-un cod a normelor aparţinând

aceleiaşi ramuri de drept, printr-o bogată activitate a legiuitorului, de

prelucrare complexă a întregului material normativ, de îndepărtare a normelor

depăşite, perimate, de completare a lacunelor, de novaţie legislativă, de

ordonare logică a materialului normativ şi de utilizare a unor mijloace

moderne de tehnică legislativă cum ar fi de exemplu alegerea modalităţii de

reglementare, a formei exterioare de reglementare a folosirii mijloacelor

adecvate de conceptualizare.      

Ideea de codificare, la nivelul dreptului administrativ, ţine în primul rând

de analizarea şi constatarea necesităţii unei astfel de acţiuni la nivelul

dreptului administrativ, de recunoaşterea existenţei unei codificări

administrative la nivelul sistemului legislativ în vederea organizării şi

aranjării normelor juridice din această ramură de drept. Unii autori

127

consideră că „necesitatea codificării ar consta în protejarea administraţilor

precum şi orientarea şi raţionalizarea activităţii autorităţilor cu prerogative de

putere publică”. De asemenea, o altă părere

128

arată că o codificare presupune

„o reuniune, într-o logică, a principiilor de drept care reglementează o materie

sau materii analoge”. Însă, există păreri conform cărora „semnificarea,

sistematizarea, normalizarea şi verificarea activităţii administraţiei publice

este necesară, chiar dacă soluţia nu este perfectă, ci doar perfectabilă”.

129

Ideea codificării administrative a apărut ca urmare a exemplelor existente

pe plan internaţional, Olanda fiind una din ţările care au reuşit sa codifice

materia dreptului administrativ. Codificarea administrativă poate fi realizată

fie într-o manieră limitată, cum este cazul Spaniei, sau fie într-o manieră

orientată spre dezvoltarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, aşa cum în

mod evident se tinde în prezent. Indiferent de maniera în care această

codificare se realizează trebuie să conştientizăm că aceasta este una dintre

cele mai puternice şi eficiente metode de simplificare administrativă.

În Uniunea Europeană au existat preocupări în acest sens, al codificării

administrative, un prim pas fiind adoptarea la data de 6 septembrie 2001 a

rezoluţiei care ratifică Codul Bunei Conduite Administrative. Pasul imediat

următor ar fi transformarea acestui Cod în lege europeană, fapt care ar

conduce la eliminarea tuturor problemelor legate de lipsa de organizare din

interiorul instituţiilor şi organelor Uniunii Europene, ar asigura buna aplicare

a principiilor fundamentale de drept atât pentru cetăţeni cât şi pentru

funcţionari. Prin urmare, la nivelul Uniunii Europene au existat câteva
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încercări de codificare administrativă comunitară, însă în opinia unora "o

codificare prematură riscă să creeze un sistem rigid şi inflexibil de norme

juridice, care vor trebui modificate printr-o multitudine de reguli derogatorii

pentru a răspunde problemelor de fond"

130

.

Trebuie să privim codificarea atât din punct de vedere al puterii publice,
cât şi din punctul de vedere al cetăţeanului. Astfel, prin această operaţiune de

codificare se atribuie mai multe garanţii cetăţeanului în raportul acestuia cu

administraţia, ideea existenţei într-un singur loc a tuturor reglementărilor

dintr-un anumit domeniu face ca posibilităţile cetăţeanului de a le cunoaşte

şi de a-şi apăra drepturile potrivit lor să crească.

Codificarea administrativă îşi poate dovedi în mod evident utilitatea,

coerenţa şi accesibilitatea în raport cu cetăţenii, aceasta putând fi "asimilată

codificării dreptului administrativ în sine, respectiv, principiilor fundamentale

ale acestuia, care ar trebui să se afle la baza orientării conduitei autorităţilor

administraţiei publice în raporturile lor cu particularii şi să garanteze

drepturile celor din urmă în faţa administraţiei"

131

. 

În România, codificarea administrativă a reprezentat şi reprezintă şi în

prezent, o temă de actualitate, permanent abordată, în principal din prisma

nevoilor cetăţeanului şi a modului în care acestea sunt satisfăcute de către

administraţie. Încă din perioada interbelică au existat specialişti interesaţi de

problema codificării, care au avut opinii pro şi contra acţiunii de codificare.

Astfel, unii

132

au considerat că un astfel de cod ar avea proporţii inverse şi ar

fi într-o continuă transformare, tocmai datorită faptului că materiile atât de

diferite ce se circumscriu dreptului administrativ sunt numeroase. Cu toate

acestea, mai târziu, acelaşi autor împreună cu alţi doi autori

133

au elaborat

Codul administrativ adnotat, cod ce conţinea cele mai importante acte

normative din ramura dreptului administrativ.

Alţi autori

134

susţin ideea codificării prin intermediul legilor, inclusiv prin

realizarea unei legi, în care să fie stabilite principiile şi regulile care stau la

baza procesului de judecare a litigiilor de contencios administrativ. "Un

sistem judiciar trebuie să beneficieze de reguli precise sub aspectul organi -

zării şi funcţionării sale, precum şi al regulilor de procedură contencioasă.
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Realizarea unui sistem coerent de norme juridice este în măsură să constituie

cu certitudine o garanţie efectivă a ocrotirii drepturilor şi libertăţilor

fundamentale ale cetăţenilor, în calitate de persoane administrate, în cadrul

relaţiilor pe care aceştia le au cu autorităţile publice naţionale". 

Mai târziu, s-a susţinut constant

135

ideea necesităţii codificării admi nistra -

tive, în principal a necesităţii codificării normelor de procedură administrativă

într-un Cod de procedură administrativă "care ar trebui să conţină reguli ale

procedurii administrative generale care privesc emiterea de acte

administrative de către toate organele administraţiei de stat, formele necesare

şi condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea elaborării şi executării deciziei

legale în măsură să asigure realizarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor"

136

. 

Au existat şi alte păreri

137

referitoare la codificare, păreri care aveau în

centru ideea elaborării unui Cod administrativ a cărui eficienţă şi utilitate ar

avea ca efect o mai bună reglementare a situaţiei regimului juridic administrativ. 

Ca un răspuns la întrebarea "De ce până în prezent nu avem o lege în
vigoare referitoare la codificarea administrativă?" am putea răspunde prin a

sublinia faptul că deşi au trecut mai mult de  două decenii de la schimbarea

regimului comunist, ţara noastră se află în continuare în tranziţie, din anumite

puncte de vedere, administraţia publică fiind în această situaţie. La aceasta se

adaugă permanenta schimbare şi transformare a nevoilor şi cerinţelor

cetăţenilor, nevoi pe care administraţia trebuie să le satisfacă într-un mod cât

mai eficient şi mai transparent. Un alt considerent ce vine în argumentarea

răspunsului la întrebare ar fi acela că România trebuie să ţină cont şi de

calitatea sa de membru al Uniunii Europene, de respectarea primatului

dreptului comunitar asupra sistemelor de drept naţionale. De asemenea, lipsa

unui precedent în legislaţia românească reprezintă o altă cauză deosebit de

relevantă. 

Printre modalităţile de realizare şi de punere în aplicare a acestui demers

trebuie amintită în primul rând necesitatea unei codificări a procedurii

administrative, pentru a se realiza o cât mai bună protecţie juridică a

drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului dar şi o bună administrare.   

Ideea unei codificări administrative în România ce va include şi instituţia

contenciosului administrativ ar avea ca efecte imediat următoare trecerea la

un alt nivel, un nivel superior celui existent în prezent prin perfecţionarea şi

dezvoltarea legislaţiei urmată în mod evident de reducerea inflaţiei actelor
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normative şi a discrepanţelor juridice existente între acestea, de îmbunătăţirea

reglementării juridice a raporturilor de drept administrativ în sfera socio-

economică dar şi în cea administrativă şi nu în ultimul rând, întrucât este de

o importanţă majoră acest efect, informarea extinsă şi mult mai uşor

accesibilă a populaţiei referitor la cadrul legal existent administrativ. De

asemenea, o astfel de codificare ar duce şi la realizarea unei ierarhii a actelor

administrative, cu respectarea tuturor principiilor, inclusiv a celui mai

important dintre ele şi anume, a principiului legalităţii, principiu care

reprezintă "forma cea mai elaborată împotriva posibilului arbitrariu al

autorităţii executive".

138

Principiul legalităţii reprezintă un principiu

fundamental care stă la baza fenomenului administrativ şi căruia i se

subordonează acţiunea administrativă".

Acelaşi autor

139

consideră că "simplificarea, sistematizarea, normalizarea

şi unificarea activităţii administraţiei publice reprezintă cele mai puternice

argumente care s-ar afla la baza codificării administrative. În plus, o

asemenea reglementare ar trebui să conducă la eliminarea oricăror

paralelisme sau contradicţii între actele normative în domeniu".

Prin codificarea administrativă se asigură şi o participare activă şi

garantată a cetăţeanului la elaborarea, emiterea şi punere în executare a

actelor administrative individuale.

Până în prezent au existat mai multe propuneri legislative referitoare la o

codificare administrativă, una dintre acestea făcând referire la promulgarea

unui Cod de procedură administrativă care să reprezinte cadrul normativ

principal de înfăptuire a activităţii administraţiei publice şi care să aibă ca

scop realizarea competenţei autorităţilor publice cu respectarea interesului

public şi a drepturilor subiective/intereselor legitime ale persoanelor fizice

sau juridice, precum şi a regulilor statului de drept. Prevederile acestui cod

ar trebui să se aplice atât activităţii administrative desfăşurate de autorităţile

publice cât şi contenciosului administrativ. 

Astfel, au existat mai multe variante, una dintre ele fiind iniţiată de

teoreticienii de drept administrativ

140

iar alta propunere a venit mai târziu, în

ideea necesităţii armonizării cu legislaţia europeană şi astfel în anul 2007,

Ministerul Administraţiei şi Internelor a supus dezbaterii publice proiectul

Codului de Procedură administrativă al României.
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Astfel, acest proiect de cod a pornit de la proiectul Codului de procedură

administrativă elaborat de un colectiv de specialişti, la care am făcut referire

mai sus, din domeniul dreptului administrativ la Sibiu, în anii 2000-2003, şi

apoi sub egida Institutului de Ştiinţe Administrative, şi publicat în „Revista

de Drept Public”

141

, proiect căruia nu i-a fost acordată până în prezent, din

păcate, atenţia cuvenită. De asemenea, au fost avute în vedere observaţiile

specialiştilor făcute cu privire la proiect. 

Acest proiect de cod a apărut şi ca urmare a necesităţii realizării reformei

administraţiei publice, întrucât pentru întărirea capacităţii instituţionale a

structurilor din administraţia publică centrală şi locală, este nevoie şi de

simplificarea procedurilor şi reglementarea unitară a regulilor care privesc

funcţionarea administraţiei publice. 

Proiectul de cod de procedură administrativă are ca scop reglementarea

într-o formă unitară şi sistematică a procedurii administrative, clarificarea

principiilor, conceptelor, etapelor procedurii administrative, căilor de atac şi

regimului juridic al actelor, operaţiunilor şi contractelor administrative, astfel

încât să fie înlăturate carenţele generate de fragmentare, lipsa de claritate,

lipsa de accesabilitate a legislaţiei actuale. De asemenea, sistemul propus are

în vedere pe cât posibil înlăturarea incompatibilităţilor sau conflictelor

generate de diferite prevederi normative aplicabile aceleiaşi materii. 

Ca şi obiective stabilite prin acest proiect de cod de procedură

administrativă amintim necesitatea uniformizării soluţiilor legale disparate

existente în legislaţia actuală, reglementarea pentru prima dată a unor situaţii

juridice semnalate de practica administrativă, coroborarea regulilor,

conceptelor şi instituţiilor juridice specifice procedurii administrative cu cele

proprii contenciosului administrativ, simplificarea mijloacelor de acţiune a

administraţiei publice prin coerenţa şi predictibilitatea procedurilor,

asigurarea stabilităţii procedurilor administrative şi indirect predictibilitatea

actului de administraţie publică.

Scopul realizării acestui cod se regăseşte în mai multe idei fundamentale,

şi anume: 

a) reglementarea modului în care deciziile sunt luate în administraţia

publică, în condiţiile respectării drepturilor persoanelor fizice sau juridice,

precum şi a interesului public;

b) asigurarea informării şi participării tuturor părţilor interesate la luarea

deciziilor administrative;

c) stabilirea unor reguli minimale pentru controlul organizării şi

funcţionării administraţiei publice;

d) reducerea birocraţiei, simplificarea mijloacelor de acţiune a administraţiei

publice şi apropierea administraţiei de cetăţean. 
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Ca elemente de noutate pe care acest proiect de cod le aduce, amintim: 

a) reglementarea coerentă a principiilor care guvernează procedura

administrativă: legalitatea, eficienţa, interesul public, buna credinţă, egalitatea

de tratament, motivarea activităţii administrative, recursul administrativ şi

accesul la justiţie, transparenţa, colaborare şi cooperare, responsabilitate şi

răspundere; 

b) clarificarea unei serii de concepte, termeni şi instituţii în cadrul

procedurii administrative: activitate administrativă, autorităţi publice, serviciu

public, regim de putere publică, act administrativ, contract administrativ,

operaţiuni administrative şi fapte administrative, drept de apreciere, drept

vătămat, interes legitim, interes public; 

c) clarificarea regimului juridic al competenţei – reglementarea şi clarifi -

carea aspectelor privind limitele competenţei, stabilirea competenţei, soluţio -

narea conflictelor de competenţă, delegarea acesteia; aceste soluţii legislative

sunt elemente fundamentale în desfăşurarea procedurii administra tive, care

până în prezent, nu au prins un contur instituţional juridic unitar; 

d) clarificarea aspectelor incidente procedurii administrative de la iniţierea

procedurii şi până la finalizarea acesteia: părţile procedurii administrative,

mijloacele de petiţionare şi înregistrarea petiţiilor, incidente şi drepturi

procedurale, tipurile de probe admise în cadrul acestei proceduri şi modali -

tăţile de administrare şi prezentare a acestora în faţa autorităţilor publice

(investigaţii, procedura de citare, martorii, experţii, declaraţia părţii, audierea,

cercetarea la faţa locului), comunicarea în cadrul procedurii administrative,

costurile procedurii, modalităţi de finalizare a procedurii administrative

(acordul de mediere, minute, soluţionarea petiţiei, refuzul în cadrul procedurii

administrative), răspunderea autorităţilor publice;

e) raţionalizarea regimului juridic aplicabil actelor administrative –

reglementarea formalităţilor procedurale necesare emiterii/adoptării actelor

administrative (tipuri de avize şi majorităţi), regulilor privind adoptarea/

emiterea actelor administrative, efectele juridice ale actelor administrative,

executarea actelor administrative, modificarea şi încetarea efectelor juridice

ale actelor administrative; 

f) raţionalizarea regimului juridic aplicabil operaţiunilor administrative –

reglementarea categoriilor de operaţiuni administrative, a actelor/înscrisurilor

constatatoare a acestora, forma operaţiunilor administrative; 

g) clarificarea regimului juridic aplicabil contractelor administrative –

precizarea criteriilor de calificare a unui contract ca fiind administrativ şi

efectelor juridice ale acesteia;

h) reglementarea controlului administrativ corelativ cu dreptul de apre -

ciere şi a căilor de atac pe cale administrativă prin consacrarea regulilor şi

procedurii aplicabile recursului administrativ graţios şi ierarhic şi recursului

administrativ în cazul contractelor administrative.
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Ca şi structurare, proiectul de cod este împărţit în mai multe părţi care cuprind

pe rând dispoziţii generale, detalierea procedurii administrative, prin reglemen -

tarea mijloacelor alternative de soluţionare a disputelor administrative, aceste

proceduri prealabile sesizării instanţei de judecată având un important rol atât în

ceea ce priveşte responsabilizarea autorităţilor publice pentru apărarea drep -

turilor şi intereselor persoanelor şi a interesului public, cât şi în evitarea litigiilor

de contencios administrativ. Primul titlu al acestei părţi tratează principiile

generale, părţile procedurii, regimul juridic al competenţei, termenele, iar titlul

II este dedicat etapelor necesar a fi parcurse în cadrul procedurii administrative.

Următoarele titluri sunt dedicate actului administrativ (instituţie juridică centrală

a dreptului administrativ), operaţiunilor administrative (categorie discutată până

în prezent doar de doctrină, dar cu importante implicaţii practice mai ales în

sfera contenciosului administrativ), regimului general aplicabil contractelor

administrative, controlului administrativ (formele şi principiile după care se

exercită), căilor de atac pe cale administrativă a actelor administrative (recursul

administrativ şi jurisdicţiile administrative speciale). Partea a-III-a a Codului

este dedicată dispoziţiilor finale şi tranzitorii, unde sunt identificate

reglementările care nu necesită un regim derogatoriu şi care vor fi abrogate ca

efect al intrării în vigoare a codului.

Au fost stabilite şi tezele prealabile privind realizarea Codului de

procedură administrativă, elaborate în baza art.26 din Legea nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
teze care reflectă concepţia generală, principiile, noile orientări şi principalele

soluţii ale reglementărilor preconizate în materia procedurii administrative.

Aceste teze prealabile au fost adoptate prin Hotărârea Guvernului
nr.1360/2008142 privind aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului
de procedură administrativă. 

Astfel, prin această iniţiativă de realizare a unui Cod de procedură

administrativă, România doreşte să realizeze unul dintre obiectivele reformei

din administraţia publică şi anume a obiectivului întăririi capacităţii insti -

tuţionale a structurilor din administraţia publică centrală şi locală. Aceasta

se raliază şi dinamicii remarcabile a propunerilor de codificare şi simplificare

a procedurilor administrative la nivel european şi mondial, întrucât cea mai

mare parte a statelor membre ale Uniunii Europene, exceptând unele state

143

care au altă formă de organizare a contenciosului administrativ, au regle -

mentat materia în cadrul unui cod privind justiţia administrativă şi, după caz,

a contenciosului administrativ. 
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III. Promovarea şi protejarea drepturilor omului

prin contencios electoral  

3.1 Drepturile electorale

3.1.1. �oţiunea de "drepturi electorale"

Pornind de la o expresiei consacrată în literatura de specialitate

144

şi anume

aceea că democraţia reprezintă "guvernarea poporului, de către popor, pentru

popor" şi că aceasta implică alegerea guvernanţilor de către popor prin

intermediul unor alegeri libere şi periodice putem constata că apariţia şi

fundamentarea drepturilor de natură electorală se ancorează puternic şi cu

mult timp în urmă în istoria omenirii. În prezent, predomină varianta de

democraţie reprezentativă, care este privită ca o democraţie indirectă, în care

poporul nu guvernează el însuşi, ci îşi alege reprezentanţii care să îl

guverneze.

145

"Drepturile electorale" reprezintă drepturi exclusiv politice care s-au

născut ca urmare a dorinţelor membrilor comunităţii de a dobândi un anumit

statut politic, de a se autoguverna. Aşadar din punct de vedere al naturii lor

juridice acestea sunt considerate a fi drepturi politice, exclusiv politice

146

.

Acestea "formează o categorie distinctă între drepturile şi libertăţile

cetăţenilor, fiind astfel înscrise în constituţii şi legi şi au ca obiect, în

exclusivitate, participarea cetăţenilor la guvernare".

147

Aceste drepturi electorale au fost alături de drepturile civile primele

drepturi care s-au impus în realitatea juridică a fiecărei ţări, tocmai de aceea,

în prezent, acestea sunt considerate a face parte din prima generaţie de

drepturi. 

În vederea unei exercitări depline şi independente a acestor drepturi s-au

creat mecanisme juridice de garantare a exercitării acestor drepturi,

mecanisme care sunt stabilite prin intermediul sistemului electoral. În

doctrina constituţională conceptul de "sistem electoral" este controversat, iar

uneori se foloseşte fie noţiunea de drept de vot şie noţiunea de drepturi

electorale. 

Reglementarea acestor drepturi electorale se face atât în constituţia unei

ţări, fiind vorba de drepturile electorale fundamentale, şi anume dreptul de vot
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şi dreptul de a fi ales,  cât şi în legislaţia sa (dreptul cetăţenilor de a contesta

candidaturile, dreptul cetăţenilor de a verifica înscrierea pe listele electorale,

etc). "Caracterul exclusiv permite delimitarea lor de celelalte drepturi şi

libertăţi fundamentale, iar faptul că ele aparţin numai cetăţenilor înseamnă că

pot fi exercitate pentru participarea la guvernare, iar aceasta se realizează

numai de corpul electoral".

148

Urmare a naşterii acestor drepturi electorale, s-a pus problema exercitării

acestora, exercitare care se poate face doar de către cei care alcătuiesc corpul

electoral. Corpul electoral "nu poate şi nu trebuie confundat cu naţiunea,

întrucât pot vota doar cetăţenii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de

constituţii şi de legi (alegători activi). Crearea corpului electoral se face de

organele de stat, care au fost, la rândul lor, înfiinţate de corpul electoral. Pe

cale de consecinţă statul este cel care stabileşte dimensiunile corpului

electoral prin reglementarea unor condiţii constituţionale şi legale, în acest

scop".

149

În literatura de specialitate s-a subliniat că "electoratul este componenta

decizională a poporului. El este singura putere originară, pe temeiul căreia se

legitimează şi se constituie însăşi puterea şi autorităţile statului. El înglobează

atât guvernanţii, cât şi guvernaţii, deoarece momentul electoral este

momentul adevărului în competiţia electorală şi toţi iau startul de pe aceiaşi

linie"

150

.

"Alegerile constituie procedeul tradiţional democratic prin care poporul,

deţinătorul suveranităţii naţionale, îşi desemnează autorităţile reprezentative"

151

.

Alegerile, instrumentul prin care se realizează exercitarea dreptului de vot,

nu au doar unica funcţie de a servi reprezentării cetăţenilor. Societatea politică

contemporană acordă alegerilor şi un alt sens şi anume acela de a facilita

relaţia de putere dintre guvernanţi şi guvernaţi, acela de a permite

comunicarea între autorii deciziei politice şi cei pentru care se aplică, cu alte

cuvinte, asigurarea obedienţei cetăţeanului faţă de putere, indiferent care ar

fi natura celei din urmă.

152
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3.1.2. Drepturi electorale fundamentale. 

Drepturile electorale fundamentale, exclusiv politice, reglementate în mod

tradiţional în constituţiile ţărilor, şi care au ca obiect participarea cetăţenilor

la guvernare sunt reprezentate de dreptul de vot şi dreptul de a fi ales.
Dreptul de vot, deşi nu este un drept natural, acesta semnifică puterea

poporului, el fiind considerat în literatura de specialitate ca fiind un drept

complex "recunoscut, în condiţiile legii, cetăţenilor unui stat de a-şi exprima

în mod liber, direct sau indirect, opţiunea electorală pentru un anumit partid

politic sau un candidat propus de o grupare politică sau pentru un candidat

independent."

153

Dreptul de vot se exprimă în mod obişnuit prin completarea

unui buletin de vot şi depunerea acestuia în urnă

154

.

Prin exercitarea acestui drept se urmăreşte alegerea membrilor

Parlamentului sau a Preşedintelui unei ţări, a membrilor consiliilor locale şi

a primarilor etc, contribuind în mod evident la constituirea structurii de

guvernare dintr-un stat la un anumit moment. Exercitarea acestuia se poate

face sub diverse forme, forme reglementate de legislaţia electorală a fiecărei

ţări în parte, obligativitatea liberei exprimări şi caracterul universal a acestuia

fiind două trăsături esenţiale fără de care exercitarea nu este reală. Deşi de-a

lungul vremii au existat mai multe forme de consacrare a votului, în prezent

s-a consacrat votul universal, recunoscut tuturor cetăţenilor.

Dreptul de vot se caracterizează, aşa cum am precizat şi mai sus, prin

universalitate, statul fiind obligat să îl garanteze fiecărui cetăţean în parte. Se

asigură caracterul universal al dreptului la vot, atunci când acesta aparţine

tuturor cetăţenilor cu anumite condiţii minimale, condiţii care se referă la

vârstă, naţionalitate precum şi la exercitarea drepturilor civile şi cetăţeneşti. 

O altă caracteristică esenţială a dreptului de vot este egalitatea, mai precis

că fiecare cetăţean dispune doar de un singur vot, egal pentru toţi cetăţenii din

punct de vedere al valorii juridice. Se pleacă aşadar de la premisa că orice

cetăţean trebuie să poată să-şi exercite drepturile sale în forma cea mai egală

cu putinţă. În vederea asigurării egalităţii votului, fiecare stat îşi ia măsuri

corespunzătoare a tradiţiilor sale electorale şi are în vedere şi aplicarea unor

măsuri, tehnici şi procedee electorale care alterează egalitatea votului (ex.

principiul constituţional al egalităţii, votul plural, votul multiplu, geografia

electorală etc). 

Caracterul direct al votului reprezintă o altă trăsătură esenţială a acestuia,

care subliniază faptul că orice cetăţean poate şi trebuie să participe direct la
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procesul de votare, să îşi exprime în mod individual şi direct votul său,

excluzând reprezentarea acestuia sub orice formă. 

Urmează caracterul secret al votului, caracter care îi asigură cetăţeanului

în acest fel independenţa, posibilitatea de a-şi exprima în mod liber opţiunea

politică, iar această opţiune nu va  putea fi cunoscută de alte persoane. Aceasta

se realizează printr-o serie de garanţii asigurate de către autorităţile publice. 

În literatura de specialitate se consideră că "votul secret are ca fundament

apărarea alegătorului împotriva oricăror represiuni pentru opţiunea sa

electorală."

155

"Votul secret este o măsură rezonabilă, instituită de societate aşa cum este

ea, cu toate inegalităţile sale, şi nu de o societate ideală în care fiecare şi-ar

putea afişa opiniile în toată libertatea şi în totală independenţă. Acolo unde

votul nu este respectat, rareori democraţia se comportă bine."

156

Ultima trăsătura esenţială a dreptului de vot este dată de caracterul liber
al exprimării votului, situaţie care apare ca urmare a posibilităţii oferite

cetăţeanului de a participa sau nu la alegerile electorale dar şi de a-şi

manifesta în mod liber şi nestingherit opţiunea sa electorală.

Dreptul de a fi ales reprezintă celălalt drept electoral fundamental,

exclusiv politic,  care odată exercitat îi oferă posibilitatea celui care îl exercită

să devină alesul electoratului în organele reprezentative. Pentru a se putea

exercita acest drept este nevoie întrunirea cumulativă a mai multor condiţii

prevăzute de Constituţia fiecărui stat dar şi de legislaţia electorală a acestuia. 

3.1.3. Reglementarea la nivel internaţional a drepturilor electorale

fundamentale

Alături de reglementarea în Constituţia fiecărui stat, drepturile electorale

fundamentale se regăsesc reglementate şi în documente internaţionale de o

importanţă majoră, documente care reprezintă piatra de temelie în ceea ce

priveşte garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Astfel, în Declaraţia Universală A Drepturilor Omului157
, în articolul

21, se stipulează că:

1. Orice persoană are dreptul să participe la conducerea treburilor publice

ale ţării sale, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi liber aleşi.

2. Orice persoană are dreptul de acces, în condiţii de egalitate, la funcţiile

publice ale ţării sale.
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3. Voinţa poporului este baza puterii de stat, această voinţă trebuie să fie

exprimată prin alegeri oneste care trebuie să aibă loc periodic, prin sufragiu

universal egal şi prin vot secret sau după o procedură echivalentă care să

asigure libertatea votului."

În Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice158

dispoziţiile articolului 25 se referă la faptul că:

"Orice cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una dintre
discriminările la care se referă articolul 2 şi fără restricţii nerezonabile:

a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin
intermediul unor reprezentanţi liber aleşi;

b) de a alege şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri periodice, oneste, cu
sufragiu universal şi egal şi cu scrutin secret, asigurând exprimarea liberă
a voinţei alegătorilor;

c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, la funcţiile publice din
ţara sa."

De asemenea, în cuprinsul Protocolului nr.1 la Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului la art.3 se stabileşte că "Înaltele părţi contractante se
angajează să organizeze la intervale rezonabile alegeri libere cu vot secret,
în condiţiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la
alegerea corpului legislativ". 

3.2. Drepturile electorale în Uniunea Europeană

3.2.1. Scurt istoric privind reglementarea drepturilor electorale în

Uniunea Europeană

Apariţia şi fundamentarea noţiunii de drepturi electorale se prezintă cu un

istoric destul de îndepărtat în timp, acestea regăsindu-se în documente

internaţionale şi regionale, precum Declaraţia Universală a Drepturilor

Omului, şi finalizând cu documente de actualitate, în vigoare, care au ca rol

în garantarea, respectarea, protejarea şi promovarea tuturor acestor drepturi,

atât la nivel internaţional dar şi la nivelul Uniunii Europene, prin ultimul

tratat al acesteia, Tratatul de la Lisabona.

Uniunea Europeană deşi iniţial a acordat o atenţie deosebită obiectivelor

economice,  începând cu Tratatul de la Maastricht s-a reorientat, dimensiunea

politică şi democratică a acesteia căpătând noi valenţe.
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Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii Europene, a adăugat şi obiective

politice şi, cel mai important, a dus la crearea unui nou concept, a conceptului

de "cetăţenie a Uniunii", articolul 8 instituind „o cetăţenie a Uniunii”, dar

conţinutul acestuia a rămas să fie elaborat ulterior. Articolul 8 prevede:

"(1) Se instituie cetăţenia Uniunii.
Este cetăţean al Uniunii orice persoană care are cetăţenia unui stat

membru.
(2) Cetăţenii Uniunii se bucură de drepturile şi au obligaţiile prevăzute

de prezentul tratat."
Prin Tratatul de la Amsterdam se completează prevederile articolului 8,

alin.1 cu următorul text: "Cetăţenia Uniunii nu înlocuieşte cetăţenia
naţională, ci o completează". 

Această cetăţenie a Uniunii implică, în mod evident, şi o serie de drepturi,

drepturi electorale, care deschid calea cetăţenilor europeni spre participarea

la viaţa politică. Se consacră următoarele drepturi:

� Dreptul de şedere şi de liberă circulaţie pe teritoriul oricărui stat

membru;

� Dreptul de a vota şi de a fi ales la alegerile municipale şi la cele pentru

Parlamentul European, pentru orice cetăţean care locuieşte în alt stat decât cel

de origine;

� Dreptul cetăţenilor europeni de a se refugia la reprezentanţele diplo -

matice şi consulare ale oricărui stat membru al Comunităţii;

� Dreptul de a înainta petiţii Parlamentului european;

� Dreptul de a se adresa mediatorului european.

Carta Drepturilor Fundamentale, elaborată în acelaşi timp cu Tratatul de

la Nisa consolidează drepturile cetăţeanului european. Astfel, aceasta ajută la

completarea cu noi precizări referitoare la drepturile care definesc cetăţenia

Uniunii Europene. Regăsim următoarele drepturi:

� dreptul de a vota şi a candida la alegerile pentru Parlamentul European;

� dreptul de a vota şi a candida pentru alegerile municipale;

� dreptul la o bună administraţie europeană care, la rândul său, cuprinde:

– dreptul fiecărei persoane de a fi audiată, înainte de luarea oricărei decizii

individuale care o afectează;

– dreptul fiecărei persoane de a avea acces la propriul dosar, cu respectarea

confidenţialităţii, a secretului profesional şi de afaceri;

– obligaţia administraţiei europene de a-şi justifica deciziile.

� dreptul de acces la documentele instituţiilor europene;

� dreptul de a se adresa Avocatului Poporului (Ombudsman) la nivel

european;

� dreptul de petiţie la Parlamentul European;

� dreptul de deplasare şi rezidenţă pe teritoriul statelor membre;
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� dreptul la protecţie diplomatică şi consulară într-o ţară terţă, în care

propria ţară nu este reprezentată.

Aceste drepturi reprezintă îndeosebi drepturi politice, punându-se accent

pe raporturile dintre cetăţean şi structurile publice ale guvernării europene,

ceea ce duce la constatarea în timp a unei întăriri a cetăţeniei supranaţionale.

Prin Declaraţia de la Laeken din decembrie 2001, Uniunea şi-a propus ca

obiectiv apropierea de cetăţeni, reliefându-se cu aceeaşi ocazie necesitatea

definirii unei Uniuni mai suple, mai eficiente, mai democratice şi mai

transparente.

Tratatul de la Lisabona nu aduce modificări semnificative în ceea ce

priveşte drepturile electorale, însă apar unele modificări faţă de tratatele

constitutive, iar aderarea Uniunii Europene la instrumentele juridice interna -

ţionale, precum Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, impune respec -

tarea de către Uniune şi a acestor prevederi. Prin urmare, drepturile şi

libertăţile fundamentale, aşa cum sunt garantate de Convenţie dar şi de textele

constituţiilor statelor membre  reprezintă principii generale, parte integrantă

din dreptul Uniunii Europene. Astfel, articolul 3 din  Protocolul  adiţional la

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului va trebui respectat, acesta

stabilind că "înaltele părţi contractante se angajează să organizeze, la intervale

rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile care asigură libera

exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ". Ca

urmare a respectării articolului mai sus-menţionat, articolul 6 U.E. se

modifică şi acesta. Dreptul la alegeri libere este un drept subiectiv de

participare al oricărui cetăţean, însă nu este un drept absolut deoarece statele

pot supune drepturile de vot şi de eligibilitate la anumite condiţii restrictive,

în aşa fel încât acestea să fie legitime. 

În literatura de specialitate se consideră că "în ciuda acestor limitări

inevitabile, dreptul la alegeri libere face în prezent obiectul unei protecţii mai

importante din partea organelor de la Strasbourg. În fapt, în ciuda importanţei

pluralismului politic care este unul dintre pilonii oricărei societăţi

democratice, clauza politică prevăzută la art.3 din Protocolul nr.1 era până în

prezent o obligaţie minimală însă .... progresiv lucrurile au evoluat către o

valorizare sporită a democraţiei reprezentative, în special cu recunoaşterea

calităţii de corp legislativ al Parlamentului"

159

.  

De asemenea, mai multe texte fac referire la principiul democraţiei
reprezentative dar şi la cea participativă, şi la sprijinul pe care Uniunea

Europeană trebuie să îl acorde cetăţenilor şi asociaţilor lor.

160 Democraţia
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reprezentativă se reliefează prin modalitatea de formare a Parlamentului

European, prin legitimitatea indirectă a Consiliului European şi a Consiliului

de miniştri precum şi prin rolul partidelor europene în viaţa politică a Uniunii.

Practic orice cetăţean membru al Uniunii Europene are dreptul de a participa

la viaţa democratică a Uniunii. În ceea ce priveşte democraţia participativă,

aceasta denotă intenţia de a acorda un interes sporit şi o mai mare importanţă

dialogului permanent, deschis şi transparent dintre instituţiile Uniunii  cu

cetăţenii săi.    

Tot în cadrul acestui tratat se introduce iniţiativa cetăţenească, ca

modalitate de sesizare a Comisiei pentru adoptarea unor acte cu caracter

juridic iar dreptul de acces la documentele Uniunii este extins.  

În opinia unor autori, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona ar

reprezenta actul de naştere al unui corp electoral european

161

.

Alături de reglementările prevăzute în tratate, au apărut şi alte

reglementări, precum:

� Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilirea

a normelor de exercitare a dreptului de a alege şi a de a fi ales pentru

Parlamentul European pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat

în care nu sunt resortisanţi

162

. 

� Directiva 94/80/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994 de stabilire a

normelor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile locale

pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-u stat membru a cărui cetăţenie

nu o deţin, cu modificările şi completările ulterioare.

163

� Regulamentul 2004/2003/CE al Parlamentului European şi al Consi -
liului din 4 noiembrie 2003 privind statutul şi finanţarea partidelor politice la

nivel european, cu modificările şi completările ulterioare.

164

Un rol deosebit de important în edificarea şi consolidarea drepturilor

electorale l-a avut şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor

Europene.

De asemenea, nu trebuie uitată adoptarea Codului bunelor practici în
materie electorală165

, de către  Consiliul pentru Alegeri Democratice şi,
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ulterior, de către Comisia de la Veneţia, la solicitarea Adunării parlamentare,

în anul 2002. Acest document a fost aprobat de Adunarea parlamentară cu

ocazia sesiunii sale din 2003 (prima parte) şi de Congresul pentru puterile

locale şi regionale al Consiliului Europei, la sesiunea din primăvara anului

2003.

Codul de bune practici în materie electorală, reflectă principiile patrimo -

niului electoral european, fiind un document de referinţă în acest domeniu al

Consiliului Europei, care poate sta la baza unor eventuale dezvoltări ale

cadrului legislativ pentru organizarea de alegeri democratice în statele

europene.

Respectarea celor cinci principii ale patrimoniului electoral european

(sufragiul universal, egal, liber, secret şi direct) este esenţială democraţiei,

asigurând posibilitatea de a exprima democraţia prin diferite modalităţi, dar

sub rezerva anumitor limite. Aceste limite derivă în primul rând din

interpretarea acestor principii. Acest text stipulează regulile minime care

trebuie urmate pentru a asigura respectarea lor. În al doilea rând, nu este

suficient ca dreptul electoral stricto senso să conţină reguli adecvate

patrimoniului electoral european, acestea însă trebuie să fie incluse în

contextul lor: credibilitatea procesului electoral trebuie să fie garantată. În

primul rând, drepturile fundamentale trebuie să fie respectate. În continuare,

stabilitatea regulilor trebuie să fie astfel asigurată, încât să excludă orice

suspiciune de manipulare. În cele din urmă, cadrul procedural trebuie să

permită implementarea eficientă a regulilor proclamate.

Astfel, în explicarea celor mai sus-menţionate, în cadrul acestui Cod se fac

diverse referiri cu scopul de a lămuri acolo unde este cazul dar şi de a

influenţa promovarea  şi protejarea acestor drepturi electorale prin iniţiative

legislative la nivelul fiecărui stat suveran.

Prin urmare, organizarea unor alegeri democratice şi existenţa democraţiei

sunt imposibile fără respectarea drepturilor omului, în special a libertăţii de

exprimare şi a presei, a libertăţii de întrunire şi asociere pentru scopuri

politice, inclusiv crearea partidelor politice. Limitarea acestor drepturi

fundamentale trebuie să corespundă prevederilor Convenţiei europene a

Drepturilor omului, dar şi exigenţei conform căreia aceste limitări trebuie să

aibă o bază legală şi care să corespundă interesului general şi să respecte

principiul proporţionalităţii.

Stabilitatea dreptului este un element important al credibilităţii procesului

electoral şi este esenţială pentru consolidarea democraţiei. Prin urmare,

modificarea frecventă a normelor sau caracterul lor complex pot dezorienta

alegătorul. Trebuie garantată nu atât stabilitatea principiilor fundamentale cât

stabilitatea unor reguli mai speciale ale dreptului electoral, în special cele

care reglementează sistemul electoral propriu-zis, componenţa comisiilor
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electorale şi constituirea teritorială a circumscripţiilor. Aceste trei elemente

sunt frecvent considerate a fi factori decisivi la determinarea rezultatelor

scrutinului. De aceea, trebuie evitate nu doar manipulările în favoarea

partidului la putere, ci însăşi tentativele de manipulare. 

Una din modalităţile de evitare a manipulărilor ar fi definirea în

Constituţie sau în textul superior legii ordinare a elementelor cele mai

sensibile (sistemul electoral propriu-zis, componenţa comisiilor electorale,

circumscripţiile sau regulile de constituire a circumscripţiilor). 

Prin urmare, se consideră că dreptul electoral ar trebui să aibă, în principiu,

rang legislativ. 

În ceea ce priveşte procedura electorală şi garanţiile procedurale, se fac

referiri la organizarea scrutinului de către un organ imparţial, pentru a se

asigura o bună administrare a procesului electoral, la independenţa

administraţiei faţă de puterea politică, funcţia publică aplicând dreptul

electoral fără a fi supusă presiunilor din partea puterii politice. Crearea

comisiilor electorale independente şi imparţiale, de la nivelul naţional la

nivelul biroului de vot, este indispensabilă pentru garantarea unor alegeri

desfăşurate adecvat sau cel puţin pentru înlăturarea oricărei suspiciuni grave

de iregularitate care ar putea influenţa procesul electoral. Componenţa

comisiei electorale centrale este foarte importantă, dar nu mai mult decât

funcţionarea acesteia. Celelalte comisii la nivel regional sau de circum -

scripţie, trebuie să aibă o componenţă similară cu cea a comisiei electorale

centrale.

Pentru a aplica eficient prevederile dreptului electoral, posibilitatea de

contestare a incapacităţii de a respecta legislaţia electorală în faţa unei

instanţe de apel trebuie să fie garantată. Aceasta se aplică în special la

stabilirea rezultatelor alegerilor: cetăţenii au dreptul să conteste rezultatele

alegerilor, invocând iregularităţile procedurii de votare. Aceasta se aplică, de

asemenea, la deciziile adoptate în perioada pre-electorală, în particular în

ceea ce priveşte dreptul de vot, listele electorale şi eligibilitatea, validitatea

candidaturilor, respectarea regulilor campaniei electorale şi accesul la

mijloacele de informare în masă sau la finanţarea partidelor.

Există două soluţii posibile:

� Recursurile pot fi tratate de către instanţele judecătoreşti ordinare,

speciale sau constituţionale;

� Instanţe competente de recurs pot fi şi comisiile electorale. Acest sistem

prezintă avantaje reale, deoarece comisiile sunt foarte specializate şi,

respectiv, mai specializate în materie electorală decât instanţele judecătoreşti.

Cu toate acestea, din motive de precauţie, se recomandă instituirea unei

forme de control jurisdicţional. Prin urmare, prima instanţă de recurs ar fi

comisia electorală superioară, iar a doua o instanţă judecătorească

competentă.
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Procedura de recurs ar trebui să fie cât mai scurtă posibil, cel puţin în ceea

ce priveşte deciziile adoptate înainte de alegeri. De asemenea, procedura

trebuie să fie simplă. Capacitatea reclamantului de a face recurs trebuie să fie

pe larg recunoscută. Recursul trebuie să fie accesibil oricărui alegător al

circumscripţiei precum şi oricărui candidat din partea acesteia. 

Procedura trebuie să aibă un caracter judiciar, iar puterile instanţei de

recurs sunt de asemenea importante. 

Ulterior, alături de acest Cod al bunelor practici în materie electorală166

,

datorită interesului manifestat faţă de chestiunea referendumului şi a bunelor

practici în materie , s-a adoptat la 29 aprilie 2005 Recomandarea nr.1704

(2005) referitoare la „Referendumuri: bune practici europene”.  

Apare astfel, ca fiind evidentă necesitatea elaborării unui document de

referinţă al Consiliului Europei în materie referendară, ca pandant al Codului

de bune practici în materie electorală. Această sarcină a fost preluată de

Consiliul pentru Alegeri Democratice, iar liniile directoare privind

organizarea referendumului au fost adoptate de Consiliul pentru Alegeri

Democratice cu ocazia celei de-a 18-a reuniuni (Veneţia, 12 octombrie 2006)

şi de Comisia de la Veneţia în cea de-a 68-a sesiune plenară (Veneţia, 13-14

octombrie 2006).  Astfel, a fost adoptat Codul de bune practici în materie de
referendum, de către Consiliul pentru Alegeri Democratice la cea de-a 19-a

reuniune de la Veneţia din data de 16 decembrie 2006 şi de către Comisia de

la Veneţia la cea de-a 70-a Sesiune Plenară  din data de 16-17 martie 2007.

3.2.2. Cetăţenia europeană – condiţie de exercitare a drepturilor

electorale în Uniunea Europeană

Cetăţenia europeană este efectul unui proces de lungă durată, început cu

câteva decenii în urmă, apărută din dorinţa de a apropia Europa de cetăţenii

săi şi în subsidiar de a apropia, în primă fază, Comunităţile şi mai apoi

Uniunea Europeană de cetăţenii membri ai acesteia." O politică a cetăţeanului

se impunea. Firul conductor al unei astfel de politici trebuia să fie voinţa de

a suscita un civism european, o conştiinţă şi o voinţă de a aparţine unei

colectivităţi comune fondată pe o lungă istorie."

167

Cetăţenia europeană a fost pentru prima oară definită în conţinutul

Tratatului asupra Uniunii Europene, semnat la Maastricht în 1992, incluzând

o serie de drepturi şi de obligaţii în vederea consolidării imaginii şi identităţii

Uniunii Europene dar şi pentru o mai profundă implicare a cetăţeanului în

procesul de integrare europeană.
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Articolul 8 al Tratatului de la Maastricht dispune:

"(1) Se instituie cetăţenia Uniunii. Este cetăţean al Uniunii orice persoană
care are cetăţenia unui stat membru.

(2) Cetăţenii Uniunii se bucură de drepturile şi au obligaţiile prevăzute
de prezentul tratat."

Tratatul de la Maastricht a fost cel care a introdus acest nou concept

juridic, conceptul "cetăţeniei Uniunii", cu toate că înainte de constituţiona -

lizarea acestuia au existat discuţii cu privire la acest subiect însă a fost văzut,

preponderent, cu scepticism în literatura de specialitate. Reglementarea în

Tratatul de la Maastricht a noţiunii de cetăţenie europeană a dat naştere unor

numeroase critici în literatura de specialitate, unii autorii considerând ca

inacceptabilă această nouă reglementare în special în ceea ce priveşte

dispoziţiile referitoare la dreptul de a alege şi de a fi ales iar alţii au calificat-

o ca fiind "confuză şi hazardată"

168

Alţi autori

169

consideră că, tratatul, ca de

altfel întreaga construcţie europeană este mai mult decât benefică tuturor

popoarelor Europei iar procesul de lărgire şi adâncire a construcţiei europene

trebuie continuat. În opinia acestora cetăţenia europeană este dintr-un anumit

punct de vedere o reluare peste secole a bine-cunoscutei cetăţenii romane. O

altă lacună este reprezentată de faptul că, în conţinutul articolului 8 alin.2 din

Tratat se prevede că "cetăţenii Uniunii au obligaţii prevăzute de prezentul

tratat" însă nu le este precizat conţinutul.

Tratatul de la Amsterdam completează prevederile articolului 8, alin.1 cu

următorul text: "Cetăţenia Uniunii nu înlocuieşte cetăţenia naţională, ci o
completează" clarificând în acest fel raportul dintre cetăţenia europeană şi

cetăţenia naţională. Cetăţenia europeană are la bază setul de principii comune

tuturor statelor membre, stabilite prin Tratatul de la Amsterdam şi anume:

� Principiul libertăţii, al democraţiei şi al statului de drept;

� Principiul respectării drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale

etc.

Tratatul de la Lisabona continuă în acelaşi fel reglementarea cetăţeniei

europene  precizând că aceasta se alătură cetăţeniei naţionale, o completează.

Se consideră că "meritul Tratatului de la Lisabona este de a fundamenta

edificiul democratic al Uniunii, îndeosebi conceptul de cetăţenie. Această

evoluţie apropie cetăţenia Uniunii de o veritabilă cetăţenie, ştiut fiind că

sensul acestui concept se regăseşte în planul participării la viaţa cetăţii, deci

în plan politic"

170

.
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Această cetăţenie a Uniunii implică, în mod evident, şi o serie de drepturi,

drepturi electorale, care deschid calea cetăţenilor europeni spre participarea

la viaţa politică. Se consacră următoarele drepturi:

� Dreptul de şedere şi de liberă circulaţie pe teritoriul oricărui stat
membru;

� Dreptul de a vota şi de a fi ales la alegerile municipale şi la cele pentru
Parlamentul European, pentru orice cetăţean care locuieşte în alt stat decât
cel de origine;

� Dreptul cetăţenilor europeni de a se refugia la reprezentanţele
diplomatice şi consulare ale oricărui stat membru al Comunităţii;

� Dreptul de a înainta petiţii Parlamentului european;
� Dreptul de a se adresa Mediatorului european.
De asemenea, în ceea ce priveşte protecţia oferită cetăţeniei europene

subliniem faptul că, prin Tratatul de la Maastricht au fost stipulate trei forme

de protecţie a acesteia (protecţia oferită de către autorităţile diplomatice şi

consulare ale statelor membre, dreptul de petiţionare şi dreptul de a se adresa

Mediatorului) pentru ca, ulterior, prin Tratatul de la Amsterdam să fie

completate cu o a patra formă de protecţie şi anume dreptul de comunicare

cu instituţiile şi anumite organe ale Comunităţilor. 

Se consideră că, în ceea ce priveşte drepturile politice, "judecând după

rapoartele Comisiei şi litigiile cu care a fost sesizată CEJ, aceste drepturi

politice nu au fost valorificate până acum la maxim de către cetăţenii U.E.,

nici nu au fost puse în aplicare cu deosebită rigurozitate sau entuziasm de

către statele membre".

171

Acelaşi autor subliniază că, deşi cel mai recent

raport al Comisiei privind cetăţenia U.E. sugerează că majoritatea

problemelor identificate în legătură cu punerea în aplicare a drepturilor

cetăţenilor U.E. sunt cauzate de aplicarea lor greşită şi de practicile incorecte,

mai degrabă decât de faptul că legiuitorul naţional nu respectă legislaţia

comunitară, este clar că rămân încă probleme semnificative de acest gen

172

. 

În doctrina de drept constituţional şi comunitar, s-a subliniat caracterul

sui generis al acestei cetăţenii, din acest motiv ea fiind definită de către unii

specialişti ca fiind o cetăţenie de superpoziţie. 

Pornind de la legătura dintre statul suveran şi persoana fizică, cetăţenia

europeană ar trebui să meargă pe premisa unei relaţii între o organizaţie

internaţională şi o persoană fizică. 

În literatura de specialitate

173

se afirmă că "limitele cetăţeniei U.E., astfel

cum a căpătat aceasta statutul oficial în Tratat – şi chiar în ciuda interpretării
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relativ progresive a unora dintre drepturile de cetăţenie de către CEJ – au fost

supuse la numeroase comentarii nefavorabile. Obiecţii au fost exprimate

împotriva simbolismului suprastatal, s-a criticat insuficienţa drepturilor create

şi condiţiile impuse asupra exercitării acestora şi s-a exprimat dezamăgirea

cu privire la sfera limitată a drepturilor electorale nou create. O dimensiune

mai largă a criticii conceptului de cetăţenie este aceea că orice idee,

semnificativă de cetăţenie europeană ar necesita nu numai măsuri juridice şi

practice concrete cu privire la chestiuni examinate, ci că o astfel de idee este,

de asemenea, indisolubil legată de necesitatea unei reforme mai profunde

politice, instituţionale şi democratice în cadrul U.E."

Emergenţa drepturilor fundamentale, expresie a procesului de

constituţionalizare al Uniunii Europene, instituirea cetăţeniei europene ca

rezultat al unui amplu proces de durată în urma căruia cetăţeanul este situat

în centrul activităţii Uniunii, nu reprezintă decât etape în consolidarea acestor

drepturi şi libertăţi fundamentale dar, în acelaşi timp reprezintă şi grija

manifestată de instituţiile Uniunii Europene pentru promovarea şi protejarea

acestora.

Considerată a fi o "cetăţenie de suprapunere"

174

, cetăţenia europeană oferă

avantajul de a da posibilitatea exercitării drepturilor din conţinutul său pe

întreg teritoriul Uniunii precum şi a consolidării indirecte a drepturilor

fundamentale.   

Însă, cetăţenia europeană nu se limitează la drepturile prevăzute expres

de tratate ci, cuprinde ansamblul drepturilor prevăzute de tratate, aceasta

având o evoluţie permanentă. Astfel, aceste drepturi pot fi completate cu noi

drepturi de către Consiliu care, statuează cu unanimitate, la propunerea

Comisiei.

175

În literatura de specialitate

176

s-a ajuns la diverse concluzii referitoare la

cetăţenia europeană. Astfel, pe de o parte, cetăţenia europeană conservă

sensul iniţial al cetăţeniei, aşa cum a apărut în interiorul frontierelor juridice

ale statului naţional, ca relaţie directă între cetăţenii statelor membre şi

Uniune. Ca în orice sistem federal, unde drepturile se aplică direct cetăţea -

nului, statutul de cetăţean european desemnează drepturile cetăţeanului ca

membru al propriului stat şi al Uniunii. Pe de altă parte, a fi cetăţean al

Uniunii presupune să fii membrul unei noi comunităţi politice, ireductibilă la
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suma societăţilor şi statelor naţionale. Prin urmare, cetăţenia europeană

trebuie înţeleasă în primul rând ca o identitate politică. Aceasta reprezintă

identitatea Uniunii Europene, caracterizată de o cultură politică comună care

trebuie construită şi inventată printr-un proces similar formării statelor

naţionale.

Alţi autori, consideră că "cetăţenia europeană nu este o cetăţenie în sensul

clasic al cuvântului, deoarece nu putem vorbi deocamdată de un popor

european care să stea la baza înfiinţării unui stat european. Statele membre

nu sunt dispuse să renunţe la dreptul suveran de a acorda şi de a retrage

cetăţenia. Prin urmare cetăţenia unională este o cetăţenie dedusă din cetăţenia

naţională a statelor membre, care apare ca un catalog de drepturi pentru

cetăţenii statelor membre"

177

.

"Instituirea unei cetăţenii europene este un accelerator de vitalitate

politică"

178

şi drept urmare aceasta trebuie păstrată, fundamentată şi

perfecţionată pentru a putea conferi Uniunii Europene acele elemente de

identificare proprii dar şi ideea de unitate şi unicitate pe plan internaţional. 

Practic, crearea conceptului de cetăţenie europeană şi atribuirea acesteia

cetăţeanului european nu face decât să definească un nou drept, un drept

conferit tuturor cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene dar şi o

obligaţie a acestora de a se conforma regulilor aplicabile pe teritoriul Uniunii

Europene. 

Prin cele prezentate mai sus, se poate observa că cetăţenia europeană, mai

precis modalitatea de reglementare şi conţinutul acesteia nu sunt tocmai

ideale, deoarece nu suntem în prezenţa unei veritabile cetăţenii, întrucât prin

intermediul cetăţeniei europene nu se conferă decât un ansamblu de drepturi

politice, fără obligaţii, drepturi lipsite de similitudine în raport cu cetăţenia

naţională. De altfel, în doctrină se consideră că cetăţenia este puntea de

legătură politică şi socială

179

între Uniunea Europeană şi cetăţenii statelor

membre însă "în forma sa actuală, ea nu îndeplineşte, din păcate, decât într-

o proporţie redusă acest obiectiv"

180

. În literatura de specialitate există şi alte

critici aduse cetăţeniei europene conform cărora denumirea în sine acordată,

aceea de "cetăţenie europeană", este nerealistă întrucât nu este o nici o

veritabilă cetăţenie ci doar un catalog de drepturi fără obligaţii, care nu
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conferă prerogative politice reale şi nici o cetăţenie europeană întrucât

criteriul în funcţie de care se acordă exclude orice intervenţie a Uniunii.

181

3.2.3. Dreptul de a vota şi de a candida la alegerile municipale şi

europene

Drepturile electorale au un rol important la nivelul categoriei din care fac

parte, categoria libertăţilor publice şi mai precis a drepturilor politice. Astfel,

acestea reprezintă o dovadă din partea cetăţenilor statelor membre a

cunoaşterii propriilor drepturi, o dovadă de conştiinţă civică, exercitarea

acestor drepturi nefiind obligatorie ci, este lăsată la latitudinea cetăţeanului

prerogativa exercitării acesteia sau nu. Este absolut necesar ca reglementările

din domeniul drepturilor electorale să aibă ca principiu de bază egalitatea

cetăţenilor dar şi egalitatea de şanse între cei care sunt candidaţi fie la

alegerile naţionale sau europene. Respectarea acestor principii se impune ca

urmare a necesităţii existenţei unei administraţii transparente, deschise,

eficiente în cadrul căreia toţi cetăţenii  să beneficieze de drepturile lor.  

Drepturile electorale alături de drepturi precum dreptul la liberă circulaţie

şi sejur pe teritoriul statelor membre, dreptul la protecţie consulară şi

diplomatică din partea statelor membre pe teritoriul unui stat terţ unde statul

de origine nu este reprezentat, dreptul la petiţie în faţa Parlamentului

European şi al Mediatorului European, dreptul la corespondenţă cu instituţiile

Uniunii şi organele consultative ale acesteia într-una din limbile tratatelor,

reprezintă unele dintre drepturile ce decurg din conţinutul cetăţeniei

europene.

Drepturile electorale sunt reprezentate prin urmare, la nivelul Uniunii

Europene, în principal, prin dreptul de a vota şi de a candida la alegerile
municipale şi europene, indiferent de locul de reşedinţă pe teritoriul Uniunii,

în aceleaşi condiţii ca şi naţionalii statului pe teritoriul căruia se află.

182

În ceea ce priveşte dreptul de a candida şi de a alege în planul alegerilor
parlamentare europene,  în Tratatul de la Maastricht, în art.8b alin.2, se

prevede că:

"Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 138 alineatul (3) şi
dispoziţiile adoptate pentru aplicarea acestuia, orice cetăţean al Uniunii,
care îşi are reşedinţa într-un stat membru şi care nu este resortisant al
acestuia are dreptul de a alege şi de a fi ales la alegerile pentru Parlamentul
European în statul membru în care îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca
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resortisanţii acelui stat. Acest drept se va exercita în condiţiile care trebuie
stabilite până la 3 decembrie 1993 de Consiliu, hotărând în unanimitate la
propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European; aceste
norme de aplicare pot prevedea dispoziţii derogatorii în cazul în care
probleme specifice ale unui stat membru justifică acest lucru."

Exercitarea acestora se face o singură dată cu prilejul aceloraşi alegeri, fie

în cadrul statului de origine, fie în cadrul statului de reşedinţă. Vârsta minimă

pentru a vota este de 18 ani. Votul obligatoriu este reglementat în patru ţări

şi anume Belgia, Luxemburg, Grecia şi Cipru.

Toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să asigure condiţiile

necesare în vederea exercitării drepturilor electorale, prin aplicarea

principiului egalităţii juridice între electorii comunitari şi cei naţionali dar şi

a asigurării relaţiei de cooperare în vederea evitării dublului exerciţiu al

acestor drepturi. Ca şi în cazul sistemelor naţionale, şi în cadrul Uniunii

Europene există situaţii în care, ca urmare a unor condamnări civile sau

penale, fie în statul de origine fie în cel de reşedinţă, se aplică decăderea din

aceste drepturi electorale a cetăţenilor. În sarcina celor care candidează sunt

stabilite câteva condiţii suplimentare pe care aceştia trebuie să le

îndeplinească, cum ar fi:

� Depunerea unei declaraţii din care să rezulte naţionalitatea şi adresa

acestora pe teritoriul electoral al statului de reşedinţă, colectivitatea locală

sau circumscripţia statului de origine unde a  fost înscris candidat cu prilejul

ultimelor alegeri;

�Angajamentul că nu îşi va exercita dreptul de vot sau că nu va candida

pe teritoriul statului de origine;

� Statele de reşedinţă pot cere electorilor să indice în respectiva declaraţie

că nu au fost decăzuţi din drepturile electorale în statul de origine, să prezinte

un document de identitate valid şi să indice data de la care îşi au reşedinţa pe

teritoriul său.

O altă condiţie suplimentară ar fi aceea că în statele membre în cadrul

cărora non-naţionalii, cetăţeni europeni, care au drept de vot reprezintă peste

20% din populaţia totală cu drept de vot, se impune ca aceştia să aibă o durată

de şedere de cinci ani pentru exercitarea dreptului de vot şi de zece ani pentru

eligibilitate.

În ceea ce priveşte exercitarea acestui drept în cadrul alegerilor munici -
pale într-un stat a cărui cetăţenie nu o deţine, cetăţeanul Uniunii Europene

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

� Să aibă cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene;

� Să aibă reşedinţa în statul membru în care doreşte să candideze şi/sau

să voteze;

� Să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia statului de reşedinţă

pentru exercitarea acestui drept.
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Practic, cetăţeanul european trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca

şi un cetăţean al statului de reşedinţă în virtutea respectării principiului

egalităţii în drepturi dar şi a principiului non-discriminării. În privinţa

perioadei minime în care să-şi fi avut reşedinţa pe teritoriul statului de

rezidenţă, cetăţenii Uniunii Europene se consideră a îndeplini această condiţie

dacă fac dovada unei perioade de reşedinţă echivalente în alte state membre.

Totuşi, unele state pot impune o durată minimă de rezidenţă în cadrul

colectivităţii în cadrul căreia se manifestă acest drept.  

O altă precizare importantă de menţionat este aceea că nu sunt interzise
nici dubla candidatură şi nici dublul vot pentru cetăţeanul european, însă

statele membre pot restricţiona acest lucru şi astfel cel care are calitatea de

ales într-un aparat municipal nu mai poate deţine simultan şi funcţia

dobândită în statul de origine, care dacă ar fi exercitată în statul de reşedinţă

ar genera incompatibilitate. 

În privinţa acestor alegeri, se consideră că acestea beneficiază de o mai

mare importanţă acordată deoarece se consideră că accelerează integrarea

cetăţenilor comunitari care s-au instalat într-un stat membru.

183

Prin urmare, statele Membre ale Uniunii Europene au reuşit într-o anumită

măsură armonizarea cadrului electoral prin care sunt organizate alegerile

pentru Parlamentul European. Astfel, acestea folosesc un sistem proporţional

în alegerile pentru Parlamentul European şi natura proporţională a acestui

sistem trebuie respectată. Între aceşti parametri, Statele Membre au puterea

să-şi determine procedurile electorale exacte, cum ar fi circumscripţiile,

stabilirea pragului şi dacă folosesc sau nu un sistem cu liste sau cel cu un vot

unic transferabil. Cu toate acestea, în ciuda reglementărilor comune care pot

fi găsite în legislaţia Uniunii Europene, administrarea actuală a alegerilor

pentru Parlamentul European este organizată la nivel naţional şi reglementată

prin legislaţie naţională. Din această perspectivă, alegerile care vor urma

pentru Parlamentul European reprezintă mai degrabă 25 de alegeri paralele

în fiecare Stat Membru al Uniunii Europene, decât o singură alegere euro -

peană extinsă.

3.2.4. Contenciosul electoral în Uniunea Europeană

În ceea ce priveşte problema contenciosului electoral în Uniunea
Europeană precizăm că verificarea scrutinului se realizează de către:

� Parlament în ţări precum Luxemburg şi Danemarca;

� instanţă jurisdicţională în ţări precum Franţa, Italia, Belgia, Austria,

Irlanda, Lituania, Marea Britanie, Finlanda;

� atât de Parlament cât şi de instanţa jurisdicţională în Germania.
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Prin urmare, contenciosul electoral poate fi acordat fie Parlamentelor, fie

instanţelor ordinare, chiar şi instanţelor constituţionale iar alteori, acesta este

rezultatul unei combinării între acestea. Acordarea unor competenţe de

contencios electoral curţilor constituţionale este normală şi justificată

deoarece constituţia reprezintă şi are la bază voinţa poporului.

3.2.5. Alegerile europarlamentare din 2009

În anul 2009, cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul

European, Uniunea Europeană s-a confruntat cu cea mai slabă prezenţă la

vot, aceasta fiind sub 43% din cei peste 375 milioane de cetăţeni europeni cu

drept de vot.

"Chiar dacă extinderile succesive ale Uniunii Europene au adus o creştere

a numărului membrilor Parlamentului European, iar puterile acestora au fost

considerabil întărite prin intermediul modificărilor aduse de tratatele Uniunii,

participarea electorilor la alegerile europene nu a încetat să scadă"

184

. 

Astfel, dacă luăm în considerare că la primele alegeri din 1979, prezenţa

la vot a fost de 63%, şi de atunci a fost într-o continuă scădere iar la ultimele

alegeri pentru Parlamentul European prezenţa a fost undeva la 43,24%.

Cu toate că participarea la vot variază de la o ţară a alta ceea este relevant

este faptul că ne confruntăm cu un fenomen generalizat de scădere a prezenţei

la vot, mai accentuat decât participarea la alegerile naţionale. 

Trebuie subliniat faptul că o prezenţă la vot foarte mică au avut-o noile

state membre ale Uniunii Europene, iar un stat în care absenteismul la vot a

fost mai mult decât evident este România, unde peste 70% din cetăţenii cu

drept de vot nu au votat. Prin urmare există diferenţe de comportament

electoral între noile state membre ale Uniunii şi vechii membri ai acesteia,

care se pot justifica prin prisma existenţei unei democraţii mai profunde în

vechile state membre dar există şi o lipsă de informaţii referitoare la

cunoaşterea şi înţelegerea politicii europene în general şi a mizei alegerilor

europene în special. 

În această situaţie, s-au conturat mai multe planuri de acţiune, având ca

obiect fie reformarea procedurii electorale prin crearea unui sistem de liste

transnaţionale (în acest fel cetăţenii europeni ar vota o dată pentru alegerea

unui candidat naţional şi altă dată pentru alegerea unui candidat european

luând naştere un corp de 25 de eurodeputaţi aleşi la nivel european), prin

obligativitatea organizării de circumscripţii electorale regionale în statele cu

populaţie mai numeroasă, prin concentrarea operaţiunilor electorale propriu-

zise pe cel mult două zile, prin condiţionarea de rezultatul alegerilor a alegerii
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preşedintelui Comisiei Europene, fie implementarea unei serii de modificări

care să ajute la creşterea atractivităţii  alegerilor europene pentru cetăţeni

europeni (prin asigurarea de către partidele politice a legăturii dintre cetăţeni

şi instituţiile europene, printr-o puternică campanie de informare a cetăţenilor

cu privire la importanţa Parlamentului European şi a alegerilor europene). 

În opinia noastră, cea mai importantă schimbare este stabilirea unei liste

transnaţionale, care va da naştere unei reconfigurări  a dimensiunii europene

a alegerilor şi va avea ca efect dislocarea monopolului statelor asupra alegerii

eurodeputaţilor. În acest fel se va suplimenta controlul pe care îl au partidele

naţionale asupra procesului electoral cu o influenţă mai directă a Parlamen -

tului European şi a partidelor europene.  

Un alt plan are în vedere naţionalizarea dezbaterii europene în jurul unor

subiecte care prezintă un interes cert pentru majoritatea alegătorilor. Există

şi un Plan D (Democraţie, Dialog, Dezbatere) al  Comisiei Europene, din

anul 2005, care are în vedere măsuri pentru creşterea participării la alegerile

europene şi chiar şi un plan al Parlamentului European referitor la reformarea

procedurii electorale. 

Primele alegeri europene (parţiale) desfăşurate în România au avut loc în

2007 şi au vizat atribuirea celor 35 de mandate celor care strâng voturile

necesare pentru a deveni  reprezentanţii României în Parlamentul European.

La aceste alegeri prezenţa la vot a fost conform previziunilor şi anume de

29,46% din cetăţenii cu drept de vot.  

În perioada 2009–2014, ţării noastre îi sunt alocate doar 33 de locuri, iar

interesul României este ca aceasta să fie cât mai bine reprezentată în

Parlamentul European pentru a influenţa în acest fel decizia la nivel

comunitar.

Conform datelor statistice, la alegerile europarlamentare desfăşurate în

2009 în România, s-a constatat că prezenţa la vot a avut aceleaşi caracteristici

ca în celelate state membre ale Uniunii Europene, mai precis că mediul urban

a avut un procent mai mic de participare la vot decât cel rural.

3.3 Drepturile electorale în România

3.3.1. Constituţia României şi drepturile electorale

După anul 1989 România a cunoscut o amplă reformă la nivel institu -

ţional, devenind  un stat de drept democratic şi social, în care demnitatea

omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii

umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme.

În doctrina constituţională drepturile electorale sunt incluse în categoria

drepturilor fundamentale, exclusiv politice, deoarece acestea se exercită

numai de către cetăţenii ţării pentru a exprima suveranitatea puterii statale şi
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participarea lor astfel la guvernare. Este firesc ca exercitarea acestor drepturi

să aparţină numai cetăţenilor deoarece instituţia cetăţeniei defineşte o legătură

specială, politică şi juridică, între persoana fizică şi statul român, determinând

toate drepturile şi obligaţiile reciproce stipulate de Legea fundamentală şi

celelalte legi. 

Drepturile fundamentale, exclusiv politice, trebuie să fie interpretate şi

aplicate în conformitate cu prevederile Declaraţiei Universale a Drepturilor

Omului precum şi cu alte documente cu caracter internaţional sau regional la

care România este parte.

În doctrină, se consideră că drepturile fundamentale exclusiv politice sunt

decât trei, şi anume: dreptul de a alege, dreptul de a fi ales şi dreptul de
revocare. Primele două drepturi se regăsesc atât în constituţiile statelor

membre ale Uniunii Europene cât şi în reglementările referitoare la alegerile

pentru Parlamentul European. În ceea ce priveşte dreptul de revocare, se

consideră că acesta este reglementat doar în sistemele constituţionale

naţionale, în care este utilizat unul din tipurile de scrutin majoritar, şi anume

cel uninominal sau cel de listă, şi nu unul proporţional

185

.    

În ceea ce priveşte drepturile electorale, unele sunt prevăzute expres în

Constituţie, iar altele în Legile electorale. 

Constituţia României din 8 decembrie 1991 a luat naştere ca urmare a

referendumului din 8 decembrie 1991

186

.  Articolul 8, face referire la pluralism,

ca o condiţie şi o garanţie a democraţiei constituţionale în societatea româ -

nească. Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condi -

ţiile legii, contribuind la definirea şi exprimarea voinţei politice a cetăţenilor.

Astfel, în art.34 şi 35 ale Constituţiei erau prevăzute dreptul de vot,

respectiv dreptul de a fi ales. Conform prevederilor acestor articole au drept

de vot cetăţenii care au împlinit vârsta de 18 ani, până în ziua alegerilor

inclusiv. Nu aveau drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub

interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească

definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Aveau dreptul de a fi aleşi

cetăţenii români cu drept de vot cărora nu le este interzisă asocierea în partide

politice. Candidaţii trebuiau să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv,

vârsta de cel puţin 23 de ani, pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în

organele locale, şi vârsta de cel puţin 35 de ani, pentru a fi aleşi în Senat sau

în funcţia de Preşedinte al României.

O serie de alte articolele precum art.62, 63, 81, 90, 121 şi art.122 conţineau

prevederi referitoare la alegerea reprezentanţilor populaţiei în instituţii
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reprezentative, respectiv primării, consilii locale şi judeţene, Camera

Deputaţilor şi Senat.

În plus, Constituţia din 1991 consacră şi instituţii noi, care în contextul

vieţii politice interne, au tangenţă cu procesul electoral.

Astfel, se creează Curtea Constituţională care veghează la respectarea

procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele

sufragiului. De asemenea, veghează la respectarea procedurii pentru

organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia.

O altă instituţie nou creată este Curtea de Conturi care efectuează

controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, în baza

rapoartelor de venituri şi cheltuieli electorale pentru fiecare partid politic sau

candidat independent.

Avocatul Poporului (Ombudsman) are rolul de a veghea la apărarea

drepturilor (inclusiv electorale) şi libertăţilor persoanelor fizice în raporturile

acestora cu autorităţile publice.

Consiliul Legislativ are rolul de a garanta corectitudinea, transparenţa

procesului electoral şi de a contribui astfel la consolidarea statului de drept.

În vederea adaptării Constituţiei din decembrie 1991 la noile realităţi,

asistăm la procesul de revizuire a acesteia, iar ca urmare a referendumului din

18-19 octombrie 2003, Legea de revizuire a Constituţiei a fost aprobată,

devenind Legea nr.429/2003, lege ce a intrat în vigoare la 29 octombrie 2003.

În ceea ce priveşte modificările de ordin electoral, aduse prin revizuirea

Constituţiei, aceste sunt destul de importante şi semnificative pentru

domeniul electoral. Astfel:

� Potrivit art.2 alin.(2) din Constituţia, revizuită, suveranitatea naţională

aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative,

constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

Se observă că se face referire la caracterul alegerilor tocmai pentru a se

sublinia caracterul democratic al alegerilor şi al Constituţiei.

�Art.34 şi 35 ale Constituţiei iniţiale unde erau prevăzute dreptul de vot,

respectiv dreptul de a fi ales devin în noua Constituţie articolele 36 şi

respectiv 37.

� O altă modificare adusă Constituţiei se referă la introducerea preve -

derilor privind dreptul cetăţenilor Uniunii Europene de a alege şi de a fi aleşi

în autorităţile administraţiei publice locale din România – art.16 alin.(4) şi

dreptul cetăţenilor români de a fi aleşi în Parlamentul European, în condiţiile

aderării României la Uniunea Europeană (art.38).

�Art.73 alin.3 din Constituţia, revizuită, prevede că legislaţia electorală

se reglementează numai prin lege organică.

� În ceea ce priveşte alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, au fost

aduse o serie de modificări care se referă la garantarea egalităţii de şanse
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între bărbaţi şi femei pentru ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice –

art.16 alin.(3), reducerea limitei de vârstă pentru candidaţii pentru Senat de

la 35 de ani, în reglementarea anterioară, la 33 de ani – art.37 alin.(2),

menţionarea, pentru prima dată, a Autorităţii Electorale Permanente – art.73

alin.(3) lit.a).

� În ceea ce priveşte mandatul Preşedintelui României, s-au produs şi aici

modificări prin schimbarea duratei acestuia, de la 4 la 5 ani.

Dreptul de vot este aşadar reglementat, în prezent, în articolul 37 din

Constituţia României, şi prevede:

"(1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua
alegerilor inclusiv.

(2) �u au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie,
şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la
pierderea drepturilor electorale."

În doctrină se consideră că "dreptul de vot reprezintă materializarea

suveranităţii de către popor, suveranitate care, conform art.2 alin.(1) din

Constituţie, este exercitată fie prin organe reprezentative, constituite prin

alegeri libere, periodice şi corecte, fie prin referendum. Trebuie precizat că

în categoria dreptului de vot intră atât dreptul de a alege reprezentanţii în

autorităţile statului, cât şi dreptul de a fi consultat în cadrul referen du -

mului."

187

Dreptul de vot este un drept fundamental, exclusiv politic, deoarece prin

exercitarea lui cetăţenii participă la formarea autorităţilor reprezentative, deci

la guvernare. 

Egalitatea votului permite o participare egală a tuturor cetăţenilor la

alegeri, fără deosebire de rasă, naţionalitate, sex, profesie sau religie. De

asemenea, egalitatea votului cetăţenilor se realizează şi prin stabilirea unor

circumscripţii electorale egale.

Votul direct constă în faptul că cetăţenii cu drept de vot îşi exprimă

personal, direct, opţiunea faţă de candidaţii propuşi.

Secretul votului desemnează posibilitatea cetăţenilor de a-şi manifesta

voinţa fără ca aceasta să fie cunoscută. Legea electorală, prin prevederile

sale, oferă garanţiile care asigură exercitarea efectivă şi afirmarea caracterului

secret al votului prin o serie de măsuri: tipizarea buletinelor de vot,

imprimarea numai a menţiunilor strict necesare, siguranţa păstrării şi

transportului buletinelor de vot, organizarea şi funcţionarea secţiilor de

votare, pregătirea şi folosirea urnelor şi cabinelor de votare, etc.

Votul liber exprimat reprezintă posibilitatea alegătorului de a participa sau

nu la votare. Această prevedere este validă şi în România, dar deoarece
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absenteismul la vot a determinat de multe ori dificultăţi în realizarea scopului

alegerilor, în unele state s-a adoptat măsura obligativităţii votului (Australia,

Argentina, Grecia, Belgia).

Prin coroborarea prevederilor constituţionale cu dispoziţiile art.18 alin.(8)

din Legea nr.35/2008188 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali se

observă că dreptul de vot aparţine nu numai cetăţenilor români cu domiciliul

în ţară ci şi cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate.

Un alt drept electoral fundamental, exclusiv politic, este şi dreptul de a fi
ales reglementat în articolul 37 din Constituţia României şi prevede:

"(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc
condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă
asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de
cel puţin 23 ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele
administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 ani pentru a fi aleşi în Senat
şi vârsta de cel puţin 35 ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României."

Pentru început, subliniem faptul că acest drept electoral este indubitabil legat

şi condiţionat de existenţa dreptului la vot pentru aceeaşi persoană, practic nu

se poate vorbi de un drept de a fi ales în lipsa existenţei unui drept la vot.

Prevederile art.37 din Constituţie trebuie coroborate cu cele ale art.16

alin.(3) şi ale art.40 alin.(3) din Constituţie privitoare la ocuparea funcţiilor

şi demnităţilor publice şi la asocierea în partide politice.

Există o serie de condiţii pe care un individ trebuie să le îndeplinească

pentru a putea beneficia de exercitarea dreptului de a fi ales. Astfel:

� să aibă cetăţenia română;

� să aibă domiciliul în România;

� să aibă drept de vot;

� să poată exercita dreptul de asociere în partide politice;

� să aibă vârsta minimă prevăzută de lege pentru a candida.
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partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr.35/2008
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publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în

M.O. nr.409 din 30 mai 2008 precum şi de O.U.G. nr.97/2008 privind modificarea şi

completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în M.O.  nr.630 din 29 august 2008. 



Corelat cu prevederile articolului 38 din Constituţie, dreptul de a fi ales

conferă cetăţenilor români dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul

European. 

Dreptul de a fi ales în Parlamentul European este un alt drept fundamental

electoral reglementat în articolul 38 din Constituţie:

"În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii români
au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European."

Şi prevederile acestui articol trebuie coroborate pentru a putea fi inter -

pretate cu dispoziţiile constituţionale referitoare la integrarea euroatlan tică.

În doctrină se consideră că atât dreptul de a alege cât şi cel de a fi ales în

Parlamentul European "nu pot avea semnificaţia unei reale participări a

cetăţenilor români la exercitarea puterii de stat, nici chiar în ceea ce priveşte

atribuţiile transferate către instituţiile comunitare sau competenţele

decizionale exercitate în comun cu celelalte state membre şi aceasta pentru

că Parlamentul European nu beneficiază decât de un caracter democratic în

privinţa desemnării membrilor săi, fără a avea şi rolul de autentic legiuitor"
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. 

În acest fel, "noile drepturi electorale fundamentale ale cetăţenilor români

le conferă acestora posibilitatea de a-şi exprima preferinţele şi de a participa

la reprezentarea statului în cadrul unei organizaţii supranaţionale, fără a le

conferi şi posibilitatea de a exercita direct vreo putere de stat. Ele nu sunt

drepturi exclusiv politice, în sensul primar şi tradiţional al termenului, căci

nu semnifică participarea la un proces decizional care să afecteze comunitatea

umană constituită în uniunea politică reprezentată de statul modern, ci permit

participarea la un proces electoral menit să desemneze un organ reprezentativ

la nivel european, care eventual, în viitor şi în mod limitat, ar putea influenţa

exercitarea puterii de stat în România."
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Alţi autori

191

le consideră a fi

drepturi fundamentale deoarece acestea îndeplinesc toate trăsăturile

drepturilor fundamentale, acestea fiind drepturi esenţiale şi sunt prevăzute

de Constituţie. 

3.3.2. Legislaţia electorală din România 

Legea electorală reprezintă cadrul juridic pe baza căruia se desfăşoară

alegerile electorale, o lege care trebuie să se caracterizeze prin trăsături

specifice fiecărei ţări în parte, trăsături care îşi au sorgintea în democraţia

ţării, în perspectivele prezente şi viitoare din istoria unei ţări dar în acelaşi

timp aceasta reprezintă şi un mijloc de educaţie a cetăţenilor unei ţări.

119

189 I.Muraru, E.S. Tănăsescu –op. cit., p.351.

190 Idem – p.351.

191 Gheorghe Iancu– op.cit., p.294.



Legea electorală cuprinde mai multe drepturi electorale specifice precum:

dreptul cetăţenilor de a verifica înscrierea în listele electorale şi de a face

întâmpinări împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror erori;

dreptul de contesta candidaturile, etc. Este firesc ca legea electorală să

cuprindă o arie mai largă a drepturilor electorale deoarece ea dezvoltă ori

interpretează prevederile constituţionale referitoare la aceste drepturi, iar

buna organizare şi desfăşurare a alegerilor trebuie să cuprindă reglementări

care să prevadă concret activităţi specifice, drepturi şi obligaţii, atât ale

cetăţenilor cât şi ale organelor de stat pentru aplicarea dispoziţiilor constitu -

ţionale referitoare la sistemul electoral.

În continuare, ne vom ocupa de principalele reglementări privind

drepturile electorale şi cadrul legal al acestora din domeniul electoral. Astfel,

imediat după 1989 a avut loc adoptarea Decretului Lege nr.8/1989 privind
înregistrarea şi funcţionarea partidelor politice şi a organizaţiilor obşteşti din
România, prin care se afirmă principiul pluralismului politic. În cadrul

acestuia se prevede ca înfiinţarea şi organizarea partidelor politice să respecte

suveranitatea, independenţa şi integritatea naţională, democraţia, libertăţile şi

drepturile cetăţenilor şi demnitatea naţiunii române. Se interzicea constituirea

partidelor care propagau concepţii contrare ordinii de stat şi de drept.

Urmează Decretul-lege nr.92/1990 privind alegerea Parlamentului şi a
Preşedintelui României, prin care s-a prevăzut că Parlamentul României va

avea o structură bicamerală – Adunarea Deputaţilor şi Senat, iar deputaţii şi

senatorii vor fi aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat,

conform principiului reprezentării proporţionale. Preşedintele României era

ales prin vot universal, secret, egal, direct şi liber exprimat. Această lege

"reuşeşte să îmbine, desigur sub aspect constituţional, tradiţia cu prezentul,

să exprime juridic dezideratele Revoluţiei noastre din decembrie 1989,

constituindu-se într-un mijloc eficient de trecere – sau mai exact, de

continuare la sfârşit de mileniu, a unui proces, brutal întrerupt mai bine de o

jumătate de secol – la consolidarea unui sistem de guvernare autentic şi real

democratic".
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Această lege a avut un caracter temporar, prevăzut de altfel

şi în conţinutul său, până la adoptarea legii electorale elaborate după intrarea

în vigoare a noii Constituţii a României.

La 26 noiembrie 1991 a fost adoptată Legea nr.70/1991 privind alegerile
locale. În conformitate cu prevederile art.72 alin.(3) lit.a) din Constituţie, au

fost adoptate Legea nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a
Senatului şi Legea nr.69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României, care

au abrogat Decretul-lege nr.92/1990. Cele două legi organice au suferit în

timp o serie de modificări şi completări.
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Ca urmare a revizuirii Constituţiei, a fost nevoie de o adaptare la cerinţele

acesteia şi a legislaţiei în domeniul electoral, aceasta din urmă suferind o

serie de modificări şi completări, ba mai mult unele dintre actele normative

din domeniu fiind abrogate şi adoptate altele noi. Este cazul Legii nr.68/1992

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr.69/1992 pentru

alegerea Preşedintelui României şi a Legii nr.70/1991 privind alegerile locale,

legi care  au fost abrogate iar în locul acestora au apărut legi noi, adaptate

cerinţelor prezentului politic al ţării, precum Legea nr.370/2004 pentru

alegerea Preşedintelui României, Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului şi Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale, legi care până în prezent au suferit şi acestea

modificări şi completări, chiar şi o abrogare. Este cazul  Legii nr.373/2004

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului care a fost abrogată, în

locul său adoptându-se Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei

Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii

nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii

administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind

Statutul aleşilor locali. 

Legea nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu
modificările şi completările ulterioare193, stabileşte că sistemul electoral care

se foloseşte pentru alegerea Preşedintelui României este sistemul electoral

majoritar iar modul de scrutin utilizat este cel uninominal. Practic, candidatul

care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor

înscrişi în listele electorale este ales drept preşedinte al României. Dacă nici

unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea

tur de scrutin, între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de

voturi obţinute în primul tur, fiind declarat ales candidatul care a obţinut cel

mai mare număr de voturi. 

Legea nr.370/2004 vizează de asemenea reducerea numărului de

susţinători necesar pentru înscrierea candidaţilor la Preşedinţie: de la 300.000,

în vechea reglementare, la 200.000. Se introduc noi prevederi potrivit cărora

propunerile de candidaţi trebuie însoţite de o declaraţie autentică, pe proprie

răspundere, a candidatului, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau

neapartenenţa ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca poliţie

politică (art.9 alin.(2) lit.c).
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Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din data de 29 septembrie

2004, modificată şi completată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2004 şi

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.95/2009.



În ceea ce priveşte instituţia care are grijă de respectarea pe teritoriul

întregii ţării a prevederilor legii mai su-menţionate este Curtea Constituţională,

aceasta din urmă fiind şi cea care confirmă rezultatele sufragiului.

Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cu
modificările şi completările ulterioare194

, prevedea că deputaţii şi senatorii

sunt aleşi potrivit principiului reprezentării proporţionale, prin scrutin de listă

blocată precum şi pe bază de candidaturi independente. Repartizarea şi

atribuirea mandatelor de deputat şi de senator se făcea potrivit legii în două

etape: la nivelul fiecărei circumscripţii electorale, ale căror limite teritoriale

coincid cu cele ale judeţelor, precum şi la nivel de ţară. În prima etapă este

utilizată metoda coeficientului iar în cea de-a doua metoda d’Hondt. 

Norma de reprezentare era de 70.000 de locuitori pentru un deputat şi de

160.000 de locuitori pentru un senator, numărul total de deputaţi respectiv de

senatori rezultat din aplicarea normei de reprezentare fiind de 314, respectiv

de 137. La numărul total de deputaţi se adaugă cel mult 18 deputaţi din partea

organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au întrunit

în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament. 

Pragul electoral era de 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga ţară.

În cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale, la pragul de 5% se adăuga,

pentru al doilea membru al alianţei, 3% din voturile valabil exprimate pe

întreaga ţară şi, pentru fiecare membru al alianţei, începând cu al treilea, câte

un singur procent, fără a se putea depăşi 10% din voturile valabil exprimate

pe întreaga ţară. 

Ulterior, această lege a fost abrogată şi a fost adoptată Legea votului
uninominal şi anume Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor
şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei
publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificări ulterioare195

.

Datorită realităţilor politice existente odată cu integrarea României în

Uniunea Europeană, a apărut şi necesitatea modificării legislaţiei electorale

mai precis introducerea votului în cadrul colegiilor uninominale. Astfel, se va

realiza o apropiere şi o legătură mai strânsă între cetăţean şi cel care îl

reprezintă în corpul legiuitor, ducând totodată la îmbunătăţirea semnificativă

a imaginii Parlamentului. S-a dorit totodată ca numărul cetăţenilor care rămân

fără reprezentare în Parlament să fie din ce în ce mai mic, iar modalitatea de

repartizare a mandatelor trebuie să fie una proporţională, prin respectarea

voinţei cetăţenilor.
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Modificată şi completată prin Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr.80/2004 publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.941 din 14 octombrie 2004 şi  Legea
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Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.196 din 13 martie 2008. 



Ca noutate, putem aminti introducerea pentru prima oară a ideii de

reprezentare parlamentară a românilor aflaţi în afara graniţelor României,

prin această lege prevăzându-se două mandate de senator şi patru mandate de

deputat pentru aceştia, parlamentari aleşi direct de către românii din afara

graniţelor prin vot uninominal.

Se oferă de asemenea posibilitatea ca alegătorii să pedepsească migraţia

politică, care nu  este o consecinţă a sistemului electoral, ci a loialităţii

ideologice, a sistemului de recrutare şi a disponibilităţii partidelor şi a

electoratului de a pedepsi acest fenomen. 

S-a dorit în acelaşi timp eliminarea fraudelor electorale, prin faptul că

votul desfăşurându-se în colegii uninominale, se elimină posibilitatea de a

vota prin sistemul turismului electoral, fiecare cetăţean putând vota doar la

secţia de votare în colegiul la care este arondat.

Conţinutul legii este în mare următorul:

� Alegătorul pentru a-şi exprima votul pentru Camera Deputaţilor si

pentru Senat, va ştampila chenarul care conţine candidatul preferat, întrucât

aceştia  vor figura individual în cursa electorală în colegiul uninominal

respectiv. Un candidat independent care primeşte majoritatea voturilor valabil

exprimate în colegiul în care candidează, primeşte un mandat.

� În cazul partidelor, alianţelor politice sau electorale, se vor atribui

mandate doar dacă acestea depăşesc pragul electoral la nivel naţional.

Raţiunea acestei prevederi este dată de de faptul că un candidat provenit din

partea unui partid, spre deosebire de un candidat independent, candidează cu

o platformă a partidului, şi nu cu una strict personală. Aceste restricţii sunt

anulate în cazul alegerilor parţiale, când este declarat câştigător candidatul

care obţine cele mai multe voturi (chiar dacă nu obţine majoritatea voturilor).

În fiecare colegiu uninominal se alocă un singur loc de deputat sau senator. 

� Pentru ca un partid să intre în Parlament trebuie să depăşească 5% din

totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional sau candidaţii săi să

câştige cel puţin 6 colegii uninominale în cazul alegerilor pentru Camera

Deputaţilor şi 3 colegii în cazul alegerilor pentru Senat. În cazul alianţelor

politice sau electorale, pragul electoral creşte procentual cu 3% pentru al

doilea membru al alianţelor si 1% pentru următorii, fără a depăşi 10%. 

� Pentru ca un candidat independent să câştige un mandat, acesta trebuie

să primească 50%+1 din voturile valabil exprimate în colegiul în care

candidează. 

Prin acest nou sistem electoral se poate constata că modalitatea de vot este

mai simplă şi deci şi mai uşor de administrat, candidaţii au interesul de a se

adresa direct cetăţenilor cărora le cer votul, favorizează implicarea cetăţe -

nilor; oferă alegătorilor posibilitatea de a-l sancţiona direct pe reprezen tantul

care i-a dezamăgit. Însă, şi acest sistem electoral, prezintă o serie de
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dezavantaje, cum ar fi că încurajează tehnicile de "votare tactică" iar în cazul

unei distribuţii echilibrate a votului, creşte gradul de impredictibilitate cu

privire la candidatul care va fi selectat. 

În ceea  ce priveşte minorităţile naţionale se stabileşte un coeficient

electoral obţinut prin împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate

la nivel naţional la numărul total de mandate. Primesc mandate acele

organizaţii ale minorităţilor care au primit un număr de voturi mai mare de

10% din coeficientul electoral. O organizaţie a unei minorităţi naţionale poate

propune acelaşi candidat pentru mai multe colegii uninominale aparţinând

diferitelor circumscripţii electorale, numai în condiţiile în care propune un

singur candidat la nivel naţional şi doar pentru alegerea Camerei Deputaţilor. 

Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale196

, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte

că pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, fiecare comună, oraş,

municipiu şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului constituie

o circumscripţie electorală. Pentru alegerea consiliilor judeţene şi a

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fiecare judeţ, respectiv

municipiul Bucureşti, constituie o circumscripţie electorală. 

Având în vedere integrarea României în Uniunea Europeană şi a faptului

că cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene vor putea vota şi să

fie aleşi în autorităţile administraţiei publice locale a fost necesară

modificarea acestei legi, fapt ce s-a realizat prin modificările şi completările

aduse de şi de legea mai sus-amintită Legea nr.35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea
Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004
privind Statutul aleşilor locali. 

Modificarea legislaţiei privind desfăşurarea şi organizarea alegerilor locale

a avut loc cu doar câteva luni înaintea datei de susţinere a scrutinului din

2008, un moment nu tocmai prielnic, întrucât noile reglementări ar fi trebuit

să beneficieze de o anumită perioadă de timp pentru a putea fi însuşite de cei

cointeresaţi, în principal de către cetăţeni care, spre deosebire de autorităţile

publice sunt mai puţin informaţi referitor la reglementarea legislativă a

procesului electoral.

Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare197,

124

196
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stabileşte posibilitatea cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene de

a vota şi de a fi aleşi, laolaltă cu cetăţenii români, ca membri din România în

Parlamentul European.

În conformitate cu dispoziţiile legii, teritoriul României constituie o

singură circumscripţie electorală. S-a ales o circumscripţie electorală unică

datorită pragului electoral efectiv astfel obţinut deşi au existat voci care erau

de părere că o împărţire în mai multe circumscripţii electorale, după tiparul

regiunilor de dezvoltare ar fi fost mai benefică.

Membrii din România în Parlamentul European sunt aleşi potrivit

sistemului reprezentării proporţionale prin scrutin de listă blocată precum şi

pe bază de candidaturi independente. Mandatele sunt repartizate la nivel

naţional potrivit metodei d’Hondt. 

Până în 2009, României îi reveneau 35 de mandate în Parlamentul

European, după această dată urmând ca numărul de membri din România ai

Parlamentului European să fie de 33. 

Pragul electoral pentru partidele şi formaţiunile politice este de 5% din

totalul voturilor valabil exprimate la nivel naţional. Candidaţii independenţi

sunt declaraţi aleşi dacă obţin, fiecare în parte, un număr de voturi valabil

exprimate cel puţin egal cu coeficientul electoral naţional.

Printre modificările aduse acestei legi amintim:

� Alianţa electorală care a participat la alegerile anterioare, indiferent în

ce scop au fost organizate acestea, are dreptul de a-şi păstra denumirea numai

în cazul în care nu şi-a schimbat componenţa,

� O altă prevedere interzice folosirea minorilor cu vârsta sub 16 pentru

distribuirea sau amplasarea de materiale de propaganda electorală.

� Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.) va comunica Autorităţii

Electorale Permanente, în 15 zile de la constatare, incompatibilităţile

identificate între mandatul de parlamentar european şi alte funcţii deţinute

de candidaţi. Autoritatea Electorală Permanentă va avea obligaţia fie de a

transmite Parlamentului European cazurile de incompatibilitate, fie să

constate demisia persoanelor identificate de A.N.I. ca fiind într-o situaţie de
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incompatibilitate. Într-un termen de 15 zile de la validarea mandatelor,

europarlamentarii trebuie să declare la A.N.I. averea şi interesele. 

� Listele electorale sunt permanente, speciale şi suplimentare. Cele

permanente cuprind, pe localităţi, toţi alegătorii care domiciliază în acele

localităţi, iar cele speciale cuprind cetăţenii cu drept de vot ai statelor membre

Uniunii Europene. Cetăţenii cu drept de vot din statele Uniunii Europene care

au domiciliul sau reşedinţa în România pot cere înscrierea pe listele speciale

cel târziu cu 60 de zile înaintea datei scrutinului. Cererile trebuie depuse la

primarul localităţii în care au domiciliul sau de reşedinţă, însoţite de copia

unui document de identitate.

� Pe listele suplimentare se vor înscrie alegătorii care în ziua scrutinului

se află în altă localitate decât cea de domiciliu. Aceştia pot vota la orice secţie,

după ce vor fi înscrişi de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pe

listele electorale suplimentare. 

� O  altă prevedere introduce în lege categoria partidelor politice care  au

membri  în Parlamentul European în locul  celei a partidelor politice reprezentate

în Parlamentul României. 

Ca şi comparaţie între această modalitate electorală şi cea din alte ţări,

putem spune că alegerea europarlamentarilor se face după o metodă apropiată

şi comună celorlalte ţări cu diferenţa existenţei votului pe liste blocate dar

care îşi găseşte justificarea în nevoia de  reformare a sistemului electoral

românesc, reformare care s-a considerat necesar a se realiza treptat.

Alături de aceste drepturi electorale, din categoria drepturilor politice pe

care cetăţeanul român le are trebuie să amintim dreptul cetăţeanului la
iniţiativă legislativă, drept ce se regăseşte în prevederile Legii nr.189/1999

privind exercitarea iniţiativei legislative cetăţeneşti, republicată

198

, dreptul
cetăţeanului de a participa la actul de guvernare, ce se regăseşte în Legea

nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor

electorale, republicată,

199

şi nu în ultimul rând dreptul cetăţeanului de a
organiza şi participa la întruniri publice, care se regăseşte în reglementările

Legii nr.3/2000.  

Prin cele prezentate mai sus, se observă o evidentă instabilitate din punct

de vedere al reglementărilor electorale, instabilitate care se caracterizează,

în mod neconstituţional, de apariţia unui număr foarte mare de ordonanţe de

urgenţă deşi există o limită constituţională care prevede că, există interdicţie

ca prin ordonanţa de urgenţă să fie afectate drepturile şi libertăţile prevăzute

de Constituţie precum şi interdicţia ca prin ordonanţa de urgenţă să fie

afectate drepturile electorale.
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Această caracteristică a sistemului legislativ
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electoral românesc în mod evident nu contribuie la organizarea în bune

condiţii a competiţiei electorale.

3.3.3. Participarea la vot în România

Şi în România participarea la vot se află pe o scară descendentă aşa cum

rezultă din  datele oficiale ale tuturor tipurilor de alegeri desfăşurate în ultimii

ani. Prin urmare şi România se confruntă cu aceleaşi probleme cu care luptă

continentul european, mai precis cu  fenomenul scăderii interesului pentru

viaţa politică şi pentru alegeri în general.

O bună guvernare implică şi un grad de susţinere din partea cetăţenilor,

susţinere care se manifestă în primul rând la vot. Absenteismul la vot poate

constitui un pericol fundamental la adresa democraţiei româneşti, el

reprezentând în acelaşi timp şi un indicator al scăderii legitimităţii partidelor

politice.

Participarea la vot reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale unei

democraţii, în  care se doreşte promovarea unui regim politic reprezentativ,

care este funcţionabil  doar în contextul participării politice a cetăţenilor unui

stat, iar echilibrul între forţele politice este direct proporţional cu suportul

public pentru partide, aflat în prezent într-un declin masiv.

Din anul 1990 şi până în prezent, conform datelor statistice prezenţa la

vot este într-o continuă scădere, atât în ceea ce priveşte alegerile parlamentare

cât şi cele locale.

Se poate afirma că electoratul din mediul urban participă din ce în ce mai

puţin la vot, pierderea interesului faţă de participarea la vot este din ce în ce

mai evidentă spre deosebire de electoratul din mediul rural unde prezenţa la

vot este mai mare.

Anul 2008 reprezintă anul în care, pentru prima oară alegerile parlamen -

tare şi cele prezidenţiale nu au mai avut loc în acelaşi timp, cele prezidenţiale

urmând în 2009. Tot în acest an a  fost introdus pentru prima oară votul

uninominal însă măsurile benefice ale acestuia precum şi speranţa unei

participări mai ridicate la alegeri nu au fost conforme cu realitatea.

Astfel, la ultimele alegeri doar 39,2% dintre cetăţenii cu drept de vot s-au

prezentat la vot, iar organizarea propriu-zisă a alegerilor a demostrat că noul

sistem de vot are destul de multe deficienţe, una dintre acestea fiind faptul că

uninominalul i-a dezavantajat pe candidaţii independenţi, care nu au reuşit să

intre în Parlament.          

Din acest procent trebuie reţinut că doar 40,6% dintre voturi provin din

mediul rural iar restul de 30,43% din  mediul urban, ceea ce vine în

completarea celor prezentate mai sus şi anume că în mediul rural există o

prezenţă mai mare la vot.  
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Alegerile prezidenţiale din 2009 au avut loc în două tururi de scrutin,

prezenţa la vot  a fost de 54,37%, respectiv 58,2%,  într-o vădită scădere faţă

de 1990 când au participat 86% din cetăţenii cu drept de vot. 

Ca o concluzie, la finele anului 2009, se poate constata că dacă se compară

prezenţa la vot la alegerile parlamentare din 2008 cu prezenţa la vot din 2009

la alegerile prezidenţiale se poate observa că s-a înregistrat o prezenţă mai

mică la alegerile parlamentare, de unde am putea deduce că se acordă un

interes sporit din partea cetăţenilor pentru alegerile prezidenţiale.   

Ce ar putea însemna această scădere a prezenţei la vot? În primul rând,

scăderea participării la vor înseamnă lipsa încrederii pe care oamenii o au în

partidele politice, în întreg sistemul politic şi chiar în însăşi socitetatea

românească. Prin urmare ne confruntăm cu o reală criză a participării politice,

iar evoluţia descendentă a participării la vot reprezintă un argument în acest

sens.

3.3.4. Îmbunătăţirea legislaţiei electorale şi un posibil viitor Cod Electoral

Prin prezentarea legislaţiei electorale care este în vigoare la ora actuală în

România am dorit să subliniem actuala formă şi modalitatea de vot din

România şi în baza acesteia să încercăm să găsim soluţii de îmbunătăţire atât

a participării cetăţenilor la vot cât şi a legislaţiei în materie electorală existentă

în prezent.

Unele soluţii se pot regăsi în creşterea simţului civic al fiecărui cetăţean

în parte, printr-o participare mai activă la viaţa comunităţii, printr-o informare

mult mai bună precum şi printr-o implicare mai mare din partea societăţii

civile, şi aici mă refer printre altele şi la ON.G.-uri. 

Pe de altă parte, unele soluţii se pot regăsi şi în modificarea legislaţiei

electorale actuale.

Astfel, suntem de părere că pe lângă propunerile de modificare şi/sau

abrogare a actualei legislaţii, putem vorbi şi de o completare a legislaţiei în

materie electorală, completare care poate veni în sprijinul cetăţenilor cu drept

de vot şi nu în ultimul rând în sprijinul democraţiei, care se fundamentează

pe voinţa cetăţeanului.

Considerăm că, o eventuală lărgire a modalităţii de vot faţă de cea existentă

la ora actuală în România ar ajuta la creşterea gradului de participare la vot,

la consolidarea legitimităţii şi a reprezentativităţii guvernului şi celorlaţi

actori politici, problemă cu care se confruntă de altfel mai toate statele,

inclusiv Uniunea Europeană în ceeace priveşte alegerile europarla mentare.

Prin urmare, introducerea votului prin corespondenţă ca o metodă

complementară de vot, fără a se exclude varianta de vot tradiţională,

reprezintă o modalitate foarte bună de creştere a numărului de alegători.

Există mai multe variante în ceea ce priveşte votul prin corespondenţă în
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sensul că acesta se poate referi şi aplica strict în ceea ce priveşte cetăţenii

români aflaţi în străinătate, fie la toţi cetăţenii români eliminând în acest sens

necesitatea creării de secţii speciale.

Cu toate că votul prin corespondenţă pentru cetăţenii români din

străinătate ar putea fi considerat o discriminare faţă de cetăţenii români aflaţi

cu domiciliul pe teritoriul ţării, trebuie să amintim că, în această perioadă în

care se înregistrează o scădere a participării la vot şi a faptului că România

se clasează printre ultimele ţări în ceea ce priveşte acest aspect, şi dacă luăm

în considerare că, introducerea şi aplicarea acestei metode de vot  a dat

rezultate pozitive în ceea ce priveşte creşterea gradului de participare la vot

în alte state trebuie să dăm credibilitate acestei metode şi să încercăm să

obţinem o îmbunătăţire a participării la vot.

Dacă s-ar aplica doar cetăţenilor români din străinătate, pe de o parte ar fi

benefic din puct de vedere al cercetării şi analizei precum şi al impactului

acestei metode pe un segment restrâns de cetăţeni români, ca şi mod de

monitorizare, însă din punct de vedere al scopului dorit, acela de a creşte

gradul de participare la vot, este evident ca este posibil să se înregistreze un

rezultat pozitiv însă destul de mic dacă ne raportăm la numărul cetăţenilor

români aflaţi în strinătate, comparativ cu aplicarea acestui sistem de vot prin

corespondenţă şi la nivel naţional şi la gradul de creştere a participării la vot

în România.     

În ceea ce priveşte procedura de vot prin corespondenţă, toate detaliile

tehnice şi de punere în aplicare a acestei metode, considerăm că o consultare

din partea tuturor partidelor politice trebuie avută în vedere astfel încât, la

elaborarea unui eventual proiect de lege care să reglementeze această formă

de vot să se regăsească aportul tuturor acestora.

O completare la această modalitate de vot ar fi şi metoda de vot
electronică, care să se regăsească reglementată pentru toţi cetăţenii români

indiferent de locul unde aceştia se află în momentul votului.

Beneficiile acestui sistem se regăsesc în primul rând în reducerea

semnificativă a numărului de voturi anulate, întrucât programele nu admit

versiuni incorecte de selecţie precum şi că aceste sisteme pot fi mai uşor

folosite de către persoanele cu handicap fizic, în gradul înalt de securitate şi

depistarea votului dublu, în creşterea gradului de participare, lipsa costurilor

suplimentare pentru cei cu acces la internet.

Există în mod evident şi dezavantaje care pot fi costurile mari implicate

de aparatură utilizată şi faptul că unii votanţi pot considera sistemul

complicat, fie din cauză că nu au siguranţa confidenţialităţii votului.

De asemenea, acest sistem de vot electronic implică automat şi lipsa

transparenţei în ceea ce priveşte numerotarea voturilor. Pentru a se respecta
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principiile de bază ale unor alegeri  democratice votul electronic şi cetăţenii

care îl exercită trebuie să îndeplinească anumite condiţii.

Această ultimă metodă este o metodă mult mai invazivă, care implică o

multitudine de măsuri legislative, măsuri pentru care, este posibil ca statul

român să nu fie încă pregătit. 

De aceea, considerăm că o trecere treptată la alte metode de vot decât

metoda tradiţională este benefică şi în acelaşi timp demonstrează cât de

pregătit este statul român şi cetăţenii pentru introducerea acestor elemente

de noutate. 

Până la ora actuală, au existat iniţiative de elaborare şi adoptare a unui

Cod  Electoral care ar trebui să cuprindă toate reglementările cu privire la

organizarea şi desfăşurarea alegerilor în România, indiferent de tipul acestora,

şi care ar trebui să înlocuiască, astfel, toate legile în vigoare care fac referire

la acest domeniu. 

Iniţiativa Civică pentru Responsabilitatea Actului Politic –ICRAP-, a

demarat o campanie pentru promovarea elaborării unui proiect de Cod

Electoral, care să aducă uniformitate şi coerenţă pentru desfăşurarea unor

alegeri libere şi corecte, dar va aduce în acelaşi timp o serie de schimbări

semnificative în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, printre care amintim:

introducerea votului uninominal, reducerea numărului de deputaţi şi senatori,

introducerea unor norme clare în ceea ce priveşte finanţarea partidelor

politice, precum şi înfiinţarea unei Autorităţi Electorale Permanente. 

Textul de Cod Electoral cuprinde, aşa cum am precizat mai sus, printre

altele, prevederi referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale

Permanente – instituţie autonomă şi independentă, cu buget propriu aprobat

de Parlamentul României. Autorităţii Electorale Permanente ar urma să-i

revină responsabilitatea de a asigura aplicarea şi respectarea reglementărilor

legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, cu toate activităţile

din timpul perioadelor electorale şi din intervalele dintre două perioade

electorale pe care acest lucru le presupune.

Autoritatea Electorală Permanentă ar urma să contribuie la transparenţa

activităţii de finanţare a campaniilor electorale, prin crearea şi gestionarea

unui sistem informaţional prin care orice cetăţean să poată afla lista de

donatori ai oricărui candidat, ai oricărui partid politic sau ai oricărei alianţe

şi sumele  donate de respectivii, precum şi sumele donate de orice persoană

fizică sau juridică pentru susţinerea unei campanii electorale şi destinaţiile

acestor sume.

Această iniţiativă legislativă a eşuat datorită imposibilităţii de strângere a

numărului necesar de semnături din partea cetăţenilor, a 250.000 de semnături

pentru ca Parlamentul să poată lua în discuţie această propunere.
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În opinia unora, această eşuare a proiectului mai sus-prezentat, se

datorează nerealismului acestuia şi că o soluţie mai potrivită ar fi reprezentată

de adoptarea unei legi moderne după modelul american privind conflictul de

interese, adică să fie interzis demnitarilor şi funcţionarilor în general, precum

şi rudelor acestora să facă afaceri cu statul. 

Cu toate acestea, considerăm că un avantaj cheie referitor la înfiinţarea

unei structuri electorale permanente este acela că, prin contribuţia acesteia şi

prin semnele de creştere a calităţii organizării electorale, cetăţenii vor avea

o mai mare încredere în procesul electoral şi, implicit, în rezultatele alegerilor,

influenţând chiar rata de participare la vot.

Referitor la înfiinţarea unei structuri electorale permanente, acest lucru se

poate face fie printr-o iniţiativă legislativă care să vină să modifice actuala

legislaţie în domeniu, fie printr-o lege specială şi nu în ultimul rând printr-o

propunere de cod electoral, în genul celui de mai sus prezentat, care să

reglementeze actuala legislaţie electorală. 

Prin cele prezentate mai sus, se poate constata că apariţia şi evoluţia

drepturilor electorale în România, în special după 1989, au dovedit progresele

făcute de societatea românească, adaptarea permanentă a acesteia la cerinţele

de dezvoltare ale societăţii în general, nu numai a celei româneşti, precum şi

la cerinţele Uniunii Europene. Îmbunătăţiri în ceea ce priveşte domeniul

dreptului electoral sunt binevenite întotdeauna, întrucât societatea merge

înainte, evoluează şi odată cu ea şi adaptarea acestor drepturi electorale

trebuie realizată, pentru garantarea permanentă a drepturilor şi libertăţilor

fundamentale ale cetăţeanului dar şi a promovării acestora.     

3.4. Promovarea şi protejarea drepturilor omului prin

contencios electoral în România 

3.4.1. �oţiunea de "contencios electoral" în România

Organizarea unor alegeri democratice şi existenţa democraţiei sunt impo -

sibile fără respectarea drepturilor omului, în special a libertăţii de exprimare

şi a presei, a libertăţii de întrunire şi asociere pentru scopuri politice, inclusiv

crearea partidelor politice. Respectarea  acestor libertăţi este în special vitală

în timpul campaniilor electorale. 

Transparenţa, imparţialitatea şi independenţa faţa de orice manipulare

politică vor asigura o bună administrare a procesului electoral, începând cu

perioada pre-electorală până la finalizarea procesării rezultatelor, iar

protejarea şi promovarea drepturilor omului trebuie avute în vedere şi în

această situaţie, întrucât pentru a aplica eficient prevederile dreptului

electoral, trebuie să se ofere mai precis să se garanteze posibilitatea de
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contestare a incapacităţii de a respecta legislaţia electorală în faţa unei

instanţe de apel. 

Contenciosul administrativ (potrivit legislaţiei actuale) cuprinde totalitatea

litigiilor de competenţa instanţelor judecătoreşti, dintre un organ al admi -

nistraţiei publice, respectiv un funcţionar public sau, după caz, o structură

autorizată să presteze un serviciu public, pe de o parte, şi alt subiect de drept,

pe de altă parte, în care organul public sau funcţionarul public apar ca

purtători ai autorităţii publice.

În literatura de specialitate se precizează că există asemănări între
contenciosul electoral şi cel administrativ, asemănări care pornesc de la

similitudinea principiilor până la actele supuse verificării însă, în acelaşi timp

există şi diferenţe care au la baza, în principal, organul de stat care emite

actul supus verificării, apariţia în domenii diferite ale vieţii sociale. Toate

aceste asemănări şi deosebiri între cele două instituţii de tip contencios, fac

ca natura juridică a acestei instituţii să fie una individuală, proprie. Noţiunea

de "contencios electoral" s-a folosit şi înainte de Revoluţie, însă sub o altă

formulare, iar în limbajul juridic postdecembrist s-a folosit după adoptarea

Constituţiei din 1991, după organizarea Curţii Constituţionale a României,

singura instanţă abilitată de lege să soluţioneze, în contradictoriu, litigiile

apărute în cadrul procesului de alegere a Preşedintelui României. Anterior

anului 1990 a existat un contencios electoral, dar nu formulat astfel.

Contenciosul electoral reprezintă o instituţie juridică de drept

constituţional cu conţinut propriu care cuprinde norme juridice ce

reglementează procedura formulării şi soluţionării tuturor cererilor prin care

se invocă încălcări ale regulilor privind modul de organizare şi desfăşurare a

alegerilor, atât în ceea ce priveşte alegerile parlamentare, alegerile locale cât

şi cele prezidenţiale

201

.

Reglementarea juridică a acestei instituţii are la bază în primul rând

Constituţia României şi legislaţia electorală din domeniu.

202

Reglementările

de contencios electoral au în vedere procedurile prin intermediul cărora se

protejează exercitarea drepturilor exclusiv politice şi electorale ale cetăţenilor

dar şi măsurile procedurale folosite în cazul încălcării acestora.

3.4.2. Principiile şi procedurile contenciosului electoral român

Ca orice instituţie publică, instituţia contenciosului electoral are la bază

o serie de principii de drept, principii pe care le subliniem mai jos:

� Contenciosul electoral reprezintă o garanţie a organizării şi desfăşurării

alegerilor;
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� Îmbinarea regulilor recursului graţios cu cele referitoare la procedura

jurisdicţională;

� Anularea alegerilor de către organe ale statului anume desemnate în

acest scop (Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare iar Curtea

Constituţională în cazul alegerilor prezidenţiale);

� Motivele de anulare a alegerilor trebuie să aibă un caracter rezonabil

atât în cazul alegerilor parlamentare cât şi în cazul alegerilor prezidenţiale.

Practic, anularea alegerilor are la baza existenţa unor fraude de mare

amploare;

� Reglementarea unei proceduri care se desfăşoară cu rapiditate pentru

soluţionarea tuturor cererilor formulate în cadrul contenciosului electoral.

203

În cazul contenciosului electoral, condiţiile de introducere a acţiunii în
instanţă sunt:

� actul atacat să fie de natură electorală sau un fapt electoral;

� vătămarea unui drept subiectiv sau încălcarea  unei prevederi legale;

� încălcarea legală poate aparţine atât unei autorităţi cât şi unei persoane

fizice;

� inexistenţa unei proceduri prealabile;

� introducerea acţiunii trebuie să se realizeze într-un anumit termen, de

celeritate, de 20 de zile pentru prima categorie de litigii, la sfârşitul campaniei

electorale pentru a doua categorie de litigii, iar pentru a treia categorie de

litigii termenul este de 3 zile de la închiderea votării.

Contenciosul electoral se poate împărţi în două categorii, în funcţie de

natura alegerilor, prezidenţiale sau parlamentare, şi anume:

� Contencios electoral al alegerilor prezidenţiale;

� Contencios electoral al alegerilor parlamentare, locale.

Indiferent de categorie, în cadrul procedurii de contencios se regăsesc

operaţiuni precum admiterea sau respingerea constituirii de alianţe electorale,

listele de alegători, cărţile de alegători, modul de formare şi activitatea

birourilor electorale, candidaturile, campania electorală, votul în sine, anularea

alegerilor. 

Contenciosul electoral privind alegerile prezidenţiale are un caracter
specializat. Caracterul specializat al contenciosului electoral este dat de

următoarele elemente:

� are loc numai în faţa Curţii Constituţionale în calitate de judecător

electoral;

� Curtea Constituţională se pronunţă “numai în drept”;

� termenele de formulare a contestaţiilor precum şi forma acestora dau

caracterul public al procedurii electorale;
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� procedura jurisdicþională în faþa Curþii are un caracter de urgenþă;

� modul de soluþionare a litigiului se face printr-o hotărâre definitivă.

În privinţa celorlalte tipuri de alegeri, alăturate alegerilor prezidenţiale,

probleme de contencios electoral sunt ridicate cu privire la admiterea sau

respingerea constituirii de alianţe electorale, listele de alegători, cărţile de

alegători, modul de formare şi activitatea birourilor electorale, candidaturile,

semnele electorale, campania electorală, operaţiunile de votare, anularea

alegerilor.

Obligaţia soluţionării diverselor cereri care privesc procedura conten -

ciosului electoral revine biroului electoral al secţiei de votare, biroului

electoral de circumscripţie şi nu în ultimul rând Biroului Electoral Central

căruia prin lege îi sunt conferite mai multe atribuţii de contencios electoral.

Astfel, Biroul Electoral Central rezolvă întâmpinările referitoare la activitatea

sa proprie şi contestaţiile privind activitatea, modul de formare şi componenţa

birourilor electorale de circumscripţie. În ceea ce priveşte contestaţiile,

acestea se soluţionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul

electoral în cauză şi pentru toate autorităţile şi instituţiile publice la care se

referă, sub sancţiunea prevăzută de lege. Alte atribuţii de contencios electoral

sunt cu privire la înregistrarea rezultatului alegerilor, repartizarea centrală şi

desfăşurarea pe circumscripţii a mandatelor de senator şi deputat etc. O altă

atribuţie importantă este cea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie

electorală în cazul constatării unor fraude în timpul votării sau al stabilirii

rezultatelor alegerilor.

În ceea ce priveşte listele electorale, conform prevederilor art.26 alin.7

din Legea nr.35/2008

204

„alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele

electorale” iar „întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi

a oricăror erori din liste se fac la primarul localităţii sau la reprezentanţa

diplomatică, aceasta fiind obligată să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult

3 zile de la înregistrare”.

Cetăţeanul nemulţumit de dispoziţia primarului o poate contesta la

judecătoria în raza căruia îşi are domiciliul cu obligaţia depunerii în termen

de 5 zile de la comunicare şi se soluţionează, în cel mult 3 zile de la

înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază

alegătorul. 

În ceea ce priveşte întâmpinările referitoare la întocmirea sau eliberarea
cărţilor de alegător, acestea se soluţionează conform prevederilor legale de
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către serviciul de evidenţă informatizată a persoanei. Împotriva soluţiei date

în rezolvarea întâmpinării se poate formula contestaţie la judecătoria în a

cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.

Referitor la înfiinţarea şi activitatea birourilor şi a oficiilor electorale, la
modul de formare şi componenţa birourilor şi a oficiilor electorale în lege se

prevede că acestea pot fi contestate la biroul electoral de circumscripţie, dacă

privesc birourile de secţie, la Biroul Electoral Central, dacă privesc birourile

de circumscripţie şi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă privesc Biroul

Electoral Central. Hotărârile pronunţate sunt definitive şi irevocabile.

Procedura de contencios electoral privind candidaturile se poate declanşa

în cazul unor hotărâri de neînregistrare sau de înregistrare a candidaturilor,

prin formularea unor contestaţii. Conform prevederilor art.32 din Legea

nr.35/2008 acceptarea de către biroul electoral de circumscripţie a unei

candidaturi poate fi contestată de către cetăţenii cu drept de vot, partidele

politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale în termen de 72 de ore de la expirarea

termenului de depunere a candidaturii. Respingerea de către biroul electoral

de circumscripţie a unei candidaturi poate fi contestată de către candidat sau

de către competitorii electorali care au propus candidatura respectivă, în

termen de 3 zile de la respingere. Contestaţia şi cererea de recurs se depun la

instanţa competentă, sub sancţiunea nulităţii.

În ceea ce priveşte contestaţiile privind admiterea sau respingerea

candidaturilor, acestea se soluţionează în termen de 48 de ore de la

înregistrare, de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia

electorală. Contestaţiile înregistrate la candidaturile pentru circumscripţia

electorală pentru românii cu domiciliul în afara României se soluţionează de

către Tribunalul Bucureşti. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de

24 de ore de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. Hotărârea

pronunţată în recurs este definitivă şi irevocabilă.

Împotriva înregistrării semnelor electorale ale partidelor politice,

alianţelor acestora sau ale candidaţilor independenţi se poate formula

contestaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Hotărârea pronunţată este

definitivă şi irevocabilă.

Referitor la campania electorală putem afirma că, în conformitate cu

prevederile art.40 din Legea nr.35/2008 „birourile electorale de circum -

scripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în

circumscripţia electorală în care funcţionează, soluţionând plângerile ce le

sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei alianţe

politice, unei alianţe electorale sau unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând

unei minorităţi naţionale care participa la alegeri conform prezentului titlu ori
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a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în

condiţiile prevăzute de prezentul titlu şi cu respectarea deontologiei electorale”.

În condiţiile în care biroul electoral de circumscripţie consideră că este

necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni

contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente. Împotriva

soluţiei date de biroul electoral de circumscripţie se poate face contestaţie la

Biroul Electoral Central. Soluţia dată asupra contestaţiei este definitivă.

Procedura de contencios electoral privitoare la operaţiunile de votare, de

deschidere a urnelor, de numărare a voturilor şi de încheiere a proceselor-

verbale are un regim specific. Contestaţiile în acest domeniu se înaintează

preşedintelui biroului secţiei, în vederea soluţionării lor.

Legea prevede ca, în cazul unor fraude majore de natură a influenţa

rezultatul alegerilor, partidele politice, alianţele acestora sau candidaţi

independenţi, care au participat la alegeri pot formula cereri de anulare a

alegerilor în circumscripţiile electorale în care se constată asemenea fraude.

Cererile de anulare a alegerilor se depun la Biroul Electoral Central, pentru

alegerile parlamentare care le soluţionează.

3.4.3. Biroul Electoral Central şi Instanţa de judecată – atribuţii de

contencios electoral

Pentru o bună organizare şi desfăşurare a operaţiunilor electorale se

înfiinţează, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv Legea nr.67/2004,

Biroul Electoral Central, birouri electorale judeţene, birouri electorale de

circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare.

Biroul electoral de circumscripţie îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin

potrivit dispoziţiilor legii, urmând a fi completat cu reprezentanţii partidelor

politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri în

circumscripţia respectivă, după definitivarea candidaturilor.

Birourile electorale de circumscripţie au, în conformitate cu dispoziţiile

legale,  următoarele atribuţii:

a) urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în circum -

scripţia electorală în care funcţionează;

b) verifică dacă listele electorale permanente şi complementare au fost

actualizate şi veghează la întocmirea copiilor de pe listele electorale perma -

nente şi de pe listele electorale complementare, precum şi la organizarea

secţiilor de votare;

c) înregistrează listele de candidaţi şi candidaturile independente pentru

consiliile locale, precum şi candidaturile pentru primar şi constată rămânerea

definitivă a acestora;

d) comunică biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a

municipiului Bucureşti, denumirea partidelor politice, alianţelor politice,
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alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor

naţionale, care au depus liste complete de candidaţi;

e) fac publicaţiile şi afişările necesare cu privire la listele de candidaţi şi

candidaturile independente pentru consilieri şi la candidaturile pentru funcţia

de primar şi preşedinte al consiliului judeţean;

f) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscrişi în listele electorale

permanente şi în listele electorale complementare, comunicat conform

dispoziţiilor art.22 alin.(1), numărul de susţinători necesar pentru depunerea

candidaturilor independente;

g) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot,

ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "votat";

h) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile

cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare;

i) biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală,

respectiv de sector al municipiului Bucureşti, totalizează voturile exprimate

şi stabileşte rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorală în care

funcţionează; eliberează consilierilor şi primarului aleşi certificatul doveditor

al alegerii;

j) biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului

Bucureşti, totalizează voturile exprimate pentru consiliul judeţean, pentru

preşedintele consiliului judeţean, respectiv pentru Consiliul General al

Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti,

şi stabileşte rezultatul alegerilor; eliberează consilierilor, respectiv

preşedintelui consiliului judeţean şi primarului general al municipiului

Bucureşti, certificatul doveditor al alegerii, după care transmite consiliului

judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, procesele-

verbale şi celelalte documente privind rezultatul alegerilor pentru consilieri,

prevăzute la art. 99 alin. (5), în vederea validării mandatelor;

k) organizează, dacă este cazul, desfăşurarea celui de-al doilea tur de

scrutin pentru primari;

l) comunică date cu privire la alegeri şi rezultatul acestora, prin biroul

electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti,

Biroului Electoral Central şi Guvernului şi aduc la cunoştinţa populaţiei din

cuprinsul circumscripţiei electorale, prin orice mijloc de publicitate, rezultatul

alegerilor;

m) primesc de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi predau

judecătorilor, în a căror rază teritorială funcţionează, buletinele de vot între -

buinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate,

ştampilele şi celelalte materiale necesare votării.

Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti organizează

alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general
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al municipiului Bucureşti, îndeplinind în mod corespunzător şi celelalte

atribuţii prevăzute în prezenta lege pentru biroul electoral de circumscripţie

judeţeană.

Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:

a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente, copiile

de pe listele electorale complementare şi listele electorale suplimentare şi

asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;

b) primesc de la birourile electorale de circumscripţie buletinele de vot

pentru alegătorii care urmează să voteze la secţia respectivă, ştampila de

control şi ştampilele cu menţiunea "votat";

c) conduc operaţiunile de votare şi iau toate măsurile de ordine în localul

secţiei de votare şi în jurul acesteia;

d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării pentru circumscrip -

ţiile electorale pentru care s-a votat la secţia respectivă, în mod distinct pentru

consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului

Bucureşti, pentru consiliul judeţean şi pentru preşedintele consiliului

judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

f) întocmesc şi înaintează biroului electoral de circumscripţie dosarele

prevăzute la art. 92;

g) predau cu proces-verbal biroului electoral de circumscripţie buletinele

de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele

electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării;

h) furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezenţa populaţiei la vot,

conform unui calendar de termene stabilit de către Biroul Electoral Central.

Birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti

îndeplinesc şi alte atribuţii, precum:

a) urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în toate

circumscripţiile electorale din cuprinsul judeţului, respectiv al municipiului

Bucureşti;

b) asigură aducerea la cunoştinţă celorlalte birouri electorale din judeţ,

respectiv din municipiul Bucureşti, a hotărârilor Biroului Electoral Central şi

urmăresc modul de aplicare şi respectare a acestora;

c) efectuează instruirea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie

comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti şi

ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din cuprinsul judeţului;

d) realizează centralizarea numărului de liste complete depuse de partidele

politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor

aparţinând minorităţilor naţionale, pe baza comunicării primite de la birourile

electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, respectiv de
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sector al municipiului Bucureşti, şi transmit Biroului Electoral Central situaţia

centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire;

e) primesc de la birourile electorale de circumscripţie comunală,

orăşenească, municipală, respectiv de sector al municipiului Bucureşti,

procesele-verbale conţinând rezultatul alegerilor, centralizează rezultatele pe

judeţ, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi pe candidaţi

independenţi şi le dau publicităţii. Rezultatul centralizării datelor pe judeţ,

respectiv pe municipiul Bucureşti, se consemnează într-un proces-verbal,

care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit prevederilor prezentei

legi.

Contestaţiile asupra modului de organizare şi asupra componenţei biroului

electoral judeţean se soluţionează de tribunal.

În judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură

circumscripţie electorală nu se mai constituie un birou electoral judeţean, iar

soluţionarea sesizărilor se face de judecătoria în a cărei rază teritorială se află

circumscripţia electorală respectivă. Judecătoria se pronunţă în termen de cel

mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor. Hotărârea este

definitivă şi irevocabilă.

Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Înaltei Curţi de

Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale

Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi

alianţelor electorale şi potrivit legii activitatea acestuia vizează buna

desfăşurare a alegerilor, supravegherea actualizării listelor electorale

permanente, primirea şi soluţionarea oricăror contestaţii referitoare la

desfăşurarea alegerilor, gestionarea proceselor verbale primite de la birourile

electorale de circumscripţie, publicarea rezultatelor alegerilor la nivel

naţional, şi defalcat, per unitate administrativ-teritorială, per partid politic,

aprobarea anulării alegerilor dintr-o circumscripţie electorală, în cazul în care

acestea au fost fraudate.

Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi a

copiilor de pe listele electorale complementare;

b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirii

şi a semnelor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor

electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal

constituite, care au dreptul să participe la alegerea autorităţilor administraţiei

publice locale, şi comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscripţie,

imediat după constituirea acestora;

c) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale

privitoare la alegeri pe întregul teritoriu al ţării; asigură interpretarea unitară

a prevederilor acestora;
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d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile

cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea birourilor

electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti;

e) primeşte şi soluţionează orice contestaţie cu privire la organizarea şi

desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, altele decât

cele care, prin prezenta lege, sunt date în competenţa birourilor electorale de

circumscripţie sau a instanţelor judecătoreşti;

f) centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de

circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti, numărul de liste

complete depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele

electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi

comunică Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radio -

difuziune situaţia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire;

g) primeşte procesele-verbale întocmite de birourile electorale de

circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti, împreună cu procesele-

verbale conţinând rezultatul alegerilor, întocmite de birourile electorale de

circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului

Bucureşti; totalizează rezultatele la nivel naţional, pe partide politice, alianţe

politice, alianţe electorale şi pe candidaţi independenţi, separat pentru

consiliile locale, consiliile judeţene, primari, precum şi pentru preşedinţii

consiliilor judeţene şi asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României,

Partea I, şi în presă;

h) soluţionează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune

anularea alegerilor dintr-o circumscripţie electorală, în cazul în care constată,

pe baza probelor administrate, că votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor

au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în

circumscripţia electorală respectivă; în astfel de cazuri, dispune repetarea

scrutinului, care are loc în termen de cel mult două săptămâni de la

constatarea fraudei. Noile alegeri au loc în aceleaşi condiţii, folosindu-se

aceleaşi liste electorale şi aceleaşi liste de candidaţi şi candidaturi inde -

pendente, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea unei

liste de candidaţi sau a unor propuneri de candidaturi independente, în sarcina

cărora s-a reţinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor.

Existenţa fraudei electorale se stabileşte de Biroul Electoral Central de la caz

la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt stabilite prin lege.

j) organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de

informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot, în

baza unui eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional.

În caz de faudă electorală, cererea de anulare a alegerilor dintr-o

circumscripţie electorală se poate face doar de către partidele politice,
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alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi care au

participat la alegeri şi numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării,

sub sancţiunea decăderii. Cererea trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe

care se întemeiază. Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat

frauda nu este implicat în producerea acesteia. Cererea trebuie soluţionată

până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile

electorale din ţară, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materie

electorală, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţa publică. Biroul Electoral

Central îşi încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al

României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei

legi.

În ceea ce priveşte contestaţiile asupra modului de organizare şi asupra
componenţei birourilor electorale acestea se pot face în termen de 48 de ore

de la desemnarea preşedinţilor şi a locţiitorilor acestora sau, după caz, de la

completarea birourilor electorale cu reprezentanţii partidelor politice,

alianţelor politice sau alianţelor electorale. Acestea se soluţionează de biroul

electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector

al municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare,

de biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti,

dacă privesc biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau

municipală, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, de Biroul Electoral

Central, dacă privesc biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a

municipiului Bucureşti, şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă privesc

Biroul Electoral Central, în termen de două zile de la înregistrarea

contestaţiilor.

Hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.

Aşa cum rezultă din cele prezentate mai sus, competenţele Birourilor

Electorale în ceea ce priveşte desfăşurarea alegerilor sunt multiple, având o

importanţă deosebită în cadrul sistemului instituţional însă referitor la relaţia

cetăţean-birou electoral există o problemă de comunicare, inclusiv referitor

la transparenţa alegerilor. 

Potrivit calificărilor făcute de instanţa de contencios electoral, birourile

electorale şi oficiile electorale sunt autorităţi administrative reprezentând

jurisdicţii specifice activităţii electorale, iar hotărârile pronunţate de ele sunt

acte cu caracter jurisidicţional ale organelor administrative. Acestea nu sunt

jurisidicţii judiciare, prin urmare împotriva lor există calea accesului la

justiţie, acces garantat de Constituţie. În unele situaţii, legea prevede expres

posibilitatea atacării în justiţie a actelor birourilor electorale şi ale oficiilor

electorale.
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Astfel, instanţele de judecată pot fi sesizate cu acţiuni împotriva actelor
birourilor electorale şi ale oficiilor electorale prin următoarele căi:

� În cazul alegerilor parlamentare prin contestaţie, care poate fi fie de

competenţa judecătoriei, a tribunalului sau chiar a Înaltei Curţi de Casaţie şi

Justiţie (contestaţiile împotriva hotărârii Biroului Electoral Central de

admitere sau respingere a protocolului de constituire a unei alianţe electorale

sau privind înregistrarea semnului electoral precum şi contestaţie împotriva

modului de formare a componenţei Biroului Electoral Central.

�În materia alegerilor locale prin sesizări referitoare la frauda electorală,

cerere de anulare a alegerilor din circumscripţia electorală, prin contestaţie

etc.

În alte cazuri legea prevede, în mod expres, caracterul definitiv şi/sau
irevocabil al hotărârilor birourilor electorale şi oficiilor electorale atât în

materia alegerilor parlamentare, cât şi a celor prezidenţiale precum şi a celor

locale.

Ca şi impedimente existenţe în actuala legislaţie electorală, amintim o

situaţie relativ recentă, din perioada alegerilor din 2008,  cu care cetăţeanul

român cu drept de vot s-a confruntat la alegerile locale din 1 iunie, respectiv

5 iunie 2008. Această situaţie a fost cea legată de numărul de buletine de vot

înmânate acestuia. Astfel, preşedinţii şi membrii Birourilor Electorale ale

Secţiilor de Votare nu au putut oferi alegătorului posibilitatea de a vota numai

pentru anumite funcţii elective, de exemplu doar pentru primar şi pentru

preşedintele  de consiliu judeţean nu şi pentru consilierii locali şi pentru cei

judeţeni. Este evident că reglementarea legislativă cu privire la  organizarea

şi desfăşurarea procesului electoral este lacunară întrucât pe listele electorale

permanente şi chiar pe cele suplimentare sau complementare votanţii semnau

o singură dată, în dreptul numelui, pentru toate cele patru buletine de vot

primite. Tehnica de redactare a acestor liste nu le permitea să semneze pentru

fiecare buletin de vot înmânat, motiv pentru care membrii Birourilor

Electorale ale Secţiilor de Votare îi obligau pe cetăţeni să voteze pentru toate

funcţiile supuse votului.

Din analiza contenciosului electoral reiese că, uneori, aceeaşi situaţie

generează din punct de vedere legal reglementări diferite. Astfel, în unele

domenii de soluţionare, deosebirile apărute ca reglementare în legislaţia

electorală există şi se regăsesc fie în termenele procedurale diferite cum ar fi

în cazul contestaţiei privind admiterea/respingerea candidaturilor sau lipsa

menţionării în Legea alegerilor locale a titularilor îndreptăţiţi să promoveze

anumite contestaţii, spre deosebire de prevederile legislaţiei referitoare la

alegerile parlamentare.

De asemenea, faptul că mai multe autorităţi sunt implicate în soluţionarea

contestaţiilor nu reprezintă un avantaj pentru procedura contencioasă, întrucât
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asigurarea unui caracter de transparenţă a actului de contencios electoral dar

şi o încredere sporită a cetăţenilor în eficienţa procedurilor este destul de

dificil de realizat. 

Considerăm că, este nevoie ca soluţionarea cererilor cu privire la încăl -

carea normelor legale privitoare la alegeri trebuie să se facă doar de instanţele

de judecată specializate, în domeniul electoral. 

Există păreri conform cărora Biroul Electoral Central ar trebui depolitizat

prin înfiinţarea  unei Curţi de Contencios Electoral, mai precis că atribuţiile

acestuia să fie împărţite între Autoritatea Electorală Permanentă şi curţile de

contencios electoral, respectându-se în acest fel şi principiile separaţiei

puterilor în stat.

3.4.4. Curtea Constituţională. �oţiune şi reglementare 

Odată cu adoptarea Constituţiei României în anul 1991, după perioada de

dinainte de 1989, au apărut şi noi instituţii a căror reglementare se regăseşte

în Constituţie.

Practic, este de esenţa justiţiei constituţionale ca instituţionalizarea

acesteia să se facă prin chiar Constituţie

205

.

Astfel, ia naştere instituţia -Curtea Constituţională– instituţie ce reprezintă

în opinia unor specialişti

206

drept o valorificare, la dimensiunile exigenţelor

timpului pe care îl trăim, a experienţei româneşti şi din alte ţări, în perspectiva

unei integrări organizatorice şi funcţionale, eficiente şi viabile în structurile

juridice europene potrivit pactelor, tratatelor şi convenţiilor la care România

este parte. Trebuie menţionat faptul că domeniul sau sfera de activitate

precum şi atribuţiile precise ale acestei instituţii noi pentru sistemul românesc

au fost stabilite de Legea fundamentală din 1991. Curtea Constituţională a

apărut ca necesitate a garantării libertăţii individuale prin posibilitatea de

control şi corectură a legislaţiei naţionale, legislaţie ce trebuie să se pună de

acord cu prevederile legii supreme a ţării.

Curtea Constituţională a României a avut ca model instituţia Consiliului

Constituţional francez, fără a prelua, însă absolut toate aspectele de competenţă

ale acestei instituţii.

Curtea Constituţională reprezintă unul din pilonii cei mai importanţi ai

sistemului de garanţii constituţionale, care asigură funcţionarea democratică

a societăţii şi protejarea, şi nu în ultimul rând, promovarea  drepturilor omului

şi a libertăţilor fundamentale. Controlul concret, ulterior, de constituţio -

nalitate pe cale de excepţie constituie singurul instrument prin mijlocirea
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căruia cetăţeanul are posibilitatea de a acţiona pentru a se apăra împotriva

legislatorului însuşi, în cazul în care, prin lege, drepturile sale constituţionale

sunt încălcate. Această cale indirectă care permite cetăţenilor accesul la

justiţia constituţională dă, de asemenea, posibilitatea Curţii Constituţionale,

în calitatea sa de garant al supremaţiei Constituţiei, să-şi exercite controlul

asupra puterii legiuitoare cu privire la respectarea catalogului drepturilor
fundamentale şi a libertăţilor207

. 

Aşa cum este reglementată, Curtea Constituţională devine unul dintre cele

mai importante şi independente organe statale, situându-se în afara tradiţio -

nalelor puteri statale, dar aflându-se într-o foarte strânsă relaţie atât cu puterea

legislativă cat şi cu puterea executivă. Astfel, locul Curţii Constituţionale este

la graniţa dintre cele trei puteri statale, fiind un mijloc de realizare a echili -

brului în statul de drept.

Un impas ce a intervenit în bunul mers al Curţii îl reprezintă utilizarea

excesivă a excepţiei de neconstituţionalitate, problemă ce afectează şi în

prezent calitatea deciziilor Curţii prin posibilitatea tot mai redusă de a analiza

în profunzime problema de neconstituţionalitate şi de a concluziona printr-un

răspuns cât mai eficient (impunerea unei anume interpretări sau suspendarea

legii)

208

. 

În rezolvarea acestei probleme vine noua reglementare prevăzută de Legea
nr.177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale209, a Codului de procedură
civilă şi a Codului de procedură penală al României în care se prevede

eliminarea suspendării judecării cauzei în cazul invocării excepţiei de

nelegalitate. Astfel, s-a modificat art.29 alin.(5) din lege, cu efect de înlăturare

a suspendării judecării unei cauze în cazul invocării excepţiei de neconstitu -

ţionalitate. Până la această reglementare, având în vedere că excepţia de

neconstituţionalitate are un regim legal diferit şi beneficiind de reglementare

specială s-au constatat unele probleme de ordin procedural cu impact negativ

care au în centru suspendarea automată a cauzei la instanţa de fond ca urmare

a ridicării acestei excepţii. Acest lucru a dat naştere unui număr destul de
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mare de abuzuri de drept procesual înregistrate în practică, motiv pentru care

a fost necesară modificarea acestei legi.  

Nevoia de echilibru în stat, echilibru ce nu mai poate fi garantat doar de

separarea tradiţională a puterilor

210

, a determinat Curtea Constituţională să

devină unul dintre cele mai importante şi independente organe statale care se

află într-o foarte strânsă relaţie atât cu puterea legislativă cât şi cu puterea

executivă  astfel încât, Curtea Constituţională se situează în sistemul de

organizare a puterii româneşti la graniţa dintre cele trei puteri statale,

reprezentând un mijloc de realizare a echilibrului într-un stat de drept.

În Constituţia României, revizuită, se regăsesc în Titlul IV, toate reglemen -

tările referitoare la Curtea Constituţională, care are conform prevederilor

art.146 următoarele atribuţii:

a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea
acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor
două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului
Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de
senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;

b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri
internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a
unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;

c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului,
la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup
parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin
25 de senatori;

d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi
ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj
comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de
Avocatul Poporului;

e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre
autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre
preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui
Consiliului Superior al Magistraturii;

f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui
României şi confirmă rezultatele sufragiului;

g) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în
exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunică cele constatate
Parlamentului şi Guvernului;
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h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a
Preşedintelui României;

i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea
referendumului şi confirmă rezultatele acestuia;

j) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative
de către cetăţeni;

k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea
unui partid politic;

l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii. 
Este, de asemenea, menţionată şi în alte articole ale Constituţiei precum

în cele referitoare la constituţionalitatea legii, la validarea alegerilor prezidenţiale,

la cel referitor la suspendarea din funcţie a Preşedintelui României, precum

şi cel privind înfiinţarea Curţii Constituţionale.

În funcţie de criteriul obiectului activităţii la care se referă fiecare atribuţie,

Curtea Constituţională exercită controlul constituţionalităţii legilor, controlul

constituţionalităţii partidelor politice, controlul referendumului şi iniţiativei

populare, ca modalitate de participare nemijlocită a corpului electoral la

exercitarea puterii şi controlul criteriilor constituţionale pentru îndeplinirea

funcţiei de Preşedinte al României, activitate care cuprinde atribuţiile Curţii

ca judecător electoral pentru alegerile prezidenţiale, cele referitoare la

interimatul acestei funcţii şi în legătură cu suspendarea din funcţie a

Preşedintelui României.

Alături de prevederile Constituţiei României, revizuită, o importanţă deo -

se bită o au şi prevederile Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii Constituţionale, care reprezintă legea-cadru a acestei instituţii. 

Astfel, iniţial a fost adoptată Legea nr.47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, modificată şi completată ulterior prin

Legea nr.232/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale iar în aplicarea

Constituţiei şi a legii organice Curtea şi-a elaborat propriul Regulament de

organizare şi funcţionare

211

.

Prin modificările şi completările aduse Legii nr.47/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a dorit să se acorde o

dimensiune sporită rolului de garant al Constituţiei Curţii Constituţionale dar

şi să se extindă atribuţiile acesteia. Astfel, Curţii Constituţionale i-au fost

acordate spre soluţionare conflictele dintre autorităţile statului, de asemenea

i s-a acordat şi controlul constituţionalităţii legilor de aprobare a tratatelor şi

acordurilor internaţionale şi nu în ultimul rând au fost statuate şi unele norme
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procedurale pentru corelarea acestora cu regulile procedurale stabilite prin

alte reglementări.

Sfera subiecţilor care pot sesiza Curtea Constituţională a fost extinsă atât

pentru controlul anterior al constituţionalităţii legilor, cât şi pentru controlul

posterior, în cadrul excepţiei de neconstituţionalitate. Lărgirea sferei

subiecţilor care pot sesiza Curtea prin introducerea instituţiei Avocatului

Poporului a avut în vedere necesitatea ca  cetăţeanul să fie mult mai bine

protejat sub aspectul drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, luând în considerare

că scopul pentru care această instituţie a fost creată este tocmai acela de a

apăra cetăţeanul în raporturile cu administraţia publică şi cu eventualele

abuzuri săvârşite de aceasta.

O altă modificare, demnă de subliniat, este aceea referitoare la faptul că

decizia Curţii Constituţionale capătă, prin Legea nr.232/2004 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi
funcţionarea Curţii Constituţionale, un caracter obligatoriu erga omnes în

controlul anterior al constituţionalităţii legii.

Potrivit prevederilor art.146 alin.(1) lit.f) din Constituţie, Curtea

Constituţională are rolul de paznic privind "respectarea procedurii pentru

alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatul sufragiului" iar în

prevederile art.38 din Legea nr.47/1992 se stipulează  că, în ceea ce priveşte

"contestaţiile cu privire la înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii la

funcţia de Preşedinte al României, precum şi cele cu privire la împiedicarea

unui partid sau a unei formaţiuni politice ori a unui candidat de a-şi desfăşura

campania electorală în condiţiile legii" acestea "se soluţionează de Curtea

Constituţională, cu votul majorităţii judecătorilor, în termenele prevăzute de

legea pentru alegerea Preşedintelui României".

Credibilitatea Curţii Constituţionale determină credibilitatea democraţiei

în ansamblu. În doctrină

212

s-a considerat că, în baza unei experienţe

autohtone de aproape două decenii, pot fi trasate câteva particularităţi acestei
instituţii, cum ar fi:

� Curtea Constituţională îşi are raţiunile ei de a fi, ea trebuind să fie

relegitimată şi nicidecum desfiinţată;

� normele ce reglementează Curtea Constituţională trebuiesc regândite

de aşa manieră încât rolul Curţii Constituţionale, de "gardian al Constituţiei"

şi garant al drepturilor fundamentale, să aibă efectiv şanse de a se transforma

în realitate, fiind nevoie şi de raţionalizarea prerogativelor Curţii, în direcţia

apropierii ei de cetăţean;
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� cauza nerealizării rolului Curţii Constituţionale nu trebuie căutată numai

în textul Constituţiei, ci în principal în modul defectuos în care sunt articulate

raporturile dintre autorităţile publice;

� selectarea judecătorilor la Curtea Constituţională este defectuoasă, fiind

nevoie de asigurarea unei baze mai largi şi credibile de selecţie a judecătorilor.

În prezent, chiar dacă declarativ judecătorii Curţii Constituţionale sunt

independenţi în ceea ce priveşte exercitarea mandatului şi se bucură de

inamovibilitate pe toată durata acestuia, aşa cum se precizează în art.145 din

Constituţia României ("judecătorii Curţii Constituţionale sunt independenţi
în exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe durata acestuia"), realitatea

demonstrează faptul că situaţia e diferită, judecătorii Curţii Constituţionale

nebeneficiind de garanţii reale de independenţă faţă de clasa politică.
Independenţa faţă de Parlament şi Preşedinţie a Curţii Constituţionale se

poate constata atât din Constituţie

213

, cât şi din articolul 5 al Legii privind

organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

214

.

De asemenea, în art.1 alineatul 3 din Legea nr.47/1992, în temeiul

dispoziţiilor art.III din Legea nr.232/2004 este prevăzut că aceasta „este

independentă faţă de orice autoritate publică şi se supune numai Constituţiei

şi prezentei legi”. Este evident că doar simpla exprimare a independenţei nu

generează automat şi existenţa acestei situaţii, însă stabileşte modul în care

Curtea ar trebui să decidă.

Un factor de control a prerogativelor acordate este faptul că o normă

juridică, odată declarată ca fiind neconstituţională, trebuie reanalizată de către

organul emitent, Curtea neavând posibilitatea de a modifica textul unei legi.

O altă limitare a prerogativelor este faptul că în relaţia cu legislativul şi

executivul deciziile Curţii sunt, în general, cu caracter consultativ. Astfel,

Curtea Constituţională se prezintă sub forma unui organ deosebit de complex,

independent şi generator al unei jurisprudenţe ce impune o revizuire a

legislaţiei prin care nu se respectă prevederile Constituţiei.

3.4.5. Curtea Constituţională – instanţă de contencios electoral cu rol

în promovarea şi protejarea drepturilor omului

În România, Curtea Constituţională este considerată instanţa de contencios
electoral, ca de altfel şi instanţa supremă de contencios electoral, dacă

coroborăm prevederile din Constituţia României, revizuită, cu prevederile

Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale,
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republicată, aceasta având un rol însemnat în cadrul alegerilor prezidenţiale,

acela de judecător electoral pentru acestea. 

În virtutea funcţiei de judecător electoral, Curtea veghează la îndeplinirea

operaţiunilor tehnico-materiale şi juridice specifice procedurii electorale,

asigură soluţionarea contenciosului constituţional rezultat din incidentele ce

pot apare în cadrul alegerilor, confirmă şi prezintă în Parlament rezultatele

sufragiului. 

Alte categorii de litigii specifice procesului electoral, cum ar fi contes -

taţiile privind listele de alegători, formarea birourilor electorale, operaţiile

de votare etc. se soluţionează de către instanţele electorale prevăzute de lege. 

Legea nr.47/1992, mai precis art.12, alin.1 nu face decât să înlăture orice

nelămurire cu privire la posibilitatea de sesizare a Curţii, aceasta putând fi

sesizată pentru cazurile expres şi limitativ prevăzute de art.146 din Constituţia

României, revizuită.

Constant şi cu totul întemeiat, Curtea Constituţională a dat expresie

principiului – consacrat de altfel legal – că ea se pronunţă “numai în drept”.

Într-adevăr art.29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii

Constituţionale a României precizează: “Curtea nu statuează decât asupra
problemelor de drept.” De aceea, Curtea ca judecător electoral, nu se poate

pronunţa decât asupra problemelor de drept, altminteri s-ar substitui

partidelor şi ar împieta asupra libertăţii politice a campaniei electorale.

Atribuţia de instanţă de contencios electoral trebuie corelată cu o situaţie

electorală, iar din atribuţiile enumerate de Constituţia României doar în cazul

alegerilor prezidenţiale se poate considera că există o situaţie electorală,

situaţie când electorul îşi defineşte problema electorală în legătură cu o

persoană nu pentru a decide asupra unei probleme de interes general (cum

este cazul referendumului sau a iniţiativei populare). În consecinţă neexistând

alte atribuţii pentru Curtea Constituţională decât cele enumerate de

Constituţie şi dintre cele enumerate numai alegerile prezidenţiale constituie

o situaţie electorală atunci numai în materia alegerilor prezidenţiale Curtea

Constituţională are calitatea de instanţă de contencios electoral.

Curtea Constituţională a României este instanţă de contencios electoral

deoarece aceasta este un organ cu caracter jurisdicţional215

deşi luând în

considerare complexitatea şi natura atribuţiilor Curţii Constituţionale, precum

şi prevederile conform cărora se realizează aceste atribuţii, ea poate fi

considerată o autoritate politico-jurisdicţională; caracterul politic rezultă din

modul de desemnare a membrilor Curţii şi din natura unor atribuţii, iar

caracterul jurisdicţional din independenţa şi inamovibilitatea judecătorilor şi
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din principiile de organizare şi funcţionare ale Curţii. De asemenea Curtea

rezolvă conflicte de interese în materia alegerilor prezidenţiale, iar rezolvarea

este făcută în contradictoriu.

Prin sfera sa de activitate, se poate observa faptul că acest contencios

electoral privind alegerile prezidenţiale are un caracter specializat, şi se

evidenţiază prin următoarele trăsături specifice: are loc numai în faţa Curţii

Constituţionale, în calitate de judecător electoral; se exercită numai la

sesizare; termenele pentru formularea contestaţiilor sunt de decădere;

procedura în faţa Curţii are caracter de urgenţă fără citarea părţilor potrivit

regulilor procedurale ale ordonanţei prezidenţiale; hotărârea Curţii este

definitivă etc.

Contenciosul electoral are ca obiect următoarele categorii de litigii:

1. contestarea înregistrării sau neînregistrării candidaturii prezidenţiale
Pentru a putea discuta de o contestare a înregistrării sau neînregistrării

candidaturii prezidenţiale vom preciza mai întâi condiţiile cumulative care

trebuie întrunite pentru a-şi depune candidatura la funcţia de Preşedinte al

României. Astfel, candidatul trebuie: 

� să aibă drept de vot;

� să aibă cetățenie română şi domiciliul în ţară;

� să nu intre în categoria persoanelor care nu pot face parte dintr-un partid

politic;

� să fi împlinit până în ziua alegerilor vârsta de 35 de ani;

� să nu fi depăşit numărul mandatelor prevăzute de Constituţie.

Neîndeplinirea uneia din aceste condiţii atrage neînregistrarea candidaturii.

Se vor corobora cu acestea şi condiţiile instituite de Legea nr.69/1992 care

prevede condiţiile pentru propunerile pe care le fac partidele şi formaţiunile

politice, condiţii care au mai mult un caracter procedural. Astfel, propunerea

de candidatură trebuie “să se depună la Biroul Electoral Central, cel mai

târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor”. Aceasta se face în scris şi este

condiţionată de respectarea mai multor aspecte( semnarea acesteia de către

conducerea partidului sau a formaţiunii politice ori de conducerile acestora

care au propus candidatul sau, după caz, candidatul independent, să cuprindă

informaţii referitoare la nume şi prenume, locul şi data naşterii, starea civilă

şi domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea că

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida, să aibă alături

declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat,

precum şi de lista sau listele susţinătorilor al căror număr nu poate fi mai mic

de 100 000 de alegători, depunerea acesteia în 4 exemplare, originalul şi 3

copii, din care originalul şi o copie se păstrează la Biroul Electoral Central,

un altul se înregistrează la Curtea Constituţională, iar al patrulea, certificat de

preşedintele Biroului Electoral Central, se restituie depunătorului).
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În prevederile art.11 alin.(2) din Legea nr.69/1992 se stipulează că, în

termen de 20 zile înainte de data alegerilor candidatul, “partidele politice sau

cetăţenii pot contesta înregistrarea sau neînregistrarea candidaturii;

contestaţia se depune la Biroul Electoral Central care este obligat să o

înainteze Curţii, împreună cu dosarul candidaturii, în termen de 24 de ore.”

Contestaţia poate fi formulată numai de către candidaţi, partide politice

sau cetăţeni fie în mod individual, fie grupaţi în asociaţii cu excluderea deci

a autorităţilor publice şi evident a străinilor ori apatrizilor.

Nedepunerea contestaţiei la Biroul Electoral Central nu  invalidează

contestaţia conform prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.69/1992, însă

Curtea Constituţională este cea care consacră acest fapt prin hotărârile sale.

Conform art.11 alin.(3) din Legea nr.69/1992 “Curtea Constituţională

soluţionează contestaţia în termen de 48 de ore de la înregistrare. Soluţia este

definitivă şi se publică în “Monitorul Oficial al României”.

Trebuie precizat că la Curtea Constituţională contestaţia se analizează

numai din punctele de vedere menţionate şi că aceasta se pronunţă “numai în

drept”. 

2. contestarea modului de soluţionare a unui incident legat de campania
electorală

Contenciosul legat de campania electorală are ca obiect contestarea

modului de soluţionare de către Biroul electoral de circumscripţie a unei

plângeri privind împiedicarea unui partid sau candidat de a-şi desfăşura

campania electorală. Campania electorală reprezintă activitatea în cadrul

căreia partidele şi formaţiunile politice, candidaţii, simpatizanţii acestora

popularizează prin mitinguri, presă, radio, televiziune sau alte asemenea

mijloace ideile lor.

Contestaţiile se soluţionează de Curte, în termen de 3 zile de la înregistrare,

nefiind aplicabile dispoziţiile referitoare la suspendarea sau întreruperea

termenului.

Prin aceasta, Curtea Constituţională îndeplineşte un rol deosebit privind

consolidarea democraţiei şi a statului de drept iar rezolvarea unor asemenea

contestaţii atribuie Curţii Constituţionale un rol deosebit, datorită poziţiei

semnificative ocupate de campania electorală în procesul electoral. Campania

electorală este importantă datorită conexiunii cu unele dintre drepturile şi

libertăţile omului şi implicit ale cetăţeanului( libertatea conştiinţei, libertatea

de exprimare, dreptul la informaţie, libertatea întrunirilor, dreptul la asociere

etc), datorită faptului că  reprezintă un barometru al valorilor democraţiei etc.

3. contestarea alegerilor prezidenţiale
După comunicarea rezultatelor obţinute la secţiile de votare Biroul

Electoral Central, după ce rezolvă eventualele contestaţii prin decizii

definitive, încheie un proces-verbal consemnând numărul alegătorilor înscrişi
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în liste, al celor prezenţi la urne, numărul voturilor valabil exprimate şi a

celor nule, repartizarea voturilor pe fiecare candidat, prenumele şi numele

candidatului a cărui alegere a fost constatată. Procesul-verbal şi dosarele

birourilor de circumscripţie se înaintează cu pază militară Curţii

Constituţionale în termen de 24 de ore de la înregistrarea ultimului dosar

trimis de birourile de circumscripţie.

Curtea Constituţională examinează procesul verbal încheiat de Biroul

Electoral Central şi emite o hotărâre în care constată rezultatele înregistrate

potrivit art.26, alin.(1) şi (2) din Legea nr.69/1992 şi aduce la cunoştinţă

publicului primii doi candidaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute în

primul tur de scrutin, între care va avea loc al doilea tur de scrutin, precum

şi ziua votării care va fi la 2 săptămâni de la primul tur de scrutin.

Elementul central pentru anularea alegerilor este frauda electorală care,

pentru a conduce la acest rezultat trebuie să privească votarea şi stabilirea

rezultatelor votării, să modifice atribuirea mandatului sau ordinea candidaţilor

la al doilea tur de scrutin, precum şi să fie neimputabilă celui ce o invocă. 

Potrivit prevederilor art.24 alin.(1)-(4) din Legea nr.69/1992:

“(1) – Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea
şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice
atribuirea mandatului, sau, după caz, ordinea candidaţilor care pot participa
la al 2-lea tur de scrutin. În această situaţie Curtea va dispune repetarea
turului de scrutin în a 3-a duminică de la data anulării alegerilor.

(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele, formaţiunile
politice şi candidaţii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile
de la închiderea votării; cererea trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe
care se întemeiază.

(3) Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat
în producerea fraudei.

(4) Soluţionarea cererii de către Curtea Constituţională se face până la
data prevăzută de lege pentru aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului
alegerilor.”

Curtea Constituţională este sesizată printr-o cerere de anulare dacă votarea

sau stabilirea rezultatelor votării au avut loc prin fraudă, aceasta să fie de

natură să modifice atribuirea mandatului sau ordinea candidaţilor la al doilea

tur de scrutin, frauda să nu îi fie imputabilă, chiar parţial însuşi contesta ta -

rului. Aceste condiţii restrictive au scopul de a evita destabilizarea alegerilor.

Cererea trebuie soluţionată până la data la care, potrivit legii, rezultatul

alegerilor urmează să fie adus la cunoştinţă publică.

În ceea ce priveşte anularea, aceasta reprezintă o măsură irevocabilă,

irevocabilitate ce ţine de însăşi autoritatea Curţii Constituţionale, iar dacă o
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astfel de măsură ar deveni revocabilă, se pune problema în literatura de

specialitate

216

dacă se mai poate vorbi în România de stat de drept sau de

democraţie constituţională.

Procedura jurisdicţională prevăzută în legea organică a Curţii se

completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt

compatibile cu natura procedurii în faţa Curţii Constituţionale. Dacă normele

comune de procedură civilă devin aplicabile în această situaţie atunci devin

aplicabile şi dispoziţiile din Codul de procedură civilă conform cărora “poate

exista chiar conflict de competenţă între instanţele judecătoreşti şi alte organe

cu activitate jurisdicţională”.

Apoi, prin Constituţie şi prin legea organică, structural a fost articulat un

sistem de jurisdicţie cu natură juridică diferită, dar aparţinând aceluiaşi sistem

chemat să rezolve problemele de contencios electoral, şi în interiorul acestui

sistem funcţionează, bineînţeles, declinarea de competenţă. Însă aceste

dispoziţii nu sunt compatibile cu cele din legea organică a Curţii, care

precizează că aceasta este independentă faţă de orice altă autoritate publică

şi este singura în drept să hotărască asupra competenţei sale.

Dacă există un conflict de competenţă între Curte şi un alt organ (fie

instanţă, fie Biroul Electoral Central), atunci ar trebui să existe un organ

supraordonat Curţii Constituţionale care ar deveni autorul regulatorului de

competenţă, dar Curtea Constituţională fiind independentă un asemenea

organ nu există. La acestea se adaugă prevederile potrivit cărora Curtea

Constituţională, potrivit Constituţiei, veghează la respectarea în întreaga ţară

a prevederilor prezentei legi şi confirmă rezultatul sufragiului. Rezultă clar,

că cea care poate face acest lucru este numai Curtea Constituţională şi că nu

există o altă autoritate publică sau privată cu care poate intra în conflict de

competenţă, de asemenea nu există un organ superior.

Curtea Constituţională exercită controlul (oricare din formele sale) asupra

alegerilor prezidenţiale, numai dacă este sesizată, deci în vederea soluţionării

unui conflict de interese legat de aplicarea procedurii legale pentru

desfăşurarea alegerilor, în consecinţă contenciosul electoral nu poate privi

calificări politice sau actele de propagandă electorală, ci numai respectarea

condiţiilor legale de realizare a competiţiei electorale, inclusiv în ceea ce

priveşte rezultatele acesteia.

Hotărârile Curţii Constituţionale se pronunţă în numele legii, şi se adoptă

în plen,  cu votul majorităţii judecătorilor Curţii, dacă legea organică a Curţii

nu prevede altfel.
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Ca şi caracterizare generală a acestor hotărâri, precizăm că o singură

hotărâre s-a pronunţat fără participarea în instanţă a procurorului şi a

magistratului-asistent, în celelalte situaţii procurorul fiind prezent, punând

concluzii în fond. De asemenea, judecata acestor hotărâri s-a făcut fără citarea

părţilor, în majoritatea cazurilor iar în două situaţii, sesizarea Curţii

Constituţionale, prin contestaţie, s-a făcut direct, nu prin depunerea

contestaţiei la Biroul Electoral Central, motiv pentru care contestaţia a fost

respinsă.

217

La sfârşitul alegerilor preşedinţiale, Curtea Constituţională adoptă 2

hotărâri distincte:

� O hotărâre prin care constată alegerea unui anume candidat în funcţia

de Preşedinte al României;

� O altă hotărâre prin care validează alegerea candidatului în funcţia de

Preşedinte al României. Validarea implică dobândirea mandatului de către

candidatul ales, obligaţia acestuia să depună jurământul în şedinţă comună a

celor două camere ale Parlamentului, exercitarea efectivă a mandatului din

momentul depunerii jurământului.

3.4.6. Practica Curţii Constituţionale a României în calitate de instanţă

de contencios electoral

Începând cu anul 1992 când a pronunţat prima sa hotărâre şi până în

prezent Curtea Constituţională şi-a creat o practică vastă, existând o serie

bogată de hotărâri cu privire la procedura pentru alegerea Preşedintelui

României.

Experienţa tuturor proceselor electorale pentru alegerea Preşedintelui

României a confirmat rolul alegerilor ca principal instrument al democraţiei

în societatea românească. La aceasta se adaugă organizaţiile societăţii civile

şi mass-media a căror contribuţie la transformarea democratică a societăţii

româneşti este evidentă. 

O caracteristică a alegerilor şi care confirmă esenţa democratică şi

transparentă a acestora este faptul că, în urma lor, s-a realizat alternanţa la

putere. 

În calitatea sa de judecător electoral Curtea Constituţională s-a lovit de

soluţionarea unor contestaţii referitoare la contestarea înregistrării sau

neînregistrării unei candidaturi prezidenţiale, la contenciosul legat de

campania electorală, la contestarea alegerilor şi cererea de anulare, la

hotărârile de validare a alegerilor.
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Practica Curţii Constituţionale a României în materia înregistrării sau
neînregistrării unei candidaturi prezidenţiale

Marea majoritate a contestaţiilor,  introduse de cetăţeni, candidaţi, partide

sau alte formaţiuni politice, au fost cu privire la neînregistrarea sau înregistrarea

candidaturii la funcţia de Preşedinte al României. Curtea Constituţională a

hotărât să respingă toate aceste contestaţii deoarece s-a constatat că sesizarea

s-a dovedit a fi nefondată, netemeinică sau tardivă.

Într-o ordine ierarhică, vom aminti câteva dintre hotărârile care au avut ca

obiect o contestaţie privind  înregistrarea sau neînregistrarea unei candidaturi

prezidenţiale. Astfel,  Hotărârea nr.1 din 28 august 1992218

a fost pronunţată

în soluţionarea contestaţiei de neînregistrare de către Biroul Electoral Central

a candidaturii lui Cihorean Jurca Gheorghe. În motivarea contestaţiei se arată

că un candidat independent nefiind subvenţionat de nimeni, nu are

posibilitatea de a strânge 100.000 semnături de la susţinători astfel încât

urmează să nu se aplice dispoziţiile art.3 alin.(2) din Legea nr.69/1992 privind

alegerea Preşedintelui României”. Curtea a respins această contestaţie, pe

motiv că hotărârea Biroului Electoral Central de neînregistrare a acestei

candidaturi este legală.

Neînregistrarea candidaturii domnului Bucur-Volk Petru de către Biroul

Electoral Central face obiectul Hotărârii nr.3 din 1 septembrie 1992219

.

Motivarea a fost că propunerea nu a fost însoţită de lista susţinătorilor

conform prevederilor art.3 alin.(2) din Legea nr.69/1992 privind alegerea

Preşedintelui României, deoarece această cerinţă nu era prevăzută în

Constituţia României şi în consecinţă trebuie înlăturată. Curtea a respins

contestaţia ca nefondată deoarece în cadrul contenciosului electoral pentru

alegerile prezidenţiale ea urmează să hotărască numai cu privire la modul în

care sunt respectate prevederile legale şi celelalte condiţii pentru alegerea

Preşedintelui României instituite de Legea nr.69/1992.

De asemenea, s-au înregistrat mai multe contestaţii împotriva candidaţilor

Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Caius Traian Dragomir, prin invocarea unor

diferite motive, altele decât cele care ar contraveni reglementărilor constitu -

ţio nale în vigoare. 

În 1996 hotărârile Curţii Constituţionale au vizat contestarea candidaturii

lui Ion Iliescu, pe motiv că, până atunci, Ion Iliescu a îndeplinit două mandate:

� Un mandat în perioada 20 mai 1990 – 30 octombrie 1992.

� Un alt mandat în perioada octombrie 1992 – până la depunerea

jurământului de preşedintele ales la 3 noiembrie.
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Curtea Constituţională a hotărât că, în conformitate cu prevederile

constituţionale, potrivit cărora legea dispune numai pentru viitor cu excepţia

legii penale mai favorabile, prevederile art.81 alin.(4) sunt inaplicabile

perioadei anterioare Constituţiei din 1991 şi ar atribui mandatul constituţional

de Preşedinte al României, ceea ce ar echivala cu o aplicare retroactivă a

art.81 alin.(4). 

De asemenea, alte hotărâri pronunţate în 1996 de către Curtea

Constituţională au  vizat soluţionarea unor contestaţii întemeiate nu pe

impedimente juridice: Hotărârea nr.21 şi Hotărârea nr.24 din 19 septembrie
1996220, Hotărârea nr.27 şi Hotărârea nr.28 din 20 septembrie 1996221.

În cadrul alegerilor desfăşurate în anul 2000, soluţionând o contestaţie

privind neînregistrarea unei candidaturi, Curtea Constituţională afirmă că "un

control de constituţionalitate al legilor se poate exercita numai printr-o

sesizare specifică, anterior promulgării sau după intrarea în vigoare"

222

. 

În anul 2004, în cadrul contenciosului electoral prezidenţial, pentru

soluţionarea a trei contestaţii  referitoare la înregistrarea a trei candidaduri

pentru funcţia de Preşedinte al României, Curtea Constituţională afirmă în

mod expres că nu poate forma obiectul contenciosului electoral exercitarea

controlului posterior de constituţionlitate privind legile şi ordonaţele.

În cadrul ultimelor alegeri prezidenţiale, din anul 2009, după înregistrarea

candidaturilor la funcţia de Preşedinte al României, la Curtea Constituţională

au fost depuse un număr de 28 contestaţii privind înregistrarea şi respingerea

înregistrării candidaturilor. Însă, toate aceste contestaţii au fost respinse.

Astfel, la alegerile pentru funcţia de preşedinte al României, desfăşurate în

data de 22 noiembrie 2009, s-au înregistrat un număr de 3 candidaturi

independente şi un număr de 9 candidaturi din partea partidelor politice.

La alegerile electorale din 2009, Curtea Constituţională a fost sesizată cu

privire la neconstituţionalitatea art.48 alin.17 din Legea nr.35/2008, în care

se prevedea că „pot participa numai partidele politice şi organizaţiile

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au

îndeplinit pragul electoral prevăzut de lege, individual sau într-o alianţă

politică ori electorală”. Astfel, Curtea s-a pronunţat şi a declarat ca

neconstituţionale aceste prevederi, sesizarea acesteia fiind făcută de către

unul dintre candidaţii independenţi la alegerile prezidenţiale, a cărui

candidatură a fost respinsă de către Biroul Electoral Municipal tocmai

datorită prevederilor articolului mai sus menţionat care vin în contradictoriu

cu prevederile constituţionale.     
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Practica Curţii Constituţionale a României în materia litigiilor apărute în
campania electorală

În ceea ce priveşte materia litigiilor electorale soluţionările birourilor

electorale de circumscripţie a plângerilor privind împiedicarea unui partid

sau candidat de a-şi desfăşura campanie electorală nu au făcut obiectul

contestaţiilor adresate Curţii Constituţionale. 

Însă,  referitor la accesul gratuit la timpii de antenă la posturile publice de

radio şi televiziune, în campania electorală din anul 2009, doi dintre candidaţi

au depus contestaţie la Curtea Constituţională. În urma admiterii contestaţiilor

de către Curtea Constituţională, aceasta a  dispus măsuri corective şi acordarea

timpilor de antenă candidaţilor.

Practica Curţii Constituţionale a României în materia contestării
alegerilor

În materia contestării alegerilor, Curtea Constituţională nu s-a confruntat

cu un număr mare de cereri, ci dimpotrivă, a avut un număr scăzut de cereri

de anulare cu care s-a confruntat în perioada alegerilor din 1992 şi 1996 şi

toate  acestea au fost respinse.

La ultimele alegeri prezidenţiale, desfăşurate în anul 2009, înainte de a se

pronunţa cu privire la rezultatul alegerilor din primul tur de scrutin, Curtea

Constituţională a fost sesizată cu trei cereri de anulare, formulate de către

Partidul România Mare

223

, de Constantin Ninel Potircă

224

şi de către Partidul

Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Suceava

225. Curtea Constituţională

a respins însă toate aceste cereri, pe motiv că nu au fost întrunite condiţiile

prevăzute de art.24 alin.(1) din Legea nr.370/2004, cu modificările şi

completările ulterioare, conform cărora Curtea Constituţională anulează

alegerile în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin

fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea

candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin.

La finalul celui de-al doilea tur de scrutin, după anunţarea de către Biroul

Electoral Central a rezultatului, Curtea Constituţională a fost sesizată din nou

cu trei cereri de anulare a alegerilor: acestea au fost formulate de către

Partidul Social Democrat şi Partidul Conservator şi alte două cereri formulate

de către Alianţa Politică PSD+PC – Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin şi

Organizaţia Judeţeană Arad. Şi aceste trei cereri au fost respinse

226

, pe motiv

că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.24 alin.(1) din Legea

nr.370/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu
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care Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea şi

stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea

mandatului sau, după caz, ordinea candidaţilor care participă la al doilea tur

de scrutin.

Practica Curţii Constituţionale a României în materia confirmării
alegerilor

Curtea Constituţională confirmă rezultatul alegerilor pe baza dosarului

întocmit de Biroul Electoral Central. Într-o primă fază, Curtea Constituţională

constată rezultatul alegerilor şi, dacă este cazul precizează candidaţii între

care va avea loc cel de-al doilea tur de scrutin şi a datei când acesta va avea

loc.

Astfel, Hotărârea nr.37 din 4 octombrie 1992 precizează “având pe rol

examinarea procesului verbal încheiat de Biroul Electoral Central la data de

4 octombrie 1992 şi a dosarelor birourilor electorale de circumscripţie privind

rezultatele alegerilor din 27 septembrie 1992 – pentru funcţia de Preşedinte

al României”. Curtea Constituţională hotărăşte: “al doilea tur de scrutin va

avea loc între Ion Iliescu şi Emil Constantinescu pe 11 octombrie 1992”.

După al doilea tur de scrutin Curtea Constituţională a pronunţat Hotărârea

nr.41 din 15 octombrie 1992 în care “constată că domnul Ion Iliescu este ales

în funcţia de Preşedinte al României, întrunind cel mai mare număr de

voturi”.

În anul 1996, Curtea Constituţională a pronunţat câte o hotărâre după

fiecare tur de scrutin: Hotărârea nr.74 din 8 noiembrie 1996, după primul

scrutin şi Hotărârea nr.76 din 21 noiembrie 1996, după al doilea tur de

scrutin.

A doua operaţiune îndeplinită de Curtea Constituţională în cadrul

“confirmării alegerilor” este cea de validare a alegerii candidatului care la

primul tur de scrutin a obţinut votul majorităţii absolute a corpului electoral

sau la al doilea tur de scrutin a obţinut cele mai multe voturi valabil

exprimate.

Validarea are loc printr-o hotărâre ce se publică în “Monitorul Oficial al

României”, aceasta se publică nu numai pentru că actele Curţii

Constituţionale sunt date publicităţii ci este expresia democratismului justiţiei

constituţionale, iar regula publicităţii candidaturii este condiţia primară a

valorificării ei prin sufragiu.

La alegerile pentru funcţia de preşedinte al României, desfăşurate în anul

2009, Curtea Constituţională a constatat prin Hotărârea nr.42 din 14
decembrie 2009 privind stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a

rezultatului alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României, în cadrul

celui de-al doilea tur de scrutin desfăşurat la 6 decembrie 2009, că domnul

Traian Băsescu este ales in funcţia de Preşedinte al României, întrunind cel
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mai mare număr de voturi din cele valabil exprimate şi a stabilit, cu

unanimitate de voturi, validarea alegerii domnului Traian Băsescu in funcţia

de Preşedinte al României pentru data de 16 decembrie 2009. Validarea

alegerii Preşedintelui României s-a făcut prin Hotărârea Curţii Constituţionale
nr.43 din 16 decembrie 2009227.

Contenciosul electoral prezidenţial nu este epuizat în faţa Curţii

Constituţionale, ci este partajat între birourile electorale, jurisdicţia

constituţională şi instanţele judecătoreşti de drept comun. În literatura de

specialitate se consideră că, "oricare ar fi concepţia şi practica jurisdicţiei

constituţionale cu privire la normele de referinţă utilizate pentru acest tip de

control, ea nu poate să facă, în acelaşi timp, şi un control al validităţii

respectivelor norme de referinţă; în caz contrar, anarhia totală ar domni în

materia contenciosului electoral prezidenţial"

228

. 

Examinarea practicii Curţii Constituţionale subliniază că a existat o

preocupare exigentă din partea judecătorilor Curţii de a veghea la respectarea

supremaţiei Constituţiei şi de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale

ale cetăţeanului. 

Evoluţia jurisprudenţei Curţii Constituţionale de-a lungul timpului,

dimensiunile contribuţiei sale la afirmarea principiului supremaţiei Constituţiei,

la perfecţionarea legislaţiei prin asigurarea compatibilităţii acesteia cu

principiile şi dispoziţiile Constituţiei, ca şi rolul concret exercitat în domeniul

apărării drepturilor şi libertăţilor publice, dau măsura credibilităţii acestei

instituţii.

Veghind la respectarea principiilor şi a normelor constituţionale, inclusiv

asupra respectării drepturilor omului, se poate afirma că, implicit, Curtea şi-

a adus contribuţia, într-un mod specific, în calitate de legislator negativ, şi la

eforturile ţării de a se integra în structurile euro-atlantice.

Receptarea valorilor care stau la baza construcţiei europene, printre care

se regăsesc şi ideea respectului faţă de drepturile omului, a protejării acestora

dar şi a promovării lor, atât prin Constituţia din 1991, cât şi prin jurisprudenţa

Curţii Constituţionale, primatul şi aplicarea directă a dispoziţiilor cuprinse în

documentele internaţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale,

astfel cum acestea sunt interpretate de Curtea Europeană a Drepturilor

Omului, constituie premise pentru garantarea eficacităţii sistemului de

apărare a drepturilor omului, în România ca stat membru al Uniunii Europene. 
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