Propuneri de modificări legislative privind modalitatea de demitere, de către cetățeni,
a primarului, consiliului local sau consiliului județean
Pe baza principiilor și obiectivelor Campaniei 
Politică fără Bariere
, asumate în 
august 2015
, propunem următoarele modificări față de reglementarea
referendumului local pentru demiterea primarului și/sau dizolvarea consiliului local/județean, așa cum este reglementat acesta în textul 
Legii 215/2001
(republicată și actualizată) privind administrația publică locală. Propunerile noastre dezvoltă o parte din textele și argumentele deja avansate încă din
septembrie 2015
.
Modificările propuse vizează, în principal:
● Reducerea numărului de semnături necesare declanșării referendumului local pentru demiterea primarului ori dizolvarea consiliului;
● Eliminarea posibilităților de abuzare a declanșării unui astfel de referendum (fie de cetățeni, fie de politicienii din opoziție);
● Creșterea responsabilității aleșilor locali în fața comunităților pe care le reprezintă.
Poz.
1.

Textul actual
Articolul 55
...
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin
referendum local, organizat în condiţiile legii.
Referendumul se organizează ca urmare a
cererii adresate în acest sens prefectului de cel
puţin 25% din numărul 
cetăţenilor cu drept de
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Modificarea propusă

Argument

Alin. 3 
se modifică
:
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin
referendum local, organizat în condiţiile legii.
Referendumul se organizează ca urmare a
cererii adresate în acest sens prefectului de cel
puţin 25% din numărul 
alegătorilor care au
participat la cea mai recentă rundă de

Evidențele electorale informatizate ne oferă
posibilitatea dea pune în legătură directă aleșii
cu alegătorii care au participat la cea mai
recentă rundă de alegeri locale. În condițiile
alegerii primarilor dintrun singur tur,
proporția de 25% este rezonabilă, atunci când
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2.

3.

4.

vot înscrişi pe listele electorale ale 
unităţii
administrativteritoriale.

alegeri locale organizate pe teritoriul 
unităţii
administrativteritoriale. 
Un alegător poate
solicita referendum pentru dizolvarea
consiliului local o singură dată pe perioada
unui mandat.

este calculată față de numărul alegătorilor
prezenți la ultimul scrutin local.
Prin limitarea numărului de solicitări privind
declanșarea unui astfel de referendum, ne
asigurăm că instrumentul nu poate fi abuzat.

...
(6) Referendumul este valabil 
dacă sau
prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu
din numărul total al locuitorilor cu drept de
vot
. Activitatea consiliului local încetează
înainte de termen dacă sau pronunţat în acest
sens cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al voturilor valabil exprimate.

Alin. 6 
se modifică
:
(6) Referendumul este valabil 
indiferent de
câți locuitori cu drept de vot sau prezentat
la urne
. Activitatea consiliului local încetează
înainte de termen dacă sau pronunţat în acest
sens cel puţin 
un sfert din cetățenii înscriși în
listele de alegători, cu condiția ca acest
număr să fie cel puțin egal cu 
jumătate plus
unu din numărul total al voturilor valabil
exprimate.

25% din listele de alegători va fi întotdeauna
un număr mai mare decât 25% din cei care
sau prezentat la ultima rundă de alegeri.
Astfel, dubla condiționare privind rezultatul
referendumului evită discuțiile și interpretările
privind validitatea, dar asigură cetățenii și
politicienii locali de reprezentativitatea
deciziei.

Articolul 70
...
(4) Organizarea referendumului trebuie să fie
solicitată, în scris, de cel puţin 25% 
dintre
locuitorii cu drept de vot. Acest procent
trebuie să fie realizat în fiecare dintre
localităţile componente ale comunei, oraşului
sau municipiului.

Articolul 99
…
(3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin
referendum judeţean, organizat în condiţiile
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Alin. 4 
se modifică
:
(4) Organizarea referendumului trebuie să fie
solicitată, în scris, de cel puţin 25% 
din
numărul alegătorilor care au participat la
cea mai recentă rundă de alegeri locale
organizate pe teritoriul unităţii
administrativteritoriale. Un alegător poate
solicita referendum pentru demiterea
primarului o singură dată pe perioada unui
mandat.
Alin. 3 
se modifică
:
(3) Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin
referendum judeţean, organizat în condiţiile

Similar cu art. 55.

Similar cu art. 55 și art. 70.
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5.

legii. Referendumul se organizează ca urmare
a cererii adresate în acest sens prefectului de
cel puţin 
20% din numărul cetăţenilor cu drept
de vot, înscrişi pe listele electorale ale 
unităţii
administrativteritoriale.

legii. Referendumul se organizează ca urmare
a cererii adresate în acest sens prefectului de
cel puţin 
25% din numărul alegătorilor care
au participat la cea mai recentă rundă de
alegeri locale organizate pe teritoriul 
unităţii
administrativteritoriale
. Un alegător poate
solicita referendum pentru dizolvarea
consiliului județean o singură dată pe
perioada unui mandat.

…
(6) Referendumul este valabil 
dacă sau
prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu
din numărul total al locuitorilor cu drept de
vot
. Activitatea consiliului judeţean încetează
înainte de termen dacă sau pronunţat în acest
sens cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al voturilor valabil exprimate.

Alin. 6 
se modifică
:
(6) Referendumul este valabil 
indiferent de
câți locuitori cu drept de vot sau prezentat
la urne
. Activitatea consiliului judeţean
încetează înainte de termen dacă sau
pronunţat în acest sens cel puţin 
un sfert din
cetățenii înscriși în listele de alegători, cu
condiția ca acest număr să fie cel puțin egal
cu 
jumătate plus unu din numărul total al
voturilor valabil exprimate.
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Similar cu art. 55.
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