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RÉSUMÉ
Dans le présentarticle nous proposons une analyse comparatif de la 
législation nationale et la législation roumaine que réglementer la 
dissolution du conseil municipal pour évaluer moments communs et 
mettre en évidence les aspects qui les différencient. En conséquence, 
comptetenu des conclusions importantes sont soumis des propositions 
visant à modifier et compléter la législation nationale. 
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Dizolvarea consiliului local, ca autoritate deliberativă a administraţiei 
publice locale, este la moment o problemă pe cât de importantă şi actuală, 
pe atât de complicată, mai ales sub aspectul reglementării normativ-juridi-
ce. Sediul juridic al instituţiei dizolvării consiliului local este Legea privind 
administraţia publică locală,1 în care sunt reglementate câteva temeiuri în 
acest sens. 

O primă situaţie de dizolvare a consiliului local este expusă în art. 13, fi-
ind strâns legată de procedura de constituire a acestei autorităţi, în special, de 
caracterul deliberativ al şedinţei de constituire. Astfel, potrivit dispoziţiilor 
articolului citat:

„(2) Consiliul local se întruneşte în şedinţă de constituire în termen de 
20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Con-
silierii din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întâi se convoacă în 
primă şedinţă prin hotărâre a consiliului electoral de circumscripţie. Consi-
liul electoral de circumscripţie notifică Comisiei Electorale Centrale prima 
convocare a consiliului local.

1  Legea privind administraţia public locală nr. 436 din 28.12.2006. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007.
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2  Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001. Republicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

(3) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă, cel pu-
ţin, două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate 
fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calenda-
ristice, respectându-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare 
şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 
3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi 
deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. 
În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul 
nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat 
de drept.”

Este interesantă soluţia legiuitorului român în cazurile în care şedinţa de 
constituire a consiliului local nu este deliberativă. Potrivit art. 31, alin. (3) 
din Legea administraţiei publice locale:2 „În situaţia în care consiliul local 
nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absenţei nemotivate a 
consilierilor locali, instanţa va declara vacante, prin hotărâre, locurile consi-
lierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocări. 
Sesizarea instanţei se face de către prefect în maximum 3 zile de la data 
şedinţei, pe baza procesului-verbal al şedinţei, întocmit de secretarul uni-
tăţii administrativ-teritoriale. Hotărârea instanţei se pronunţă în maximum 
3 zile de la primirea sesizării din partea prefectului şi poate fi atacată cu 
recurs la instanţa competentă. În cazul în care locurile declarate vacante, po-
trivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele 
de candidaţi respective, potrivit legii, se organizează alegeri parţiale pentru 
completare, în termen de 90 de zile.”

Din câte se poate observa, legiuitorul român pare a fi mult mai obiectiv, 
întrucât răspunderea pentru neprezentarea (nemotivată) la şedinţa de consti-
tuire a consiliului o pune în totalitate în sarcina persoanelor concrete, adică a 
consilierilor ce se fac vinovaţi, prin aceasta protejînd într-o anumită măsură 
mandatul celorlalţi consilieri. În plus, o asemenea soluţie este benefică şi sub 
aspect financiar, întrucât se evită recurgerea la organizarea şi desfăşurarea 
unor noi alegeri locale, care desigur, implică noi cheltuieli.

Revenind la legislaţia naţională, menţionăm că temeiurile de dizolvare a 
consiliului local sunt concentrate, în principal, în cuprinsul art. 25 din Legea 
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privind administraţia publică locală,3 potrivit căruia consiliul local poate fi 
dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, 
care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotă-
râri definitive, întrucât încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legisla-
ţiei în vigoare; 

b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit de 
lege; 

c) acesta nu a adoptat nicio decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent 
de numărul şedinţelor.

Trasând aceeaşi paralelă, constatăm că temeiuri similare prevede şi le-
gislaţia României, dar cu unele diferenţe. Astfel, potrivit art. 55, alin. (1) din 
Legea administraţiei publice locale:4 „Consiliul local se dizolvă de drept: 
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv, deşi 
a fost convocat legal; b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare 
consecutive nicio hotărâre; c) în situaţia în care numărul consilierilor locali 
se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.”

Analizând sub aspect comparativ temeiurile enunţate, considerăm nece-
sar a face unele precizări, mai ales în cazul celor care sunt asemănătoare. Ini-
ţial doar amintim că un temei asemănător celui de la lit. a) din legea naţională 
a fost reglementat şi în legislaţia României (moment analizat într-un demers 
ştiinţific anterior),5 dar ulterior, cu ocazia revizuirii, dispoziţia în cauză a fost 
abrogată. 

Referitor la următoarele două temeiuri, diferenţele sunt destul de clare. 
Astfel, dacă legislaţia naţională admite dizolvarea consiliului local „dacă 
nu a adoptat nicio decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul 
şedinţelor,” atunci legea României prevede concret dizolvarea „în cazul în 
care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre.” Din câte 
se poate observa, legiuitorul român este cu mult mai exigent, întrucât pune 

3  Legea privind administraţia public locală nr. 436 din 28.12.2006. În: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007.
4  Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001. Republicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.
5  Arseni O. Abordarea juridico-comparativă a instituţiei încetării înainte de termen a manda-
tului aleşilor locali. În: „Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept,” 
conferinţă ştiinţifică internaţională (3 mai 2011, mun. Chişinău). Chişinău, 2011, p. 733-742.
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accentul pe eficienţa întrunirilor consiliului, cerând ca fiecare a treia să fie 
rezultativă. În ceea ce priveşte legiuitorul naţional, este de presupus că nu se 
lasă deranjat de faptul că consiliile locale au libertatea de a adopta chiar şi 
două hotărâri pe an (în condiţiile în care profită în ultimul moment de terme-
nul de 6 luni care le este pus la dispoziţie).

În ceea ce priveşte situaţia reducerii numărului consilierilor sub jumătate 
din numărul stabilit de lege, ca temei de dizolvare a consiliului local, con-
siderăm că este mai reuşită varianta legiuitorului român, întrucât impune o 
condiţie importantă – posibilitatea completării prin supleanţi. 

Din analiza comparativă a prevederilor legale enunţate deducem urmă-
toarele momente:

- legiuitorul naţional a omis să se pronunţe asupra cazului în care consiliul 
nu desfăşoară nicio şedinţă pe parcursul celor şase luni invocate;

- în viziunea noastră, atât neadoptarea de decizii, cât şi nedesfăşurarea 
şedinţelor denotă lipsa de eficacitate a activităţii consiliului, iar în ultimul 
caz, chiar neonorarea obligaţiilor legale de către acest organ reprezentativ al 
colectivităţii locale;

- din această perspectivă, considerăm cu mult mai justificată formula 
legiuitorului român care atât sancţionează neîntrunirea consiliului local şi 
neadoptarea de hotărâri, cât şi stabileşte termene concrete mai rezonabile. 
Prin urmare, propunem reglementarea la nivel naţional dizolvarea consiliilor 
locale dacă acestea nu se întrunesc timp de două luni consecutive sau nu 
adoptă nicio decizie în trei şedinţe ordinare consecutive;

- de asemenea, ar fi binevenit ca în cazul micşorării numărului consilieri-
lor, legiuitorul să precizeze că dizolvarea intervine doar în cazul în care este 
imposibilă completarea prin supleanţi.

Evident, dat fiind faptul că cazurile de dizolvare a consiliului local sunt 
identice cu cele prevăzute pentru dizolvarea consiliilor raionale, propunerile 
sunt valabile şi pentru aceste situaţii.

Un alt moment care merită o atenţie deosebită ţine de subiecţii implicaţi 
în procesul de dizolvare a consiliilor locale. Astfel, potrivit art. 25, alin. (2) 
din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală, în cazul 
în care consiliul local a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi 
materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, 
prin hotărâri definitive, întrucât încălcau grav prevederile Constituţiei sau 
ale legislaţiei în vigoare, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau, după 
caz, primarul ori Guvernul este în drept să se adreseze în instanţa de jude-
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cată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului 
local. În continuare, în cuprinsul alin. (4) se stipulează că „Parlamentul di-
zolvă consiliul local, la propunerea motivată a primarului sau a Guvernului, 
în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care au fost constatate 
circumstanţele care justifică dizolvarea.”

În viziunea noastră, este, cel puţin, stranie implicarea Parlamentului în 
dizolvarea consiliilor locale. Cu toate acestea, însă trebuie menţionat că în 
art. 66, lit. o) din Constituţia Republicii Moldova6 este expres prevăzută, ca 
obligaţie de bază a Parlamentului, „suspendarea activităţii organelor admi-
nistraţiei publice locale, în cazurile prevăzute de lege.”

Dacă e să contrapunem dispoziţiile normative date, devine clară diferenţa 
dintre ele. Astfel, în primul caz „Parlamentul dizolvă consiliul local” (re-
spectiv, potrivit art. 48, alin. (4) şi consiliul raional), iar în al doilea caz 
„suspendă activitatea organelor administraţiei publice locale.” Mai mult, nici 
la unul din aceste cazuri nu se face referire în Regulamentul Parlamentului.7 

Pe de altă parte, analizând cadrul juridic al administraţiei publice locale, 
constatăm că instituţia „suspendării” nu este prevăzută pentru consiliile loca-
le. În pofida acestui fapt, în art. 6, alin. (2) din Legea privind statutul alesului 
local,8 este stipulat: „În cazul în care activitatea consiliului este suspendată 
în condiţiile Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 
publică locală, acesta se consideră dizolvat de drept, iar mandatul consilieri-
lor încetează înainte de termen.” Din câte se poate observa, legiuitorul, prin 
această dispoziţie, practic identifică „suspendarea” cu „dizolvarea de drept” 
a consiliului, ceea ce nu este nici corect, nici bine venit.

Mai mult, instituţia „suspendării” este prevăzută de lege doar pentru pri-
mar şi viceprimar. În acest sens, art. 33, alin. (1) din Legea privind adminis-
traţia publică locală prevede: „În cazul în care a fost deferit justiţiei pentru 
săvârşirea unei infracţiuni, primarul poate fi suspendat din funcţie până la 
soluţionarea definitivă a cauzei.” Este semnificativ şi următorul aliniat din 

6  Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoare din 27.08.1994. În: 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 12.08.1994, nr. 1 (cu modificări şi completări până 
la 20 septembrie 2006).
7  Legea despre adoptarea Regulamentului Parlamentului, nr. 797 din 02.04.1996. Republicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova la 07.04.2007, nr. 50.
8  Legea privind statutul alesului local, nr. 768 din 02.02.2000. Publicată în Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova nr. 34 din 24.03.2000.
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acest articol, care prevede că „suspendarea poate fi dispusă numai de către 
instanţa de judecată în condiţiile legii”. 

Este de remarcat că în legislaţia României, suspendarea mandatului de 
consilier se admite doar numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. 
Suspendarea durează până la încetarea situaţiei (adică a arestului). În cazul în 
care consilierul local, al cărui mandat a fost suspendat, a fost găsit nevinovat, 
acesta are dreptul la despăgubiri (art. 56 din Legea administraţiei publice 
locale).9 

Prin urmare, în viziunea noastră, dispoziţia constituţională care atribuie 
în sarcina Parlamentului dreptul de a suspenda activitatea autorităţilor pu-
blice locale nu a fost dezvoltată în cuprinsul legislaţiei ramurale, moment ce 
denotă caracterul declarativ al acesteia. Referitor la competenţa Parlamentu-
lui de a dizolva consiliul local, considerăm că nu este necesară o asemenea 
implicare a legislativului, fiind suficientă doar participarea Guvernului în 
acest proces, care să dispună prin hotărâre dizolvarea acestuia la propunerea 
motivată a primarului sau a oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, în teme-
iul unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care au fost constatate circum-
stanţele care justifică dizolvarea.10 

Un alt moment la care vom atrage atenţia în cele ce urmează este posibi-
litatea dizolvării consiliului local prin referendum local, instituţie ce nu este 
reglementată în legislaţia naţională, însă se regăseşte în legislaţia României. 
Din punctul nostru de vedere, problema dată prezintă importanţă, deoarece 
prin natura sa consiliul local este un organ reprezentativ, format în baza 
voinţei colectivităţii locale pentru a-i reprezenta şi realiza interesele. De 
aici, pare a fi inevitabil ca voinţa colectivităţii să stea şi la baza dizolvării 
consiliilor.

Astfel, potrivit art. 55 din Legea administraţiei publice locale a Româ-
niei:11 

„(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în 

9  Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001. Republicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.
10  Arseni O. Abordarea juridico-comparativă a instituţiei încetării înainte de termen a manda-
tului aleşilor locali. În: „Contribuţii ştiinţifice la edificarea şi consolidarea statului de drept,” 
conferinţă ştiinţifică internaţională (3 mai 2011, mun. Chişinău). Chişinău, 2011, p. 742.
11  Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001. Republicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.
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condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în 
acest sens prefectului de, cel puţin, 25% din numărul cetăţenilor cu drept de 
vot înscrişi pe listele electorale ale unităţii administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevăzut la alin. (3) se 
suportă din bugetul local. 

(5) Referendumul local este organizat, în condiţiile legii, de către o comi-
sie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefec-
tului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului 
judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei jurisdicţie se află unitatea 
administrativ-teritorială în cauză. Secretarul comisiei este asigurat de insti-
tuţia prefectului. 

(6) Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne, cel puţin, ju-
mătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea 
consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest 
sens, cel puţin, jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil ex-
primate.”

În pofida semnificaţiei deosebite a acestei modalităţi de dizolvare a con-
siliului local, vom preciza că marea omisiune a legiuitorului român constă 
în evitarea concretizării temeiurilor în baza cărora colectivitatea locală poate 
propune şi decide asupra dizolvării consiliului prin referendum local. Acest 
moment accentuează vulnerabilitatea autorităţii în discuţie şi chiar o expune 
anumitor pericole de natură să-i afecteze stabilitatea.

În concluzie, ne pronunţăm în favoarea dizolvării consiliului local prin 
referendum local şi considerăm că pentru Republica Moldova o asemenea 
instituţie este binevenită ţinând cont de nemulţumirile frecvente ale colecti-
vităţilor locale faţă de activitatea consiliilor locale, care adeseori comit aba-
teri grave de la prevederile legii. Mai mult, o asemenea pârghie de influenţă 
asupra autorităţilor locale (în condiţiile în care este fundamentată ştiinţific şi 
reglementată corespunzător) este de natură să consolideze substanţial demo-
craţia la nivel local.

BIBLIOGRAFIE
1. Arseni O. Abordarea juridico-comparativă a instituţiei încetării înain-

te de termen a mandatului aleşilor locali. În: „Contribuţii ştiinţifice la edifi-
carea şi consolidarea statului de drept,” conferinţă ştiinţifică internaţională (3 
mai 2011, mun. Chişinău). Chişinău, 2011, p. 733-742.



28965 DE ANI DE LA ADOPTARE

2. Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29.07.1994, în vigoa-
re din 27.08.1994. Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
12.08.1994, nr. 1 (cu modificări şi completări până la 20 septembrie 2006).

3. Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001. Repu-
blicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

4. Legea despre adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797 din 
02.04.1996. Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 50 
din 07.04.2007.

5. Legea privind administraţia public locală nr. 436 din 28.12.2006. Pu-
blicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007.

6. Legea privind statutul alesului local nr. 768 din 02.02.2000. Publicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34 din 24.03.2000.


