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Abstract: The events of December 1989 have removed the power structures of the
dictatorial regime and, naturally, all the constitutional and electoral dispositions issued
by that regime. This change imposed the necessity to the juridical regulation of the new
state organisms, of the conditions for the political parties’ organising and functioning,
and of the rules for organising and conducting the presidential, parliamentary or local
elections. Starting with the first communique of the Frontul Salvării Naţionale
(National Salvation Front), continuing with the transitional constitutional acts of 1989,
the electoral law of 1990, until the Constitution of 1991, then with the law on local
elections from the same year, and the electoral laws from 1992, for the election of the
Chamber of Deputies and the Senate, respectively, for the election of the State
President, all these undertakings contributed to the effort to legislate the new political
realities in post-communist Romania.
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În 12 decembrie 1989, Comitetul Central al Partidului Comunist Român,
împreună cu Biroul permanent al Consiliului Superior al Dezvoltării Economice şi
Sociale, stabileau ziua de 11 martie 1990 ca dată a viitoarelor alegeri pentru Marea
Adunare Naţională şi pentru consiliile populare. Această decizie va rămâne însă fără
urmări, pentru a treia oară în istoria politică românească1, deoarece, doar patru zile mai
târziu, la 16 decembrie, începe la Timişoara revoluţia anticomunistă. Sfârşitul lunii
decembrie aduce deja în discuţie instituirea unui nou sistem de guvernământ, precum şi
organizarea unor alegeri libere, în aprilie 1990. La 31 decembrie partidele politice sunt
deja reînfiinţate, însă primele alegeri postcomuniste se vor ţine o lună mai târziu decât
au fost preconizate, abia în 20 mai 1990.
Urmare, aşadar, a evenimentelor din decembrie 1989, se constituie un alt
organism al puterii de stat şi un alt sistem de guvernământ, democratic şi pluralist,
după patru decenii de regim legat de un singur partid. Această schimbare impune
necesitatea reglementării juridice a noilor organisme ale statului, a organizării şi
funcţionării partidelor şi a condiţiilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor
parlamentare, prezidenţiale şi locale.
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La 22 decembrie ’89 se creează noua structură de conducere a statului,
denumită Frontul Salvării Naţionale, al cărei Consiliu îşi subordonează Consiliul
Militar Superior, toate ministerele şi toate celelalte organe centrale. Pe întreg
teritoriul ţării se organizează consilii judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale
ale Frontului. Consiliul Frontului Salvării Naţionale apare în toiul evenimentelor
din decembrie 1989 ca un organism politic cu caracter provizoriu, născut în
împrejurări excepţionale, căruia, prin consens popular, i se recunoaşte autoritatea
supremă în stat. Format prin cooptarea din rândul unor persoane care au jucat un
rol în dizidenţa anticeauşistă sau în demonstraţiile din 16-22 decembrie 1989,
muncitori, studenţi, intelectuali şi militari, Consiliul începe să funcţioneze fără să
aibă la bază reguli prestabilite şi fără o structură organizatorică cristalizată.
Membrii lui nu au mandat de la alegători şi nici împuternicire din partea unui organ
de stat competent. Ca atare, aceştia îşi exercită puterea în stat din propria lor
iniţiativă şi îşi desfăşoară activitatea în calitate de aşa-zis „guvern de fapt”2. Cu
toate acestea, deşi a anunţat că îşi asumă întreaga putere de stat, în primele 5 zile,
Consiliul FSN procedează la luarea unor măsuri de guvernare pe cale de
comunicate şi numai ulterior începe să utilizeze în acest scop calea juridică a
„decretelor”, adecvată activităţii sale statale.
Cel mai important dintre comunicatele date de Consiliu este cel transmis la
Radio şi TV în seara zilei de 22 decembrie 1989, Comunicatul către ţară al
Consiliului FSN3, în care se arată că FSN se constituie ca „organ provizoriu al
puterii de stat”, cu scopul de a instaura democraţia şi libertatea şi de a reda
demnitatea poporului român.
Prin acest Comunicat s-au iniţiat primele dispoziţii cu aplicare imediată,
privind organizarea politică a statului, cum ar fi: dizolvarea tuturor structurilor de
putere ale regimului comunist; demiterea guvernului; încetarea activităţii Consiliului
de Stat şi a instituţiilor sale; trecerea întregii puteri de stat asupra CFSN;
subordonarea Consiliului Militar Superior la Consiliul FSN; obligaţia pentru
ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei de stat de a-şi continua
activitatea, subordonându-se FSN; constituirea pe plan teritorial a consiliilor
judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale ale FSN, ca organe ale puterii de stat;
asigurarea ordinii publice de către miliţie împreună cu comitetele cetăţeneşti. Ca
program de acţiune viitoare, Frontul propunea o serie de principii privind:
restructurarea economiei naţionale pe baza criteriilor rentabilităţii şi eficienţei, prin
eliminarea centralizării şi birocraţiei şi promovarea liberei iniţiative şi a competenţei
în conducerea tuturor sectoarelor economice; restructurarea agriculturii prin crearea
şi sprijinirea micii producţii ţărăneşti, oprirea distrugerii satelor; reorganizarea
2
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învăţământului pe baze democratice şi umaniste; promovarea unei ideologii umaniste
şi democratice a adevăratelor valori ale umanităţii; eliminarea minciunii şi a
imposturii, statuarea unor criterii de competenţă şi justiţie în toate domeniile de
activitate; aşezarea pe baze noi a dezvoltării culturii naţionale; libertatea presei,
radioului şi televiziunii şi trecerea acestora în mâinile poporului; respectarea
drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale şi asigurarea deplinei lor egalităţi în
drepturi cu românii; libertatea cultelor; garantarea liberei manifestări a credinţelor
religioase, organizarea întregului comerţ al ţării pornind de la cerinţele satisfacerii cu
prioritate a tuturor exigenţelor cotidiene ale populaţiei României; salvarea
echilibrului ecologic şi promovarea unor tehnologii moderne nepoluante. În materie
politică, se preconizau: trecerea la un sistem democratic pluripartidist de guvernământ,
organizarea de alegeri libere în cursul lunii aprilie, separarea puterilor în stat şi
alegerea tuturor conducătorilor politici pentru unul sau cel mult două mandate, iar în
plan extern realizarea unei politici de integrare în procesul de constituire a unei
Europe unite şi de promovare a bunei vecinătăţi, a prieteniei şi păcii în lume.
Deşi Comunicatul cuprindea dispoziţii exprese numai cu privire la dizolvarea
Guvernului şi a Consiliului de Stat, fără să fie menţionată Marea Adunare
Naţională, organul legislativ al ţării conform Constituţiei din 1965, este limpede că
şi această ultimă instituţie a încetat să mai existe, ca şi cea a Preşedintelui de
republică, pe aceeaşi dată de 22 decembrie 1989, odată ce în Comunicat se
prevedea că: „Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului
Ceauşescu” [sic !], întreaga putere fiind preluată de CFSN.
În cel de-al doilea Comunicat, cel din 25 decembrie, au fost expuse măsurile
excepţionale ce trebuiau luate, ca urmare a luptelor armate desfăşurate în unele
oraşe din România după 22 decembrie 1989. În acest sens, CFSN a hotărât
încetarea completă şi imediată a focului pe întreg teritoriul ţării, integrarea
unităţilor Ministerului de Interne în Ministerul Apărării Naţionale, armata urmând
să devină singura deţinătoare de arme, protecţia unităţilor economice să fie
asigurată de salariaţii şi conducerile acestora şi, de asemenea, să se înceapă
activitatea de refacere a ţării cu ajutorul organelor noii structuri democratice.
Cele două Comunicate au avut un rol foarte mare, pe de o parte pentru că au
expus noua structură de conducere a ţării, iar pe de alta au stabilit direcţiile
activităţii acesteia pe termen scurt. Ulterior acestora, noua putere a emis o serie de
acte cu caracter tranzitoriu şi constituţional, în condiţiile în care din Constituţia din
1965 continuau să fie în vigoare dispoziţiile referitoare la drepturile şi îndatoririle
fundamentale ale cetăţenilor, organele judecătoreşti, cele ale procuraturii,
organizarea administrativă a teritoriului, desigur cu unele modificări şi completări
făcute prin actele normative nou adoptate după decembrie 1989.
Actele adoptate după 22 decembrie 1989 au reglementat noi principii
constituţionale, între care cele mai importante erau: forma republicană de
guvernământ; separaţia puterilor în stat; legalitatea şi statul de drept; pluralismul
politic; structura bicamerală a parlamentului; democraţia şi libertatea; asigurarea
demnităţii umane; inviolabilitatea şi inalienabilitatea drepturilor omului şi
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cetăţeanului; eligibilitatea de guvernare; consultarea poporului prin referendum în
legătură cu legile şi măsurile de importanţă deosebită.
Noua structură de putere – CFSN – va fi impusă, în mod oficial, prin
Decretul-lege nr. 2 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea FSN şi a
consiliilor teritoriale ale FSN, adoptat la 27 decembrie 1989. Decretul stabileşte
mai întâi că denumirea viitoare a ţării va fi România, iar forma de guvernământ a
statului – republică. Sunt prevăzute apoi atribuţiile CFSN 4, ca organ al puterii,
numărul membrilor lui5, modul de alegere, de organizare şi funcţionare a Biroului
său executiv6, atribuţiile preşedintelui CFSN, organizarea în unităţile administrativteritoriale a consiliilor FSN, ca organe locale ierarhic subordonate CFSN, precum
şi a birourilor lor executive. În ultimul său articol (art. 10), decretul reproduce şi
confirmă o prevedere a Comunicatului din 22 decembrie 1989, prin care „sunt şi
rămân dizolvate toate structurile de putere ale fostului regim dictatorial”.
Putem aprecia, aşadar, că Decretul-lege nr. 2/1989 apare ca o mini-constituţie
revoluţionată, deoarece, pe de o parte, demolează structurile de putere prevăzute de
Constituţia din 1965, iar pe de altă parte înlocuieşte principalele dispoziţii ale
acesteia privitoare la organizarea statului, cu altele, care instituie noi organe de stat
şi anume: CFSN (înzestrat cu atribuţii asemănătoare Adunării Legiuitoare), Biroul
executiv al CFSN (organ chemat să înlocuiască acest Consiliu între sesiuni) şi
preşedintele CFSN (căruia i se conferă o serie de atribuţii specifice unui preşedinte
de republică).
Ca act constituţional, Decretul-lege nr. 2/1989 a avut un caracter provizoriu. În el
se preciza (art. 2, al. 2) că una dintre sarcinile organului de putere pe care-l instituia,
CFSN, era de a desemna o comisie de elaborare a proiectului noii Constituţii.
4

Printre acestea figurau: emiterea de decrete cu putere de lege şi decrete care se publicau în
„Monitorul Oficial” (art. 2, lit. a), numirea Comisiei de elaborare a proiectului noii Constituţii (art. 2,
lit. e) şi reglementarea sistemului electoral (art. 2, lit. d).
5
Legat de numărul membrilor CFSN există inadvertenţe. Dacă unii autori susţin că CFSN era
format din 145 de membri numiţi de guvernarea din noaptea de 22/23 decembrie 1989 (vezi
Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii publice, ediţia a II-a, Bucureşti, Edit. C.H. Beck,
2011, p. 143), alţii, în schimb (Tudor Drăganu, op. cit., p. 216), sunt de părere că numărul membrilor
Consiliului nu a fost stabilit în momentul constituirii acestuia. Argumentul adus este că iniţial s-a
anunţat că în componenţa CFSN-ului au intrat 39 de persoane, dar în Comunicatul publicat în
22 decembrie 1989 s-a precizat că lista lor „rămâne deschisă”; vezi „Monitorul Oficial” nr. 1/1989.
Interesant este că, atâta vreme cât a funcţionat CFSN, numărul ultim al membrilor lui nu a fost
cunoscut, dat fiind că nici în „Monitorul Oficial” nu a apărut o listă definitivă a persoanelor cooptate
în sânul acestui Consiliu.
6
Odată cu adoptatea Decretului-lege nr. 2, la 27 decembrie, are loc şi prima plenară a CFSN, în
cadrul căreia sunt alese şi structurile de conducere. Biroul executiv al CFSN va fi format dintr-un
preşedinte (Ion Iliescu), un prim-vicepreşedinte (Dumitru Mazilu), un vicepreşedinte (Dan Marţian) şi
6 membri (Bogdan Teodoriu, Vasile Neacşa, Silviu Brucan, Gheorghe Manole, Ion Caramitru, Nicolae
Radu). Din Consiliul de conducere al FSN, fac parte, printre alţii: Doina Cornea, Ana Blandiana, Mircea
Dinescu, László Tökes, g-ral Ştefan Guşă, g-ral Victor Stănculescu, Aurel Dragoş Munteanu, Dan Deşliu,
Corneliu Mănescu, Alexandru Bârlădeanu, Petre Roman, Sergiu Nicolaescu, Gelu Voican Voiculescu,
Adrian Sârbu, Constantin Bebe Ivanovici, Domokos Geza; vezi Stan Stoica, România, 1989-2005,
o istorie cronologică (infra: Stan Stoica, 1989-2005 ...), Bucureşti, Edit. Meronia, 2005, p. 18.
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În procesul de reorganizare a sistemului politic românesc, pe baze
democratice şi pluraliste, un prim pas ce trebuia făcut era crearea cadrului adecvat
pentru înfiinţarea principalelor organisme politice, respectiv, a partidelor politice.
Astfel, prima reglementare a CFSN în domeniu este Decretul-lege nr. 8 din
31 decembrie 19897. Conform acestuia, în România este liberă constituirea
partidelor politice, cu excepţia partidelor fasciste sau a celor care propagă concepţii
contrare ordinii de stat şi de drept din ţara noastră. Nu există nicio altă îngrădire pe
motive de rasă, naţionalitate, religie, grad de cultură, sex sau convingeri politice
care să poată împiedica constituirea şi funcţionarea acestora (art. 1, al. 1 şi 2).
Organizarea şi funcţionarea partidelor politice se face numai potrivit statutelor
acestora şi numai pe bază teritorială, fiindu-i interzis unei persoane să facă parte, în
acelaşi timp, din două sau mai multe partide politice (art. 2, al. 1 şi 2). Scopurile
partidelor politice şi ale organizaţiilor obşteşti trebuie să se întemeieze pe respectul
suveranităţii, independenţei şi integrităţii naţionale, iar mijloacele de realizare a
scopurilor trebuie să fie în conformitate cu ordinea de stat şi de drept din România
(art. 2, al. 3 şi 4). În vederea înregistrării şi, implicit, a dobândirii ulterioare a
personalităţii juridice, art. 3 stabileşte clar condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească un partid politic, şi anume: „fiecare partid politic şi organizaţie
obştească trebuie să-şi prezinte statutele de organizare şi funcţionare, programul
politic, să-şi declare sediul şi mijloacele financiare de care dispune şi să facă
dovada că are cel puţin 251 de membri.” Tribunalul trebuie să se pronunţe în
termen de cel mult 5 zile asupra legalităţii constituirii lui. Împotriva deciziei
Tribunalului se poate formula contestaţie la Curtea Supremă de Justiţie (Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie), în termen de 3 zile de la comunicarea deciziei, Curte
care trebuie să se pronunţe în cel mult 5 zile de la înregistrarea contestaţiei.
Partidele politice dobândesc, aşadar, personalitate juridică la data rămânerii
definitive a deciziei judecătoreşti de înregistrare.
Există însă şi opinii8 conform cărora posibilitatea legală a reapariţiei
partidelor politice şi a pluripartidismului în România a fost creată de fapt de primul
punct al programului politic al puterii temporare, enunţat în Comunicatul către ţară
din 22 decembrie, care prevedea „abandonarea rolului conducător al unui singur
partid şi statornicirea unui sistem democratic pluralist de guvernământ”. Acesta
pare să fie adevăratul act de naştere a noii democraţii politice şi a pluripartidismului în România postcomunistă.
Dincolo însă de momentul iniţial al legiferării naşterii pluripartidismului
postcomunist, o evidenţă clară în perioada ce a urmat lunii decembrie 1989 este
7

Decretul-lege nr. 8 al CFSN din 31 decembrie 1989 privind înregistrarea şi funcţionarea
partidelor politice şi a organizaţiilor obşteşti din România, publicat în „Monitorul Oficial”, nr. 9 din
31 decembrie 1989, vezi partea de Documente.
8
Dan Pavel, Iulia Huiu, Nu putem reuşi decât împreună ! O istorie analitică a Convenţiei
Democratice, 1989-2000, Iaşi, Edit. Polirom, 2003, p. 16.
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explozia de partide politice, o adevărată inflaţie9, datorată pe de o parte dorinţei
sincere a românilor de a rupe definitiv cu monopartidismul comunist, cât şi
veleitarismului unor persoane care, profitând de numărul mic de membri necesar
pentru legalizarea unei formaţiuni partizane, doreau să se afirme pe scena
politică10.
În noua configuraţie politică apar şi primele manifestaţii împotriva puterii
recent instituite, determinate, în primul rând, de decizia Frontului de a prezenta
candidaţi proprii la viitoarele alegeri generale, încălcându-şi astfel rolul asumat,
încă din primul moment al constituirii sale, acela de a guverna ţara numai cu titlu
provizoriu. Un număr de partide politice (Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
şi Democrat, Partidul Naţional Liberal şi Partidul Social Democrat Român)
protestează public cu vehemenţă, susţinând că transformarea FSN în partid politic
nu ar fi altceva decât o nouă formă de totalitarism. În concepţia opoziţiei, prin
aplicarea Decretului-lege nr. 2/1989, preşedintele CFSN a devenit de fapt
preşedintele republicii, CFSN însuşi un fel de parlament, iar consiliile FSN din
teritoriu organe locale ale puterii de stat. În aceste condiţii, CFSN ar trebui să se
poziţioneze deasupra competiţiei dintre diferitele forţe politice ale ţării şi să
asigure, cu imparţialitate, desfăşurarea normală a alegerilor. Pe această linie de
gândire, opoziţia organizează manifestaţii de protest, cărora însă FSN le răspunde
cu contramanifestaţii.
Pe fondul acestor evenimente, din temerea că FSN s-ar putea transforma
dintr-o formă politică tranzitorie într-o structură capabilă să deţină pe termen lung
puterea politică11 şi din dorinţa de a crea un cadru de colaborare a tuturor forţelor
politice în perioada preelectorală, se impune constituirea unei formaţiuni menite să
asigure reprezentarea în structurile de vârf ale puterii a partidelor nou înfiinţate. Se
consideră că adoptarea legilor şi decretelor-lege, atât de necesare în perioada de
tranziţie pe care o traversează România până la alegerile din 20 mai, nu trebuie să
se mai facă de către un Consiliu al FSN, ci de un nou organism – Consiliul
Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) – în care 50% dintre locuri să fie ocupate
de foşti membri ai structurii anterioare, CFSN, şi alte 50% din locuri să revină
reprezentanţilor partidelor nou înfiinţate. Astfel, prin Decretul-lege nr. 81 din
9 februarie 199012, CPUN devine noul organ legislativ al ţării şi al puterii de stat,
alcătuit prin consens naţional şi având ca principal scop declarat asigurarea
9

Nu mai puţin de 30 de partide politice s-au înscris legal până la sfârşitul lunii ianuarie 1990,
numărul lor ajungând la 75 în preziua alegerilor din 20 mai.
10
Georgiana-Margareta Scurtu, Revoluţia din 1989 şi revenirea la structurile politice
democratice. Studiu de caz: România, în Ioan Scurtu (coord.), Structuri politice în Europa centrală şi
de sud-est (1918-2001), Bucureşti, Edit. Fundaţiei Culturale Române, 2003, p. 283.
11
Călin Anastasiu, Gabriel Andreescu, Sorin Vieru, De ce se teme lumea ?, „22”, nr. 2 din
27 ianuarie 1990, p. 1.
12
Decretul-lege nr. 81 din 9 februarie 1990 al CFSN privind Consiliul Provizoriu de Uniune
Naţională, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 27 din 10 februarie 1990.
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pregătirii şi desfăşurării alegerilor, la 20 mai. Acesta a funcţionat între 9 februarie
şi 18 iunie 1990, cu Ion Iliescu în funcţia de preşedinte.
Conform acestui decret, CFSN îşi schimbă denumirea în CPUN şi îşi
modifică alcătuirea, pe baze paritare, în sensul că jumătate din numărul membrilor
său sunt din actualul Consiliu, iar cealaltă jumătate este formată din reprezentanţi
ai partidelor, formaţiunilor politice şi organizaţiilor minorităţilor naţionale,
cooptate în Consiliu (art. 1) şi participante la înţelegerea din 1 februarie 1990,
inclusiv FSN (art. 2). Fiecare partid, formaţiune politică sau organizaţie a unei
minorităţii naţionale va putea fi reprezentată de cel mult 3 membri (art. 1, al. 2), iar
cooptarea altor asemenea subiecţi se va putea face numai cu respectarea
principiului parităţii şi a normei de reprezentare prevăzute la art. 1, cu aprobarea
CPUN. Art. 313 prevede restructurarea comisiilor Frontului din localităţi, cu
completările care se impun. Astfel, conţinutul articolului sună astfel: „Consiliile
FSN judeţene, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi
comunale vor fi completate cu reprezentanţi ai partidelor, formaţiunilor politice şi
organizaţiilor minorităţilor naţionale, înscrise la nivel naţional (fiecare cu câte
1 până la 3 membri) peste numărul de membri existent în consiliile actuale,
numărul acestor reprezentanţi urmând să constituie până la 50% din totalul
membrilor consiliilor respective. Consiliile astfel alcătuite îşi schimbă denumirea
în consilii provizorii de uniune naţională.”
În aceeaşi zi în care a fost emis Decretul-lege nr. 81, 9 februarie 1990,
reprezentanţii partidelor politice şi cei ai CFSN s-au reunit în şedinţa plenară de
constituire a CPUN. În comunicatul dat cu acest prilej, s-a precizat că noul
Consiliu urmează să fie „organ legislativ şi al puterii de stat”14, până la alegerile
libere din 20 mai 1990 şi că îşi va stabili el însuşi componenţa15, forma de
organizare şi modalităţile de lucru, la nivel naţional şi teritorial. În 13 februarie
1990 a fost adoptat Decretul-lege nr. 8216 privind componenţa CPUN şi a biroului
executiv al acestuia, precum şi comisiile lui de specialitate. Conform acestuia,
CPUN era format din 112 reprezentanţi ai FSN, 112 ai celorlalte partide, 27 ai
minorităţilor naţionale şi 3 reprezentanţi din partea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
13

Acest articol va fi abrogat de Legea nr. 5/1990 privind administrarea judeţelor, municipiilor,
oraşelor şi comunelor, până la organizarea de alegeri locale. Legea nr. 5/1990 va fi abrogată, la rândul
ei, prin Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 privind administraţia publică locală.
14
Această a doua formulare a fost preluată din Constituţia din 1965; vezi Tudor Drăganu,
op. cit., p. 226.
15
Din nefericire o listă completă a membrilor CPUN n-a fost nicicând publicată în „Monitorul
Oficial”. Însă o listă a membrilor CPUN proveniţi din rândul CFSN, conţinând şi câteva repere asupra
fiecărei personalităţi, poate fi studiată la Teodora Stănescu-Stanciu, Documente privind revoluţia
română din decembrie 1989. Activitatea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (infra: Teodora
Stănescu-Stanciu, Documente ....), vol. I, Legi, hotărâri, comunicate (1 februarie – 11 mai 1990),
Cluj-Napoca, Edit. Mega, 2009, p. 112-116.
16
Publicat în „Monitorul Oficial” nr. 28 din 14 februarie 1990.
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Politici din România17, în total 254 de membri18. La aceştia se adăuga un vot care
era rezervat preşedintelui. S-a acceptat, în final, ca partidele care se vor constitui
ulterior să participe la lucrările CPUN în calitate de observatori.
O observaţie care se impune aici este legată de faptul că ambele decrete-legi
(nr. 81 şi nr. 82) s-au mărginit să restructureze CFSN, aşa cum fusese el organizat
prin Decretul-lege nr. 2/1989, înlocuindu-l cu CPUN, şi să modifice componenţa
Biroului său executiv. Atribuţiile CFSN, ale Biroului său executiv şi ale
preşedintelui său au rămas nemodificate, aşa încât, de la 9 februarie 1990 şi până la
constituirea parlamentului ales la 20 mai 1990, atribuţiile şi modul de funcţionare
ale CPUN au fost exact cele ale CFSN, prevăzute de Decretul-lege nr. 2/1989.
Pe durata funcţionării sale, CPUN a guvernat prin decrete-legi, devenind un
organism legislativ şi executiv în acelaşi timp, însărcinat cu apărarea, numirile în
funcţie, elaborarea legilor şi pregătirea primelor alegeri libere. Până la 20 mai 1990, a
adoptat 8 legi19, dezbaterile din acest for remarcându-se printr-o mare vehemenţă20.
Cea mai importantă reglementare a CPUN, motivul esenţial, de altfel, pentru
care a fost creat, o reprezintă Legea electorală din martie 199021. Aceasta se referă
exclusiv la alegerile din 20 mai 1990, deoarece, după adoptarea Constituţiei,
viitorul parlament urmează să elaboreze o lege electorală în concordanţă cu
principiile şi instituţiile consacrate prin legea fundamentală.
17

Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR) a fost înfiinţată în 2 ianuarie
1990, avându-l ca preşedinte pe Constantin Ticu Dumitrescu.
18
Numărul iniţial al reprezentanţilor, transmis prin comunicatul dat cu prilejul constituirii CPUN,
a fost alcătuit din: 106 membri ai FSN, 105 ai celorlalte partide, 27 din partea minorităţilor naţionale şi
3 ai AFDPR. Ulterior, pentru a fi respectat principiul parităţii, acesta va fi fixat, prin Decretul-lege nr. 82
din 13 februarie 1990, la 112 atât pentru reprezentanţii FSN, cât şi pentru cei ai celorlalte partide. Pentru
minorităţi şi AFDPR numărul va rămâne acelaşi. Acelaşi Decret-lege a mai prevăzut ca Biroul executiv
al CPUN să fie format din 21 membri: 1 preşedinte (Ion Iliescu), 5 vicepreşedinţi (Ion Caramitru,
Cazimir Ionescu, Király Károly, Radu Câmpeanu, Ioan Mânzatu), un secretar (Dan Marţian) şi
14 membri (Alexandru Bârlădeanu, Radu Ciuceanu, Ion Diaconescu, Mircea Dinescu, Nicolae S.
Dumitru, Dan Hăulică, Toma George Maiorescu, Gheorghe Manole, Corneliu Mănescu, Serghei
Mesaroş, Neculae Radu, Virgil Andrei Vâţă, Jánoş Vincze şi Constantin Gurilă). Ultimii doi,
reprezentantul Partidului Independent Maghiar din Cluj şi, respectiv, cel al Partidului Ecologist Umanist
din Arad, s-au retras ulterior din biroul executiv. La şedinţa CPUN din 23 februarie 1990 se solicită deja
completarea celor două locuri rămase vacante; vezi Stan Stoica, România, 1989-2005 ..., p. 24; Domniţa
Ştefănescu, Cinci ani ..., p. 52-53; Teodora Stănescu-Stanciu, Documente ..., vol. I, p. 147, 155.
19
Lista lor completă la Stan Stoica, România, 1989-2005 ..., p. 232.
20
În cele câteva luni de funcţionare, CPUN a avut mai multe şedinţe, care au fost televizate în
direct. Şedinţele erau caracterizate prin dese certuri între participanţi. Cuvântările opozanţilor lui Ion
Iliescu în cadrul CPUN erau deseori întrerupte prin tropăieli şi gălăgie. Criticilor lui Ion Iliescu le era
contestată legitimitatea pe motiv că aceştia n-ar fi participat la revoluţie, n-ar fi stat sub gloanţe; vezi
şi Stan Stoica, România, 1989-2005 ..., p. 24.
21
După mai bine de 20 de ore de confruntări aprinse, desfăşurate în trei şedinţe ale CPUN
(9, 13 şi 14 martie 1990), cu dispute şi zeci de amendamente, în 14 martie 1990, CPUN votează, cu
un vot împotrivă şi două abţineri, Decretul-lege nr. 92 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui
României (publicat în „Monitorul Oficial” nr. 35 din 18 martie 1990). Acest act va sta la baza
organizării primelor alegeri democratice din România după evenimentele din decembrie ’89; vezi
Stan Stoica, România, 1989-2005 ..., p. 25; Domniţa Ştefănescu, Cinci ani ..., p. 56.
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Proiectul acestei legi a fost supus iniţial unei largi dezbateri publice.
Discuţiile s-au derulat, sub forma unor mese rotunde, pe parcursul a 5 întâlniri: în
27 ianuarie, 3, 10, 14 şi 21 februarie. La aceste reuniuni au luat parte reprezentanţi
ai tuturor partidelor legal înfiinţate după 1989, cărora li s-au adăugat, în calitate de
observatori, şi reprezentanţi ai altor formaţiuni politice, aflate în acel moment în
proces de constituire şi înregistrare legală.
În cadrul dialogului au fost expuse puncte de vedere cu privire la alegerea
preşedintelui ţării în cursul viitorului scrutin sau după promulgarea noii Constituţii,
modul de desfăşurare a procesului electoral, subvenţionarea egală a partidelor
aflate în competiţie, stabilirea unei alte vârste pentru exercitarea dreptului de vot,
schimbarea componenţei comisiilor electorale, fixarea unui procent mai mare de
adeziuni pentru susţinerea de candidaturi individuale şi, în acest sens, eliminarea
participării independenţilor susţinuţi doar de 251 persoane, introducerea prevederii
ca orice candidat să fi avut în ultimii 10 ani domiciliul pe teritoriul României,
prezenţa armatei în parlament, realizarea guvernării pe baza democraţiei
pluripartidice sau instituirea funcţiei prezidenţiale. Toate aceste opinii au generat
poziţii pro şi contra. În final însă, dezbaterile şi-au atins scopul, şi anume acela de a
elabora o lege clară, precisă, care să elimine pe cât posibil arbitrariul şi orice fel de
încălcări ale principiilor democratice şi să asigure desfăşurarea de alegeri libere.
La ultima întâlnire, cea din 21 februarie, participanţii la dezbateri au ajuns la
un acord cu privire la prevederile noii legi.
Ca urmare, luând în considerare atât momentul adoptării acestei legi (după
evenimentele din decembrie 1989 care modifică şi structural şi funcţional
organizarea politică a ţării), cât şi caracterul provizoriu al noilor organe ale puterii
de stat, se impunea ca această lege să cuprindă inclusiv norme de natura unei legi
fundamentale, fără de care n-ar fi putut avea loc alegerile. În acest sens sunt
dispoziţiile privitoare la guvernarea României pe baza sistemului democratic
pluralist, o ruptură tranşantă faţă de regimul comunist, şi a separaţiei puterilor în
stat22, structura şi funcţiile parlamentului (format din Adunarea Deputaţilor şi
Senat), alegerea, numărul de mandate şi atribuţiile preşedintelui ţării şi votul
universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Astfel, în locul CPUN, organ cu caracter unicameral, Decretul-lege nr.
92/1990 instituie un parlament format din două Camere: Camera Deputaţilor şi
Senatul; în locul Preşedintelui CPUN, acest decret instituie o instituţie nouă:
Preşedintele Republicii şi, în fine, tot conform acestei reglementări, dispare Biroul
executiv al CPUN şi apare, de această dată ca organ al administraţiei de stat,
guvernul, în frunte cu primul-ministru.
Adunarea Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, urmau să se constituie de
drept în Adunarea Constituantă pentru adoptarea Constituţiei României, iar până la
22

Art. 3 stabileşte: „Guvernarea României se realizează pe baza sistemului democratic
pluralist, precum şi a separaţiei puterilor legislativă, executivă şi judecătorească.”
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intrarea în vigoare a noi legi fundamentale, parlamentul era chemat să-şi desfăşoare
activitatea şi ca adunare legiuitoare.
Cu privire la preşedintele Republicii, acesta era văzut ca un arbitru suprem în
competiţia dintre partide, neangajat direct în dispute politice şi, deci, cu o poziţie
imparţială. De altfel, chiar în acest spirit, Decretul-lege nr. 92/1990 a prevăzut că:
„Preşedintele României, odată ales, nu poate fi membru al unui partid sau
formaţiuni politice” (art. 81, al. 3). El avea dreptul să exercite atribuţii specifice
instituţiei: de a desemna pe primul ministru23, care apoi supunea componenţa
guvernului aprobării parlamentului; de a dizolva Adunarea Constituantă, însă
numai cu acordul primului-ministru şi al preşedinţilor celor două camere, şi numai
dacă în intervalul de 9 luni avut la dispoziţie n-a fost adoptată noua Constituţie; de
a numi preşedintele şi membrii Curţii Supreme de Justiţie, precum şi pe procurorul
general. Aceste prerogative ale preşedintelui Republicii, ca şi toate celelalte
atribuţii ale sale, prevăzute de Decretul-lege nr. 92/1990, se exercitau pe cale de
decrete contrasemnate de primul-ministru. De asemenea, în acest decret-lege este
stabilit conţinutul drepturilor de a alege, de la 18 ani împliniţi în anul alegerilor, şi
de a fi ales, de la vârsta de 18 ani pentru Adunarea Deputaţilor şi de la 30 de ani
pentru Senat, cu condiţia domiciliului stabil în ţară.
Legat de reprezentarea minorităţilor, este prevăzut dreptul lor la un mandat
de deputat, chiar dacă din scrutinul general nu obţin niciunul, însă obţin cel puţin
20.000 de voturi exprimate la nivelul întregii ţări. Un alt aspect se referă la numărul
locurilor prevăzut pentru Adunarea Deputaţilor, care a fost stabilit la 33124, ceea ce
corespunde unei norme de reprezentare de circa 70.000 cetăţeni. În Senat vor fi
aleşi aproximativ 115 senatori.
Legea aceasta reglementează, de asemenea, sistemul electoral pe baza
scrutinului proporţional pe listă25 (în cazul celor două Camere) şi a unuia majoritar
cu două tururi (în cazul Preşedintelui)26, cu posibilitatea prezentării şi a unor
23

Desemnarea se putea face numai din rândul partidului sau formaţiunii politice care a obţinut
majoritatea mandatelor în parlament. În cazul în care această majoritate nu a fost obţinută,
desemnarea trebuia făcută după consultarea partidelor şi a formaţiunilor politice reprezentante în
parlament; vezi art. 81 din Decretul-lege nr. 92 din 1990.
24
Conform art. 6, Adunarea Deputaţilor este formată din 331 de deputaţi, cărora li se adaugă
deputaţii rezultaţi din aplicarea art. 4, al. 2. Acesta din urmă se referă la dreptul organizaţiilor
reprezentând minorităţile naţionale de a avea un deputat în parlament, chiar dacă n-au întrunit
numărul de voturi necesar, dar au obţinut cel puţin 20.000 de voturi pe ţară.
25
Este vorba de o primă modificare esenţială a proiectului de lege iniţial, care prevedea
sistemul de alegeri pe bază de vot uninominal, potrivit căruia urma să fie ales candidatul ce întrunea
cel mai mare număr de voturi dintr-o circumscripţie electorală; vezi Documentul nr. 6 din Teodora
Stănescu-Stanciu, Documente ..., vol. I, p. 63-88.
26
Cf. art. 73 din Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990 este declarat Preşedinte al României
candidatul care a întrunit votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul alegătorilor înscrişi în listele
electorale. În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate, se organizează un
al doilea tur de scrutin, în a doua duminică ce urmează alegerilor, între primii doi candidaţi clasificaţi
în ordinea voturilor obţinute. Este declarat ales candidatul care, la al doilea tur de scrutin, obţine cel
mai mare număr de voturi.
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candidaturi independente pentru alegerea parlamentului. Potrivit scrutinului pe
listă: – judeţele şi municipiul Bucureşti constituie o circumscripţie electorală în
care partidele şi formaţiunile politice pot depune o listă de candidaţi, diferită pentru
fiecare circumscripţie electorală în parte; – numărul de deputaţi ce pot fi aleşi în
fiecare circumscripţie electorală rezultă din împărţirea populaţiei ţării la numărul
de 331 de locuri prevăzute pentru Adunarea Deputaţilor; în ceea ce priveşte
senatorii, numărul acestora diferă în funcţie de populaţia judeţelor şi a municipiului
Bucureşti; – alegătorii votează pentru fiecare partid sau formaţiune politică o listă
de candidaţi; repartizarea mandatelor se face la nivelul circumscripţiilor electorale
în funcţie de coeficientul electoral; voturile inferioare cifrei ce exprimă coeficientul
electoral, ca şi resturile electorale rămase după atribuirea mandatelor se
centralizează pe ţară, unde are loc o nouă distribuire a acestora în funcţie de
numărul total de mandate neatribuite, asigurându-se astfel repartizarea tuturor celor
331 de locuri din Adunarea Deputaţilor, cât şi a celor din Senat.
Cât priveşte organizarea şi desfăşurarea alegerilor, decretul-lege nr. 92
prevede clar modul de constituire şi atribuţiile birourilor electorale. Fie că e vorba
de Biroul Electoral Central (BEC), de birourile electorale de circumscripţie sau de
birourile electorale ale secţiilor de votare, ele vor fi formate din magistraţi şi alţi
jurişti sau alte persoane neîncadrate politic şi reprezentanţi ai partidelor şi
formaţiunilor politice. Numărul acestora prevăzut pentru BEC va fi de 7 judecători
ai Curţii Supreme de Justiţie şi 8 reprezentanţi ai partidelor şi formaţiunilor
politice, în ordinea descrescătoare a numărului listelor de candidaţi pe care le-au
propus, pe întreaga ţară. Conform aceloraşi principii, se constituie şi biroul electoral
de circumscripţie, alcătuit din 3 magistraţi şi cel mult 6 reprezentanţi ai partidelor
şi formaţiunilor politice. Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite
dintr-un preşedinte (de regulă magistrat sau jurist neîncadrat politic) şi cel mult
6 reprezentanţi ai partidelor sau formaţiunilor politice care participă la alegerile din
circumscripţia respectivă.
Listele electorale îi cuprind pe toţi cetăţenii cu drept de vot. Pentru studenţi,
elevi, militari, care nu îşi au domiciliul în localitatea în care urmează studiile sau
stagiul, se întocmesc liste speciale. Alegătorii vor vota în localitatea unde sunt
înscrişi în listele electorale sau, pe baza adeverinţei privind exercitarea dreptului de
vot, în localităţile unde se vor afla în ziua alegerilor.
Secţiile de votare vor fi astfel organizate încât toţi cetăţenii să poată vota,
într-o singură zi, între orele 06-21, cât mai aproape de domiciliu.
Candidaturile se propun de partide şi formaţiuni politice. Pentru parlament se
pot propune şi candidaturi independente.
Legea mai conţine şi reglementări privind campania electorală, asigurând libertatea propagandei electorale, precum şi desfăşurarea acesteia în condiţii care să permită
egalitatea şanselor pentru toţi candidaţii. În acest scop s-a instituit obligaţia primăriilor
de a stabili locuri speciale pentru afişaj electoral, altele decât cele pentru care se
impune acordul proprietarilor sau deţinătorilor de imobile şi, de asemenea, s-au
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prevăzut şi dispoziţii referitoare la contravenţii şi infracţiuni, de natură a evita faptele
ce ar putea afecta buna desfăşurare a campaniei electorale şi a alegerilor27.
Ultimul articol al acestui decret (art. 99) abrogă legea electorală nr. 67/1974,
precum şi orice alte dispoziţii contrare acestui decret.
Alegerile din 20 mai 1990 au avut loc conform reglementărilor stabilite de
Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990 al CPUN. Ulterior, ca urmare a hotărârii
Curţii Supreme de Justiţie din 18 iunie 1990 privind rezultatele finale ale alegerilor
din 20 mai 1990, publicate de către Biroul Electoral Central în „Monitorul Oficial”
nr. 81-82 din 8 iunie 1990, intră în funcţie parlamentul28 şi preşedintele României
şi, ca atare, CPUN îşi încetează activitatea.
O lună mai târziu, în iulie 1990, Camera Deputaţilor şi Senatul, respectând
prevederile art. 80 din Decretul-lege nr. 92, se reunesc în şedinţă comună, ca
Adunare Constituantă, şi adoptă regulamentul de funcţionare a acesteia.
Conformându-se acestui regulament, Constituanta alege o comisie de
redactate a Proiectului Constituţiei României, formată din deputaţi, senatori şi
specialişti în domeniul dreptului constituţional şi al altor ştiinţe socio-umane,
aceştia din urmă având doar vot consultativ. La desemnarea ca membri în comisie,
s-a avut în vedere configuraţia politică a celor două Camere. Comisia de redactare
a fost condusă de social-democratul Antonie Iorgovan, care a rămas în istorie sub
numele de „părintele Constituţiei”.
Regulamentul citat prevedea, printre altele, ca elaborarea proiectului de
Constituţie să aibă loc în mai multe faze. Într-o primă etapă, Comisia era chemată
să elaboreze şi să prezinte, pe capitole, structura şi principiile viitorului proiect de
Constituţie, care în faza a doua urmau să fie discutate şi adoptate de Adunarea
Constituantă. După aprobarea acestora, comisia urma să redacteze textul integral al
fiecărui capitol, după care, proiectul astfel definitivat avea să fie supus spre
dezbatere şi aprobare Adunării Constituante. În sfârşit, într-o ultimă fază, după
aprobarea proiectului în întregime, Constituanta urma să reia dezbaterea acelor
dispoziţii ale lui care ar fi necesitat corelări cu eventualele modificări ce i-ar fi fost
aduse în cursul discuţiei. După ce parcurge toate aceste etape, Adunarea
Constituantă adoptă, la 21 noiembrie 1991 (cu 414 voturi pentru, 95 împotrivă)29,
27

Teodora Stănescu-Stanciu, Documente ..., vol. I, p. 63-64.
Durata mandatului acestui parlament a fost de doi ani, în perioada 1990-1992. Senatorii şi
deputaţii aleşi s-au întrunit pentru prima dată, în şedinţe separate de lucru, la 9 iunie 1990.
Conducerile celor două Camere au fost alese la 18 şi 19 iunie 1990, respectiv, Alexandru Bârlădeanu
– preşedinte al Senatului, şi Dan Marţian, ca preşedinte al Adunării Deputaţilor.
29
Cele 95 de voturi împotrivă aparţin probabil reprezentanţilor PNŢ-CD, PNL şi UDMR, partide
care se pronunţă împotriva proiectului. Nemulţumirile UDMR-ului sunt legate, între altele, de folosirea
formulei „stat naţional” pentru a defini statul român, pretinzând că prin aceasta nu este recunoscută
existenţa minorităţilor naţionale, de neacordarea unor drepturi colective pentru acestea şi a dreptului de
a-şi folosi limba maternă în toate gradele şi formele de învăţământ, în administraţie şi în justiţie.
PNŢ-CD şi PNL nu au votat proiectul, nemulţumiţi fiind, în special, de precizarea formei de
guvernământ, de negarantarea proprietăţii private, de atribuţiile Preşedintelui şi ale Executivului şi de
insuficienta separare a puterilor în stat; vezi Stan Stoica, România, 1989-2005 ..., p. 41.
28
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prin vot deschis (public) nominal, Proiectul de Constituţie. Întrucât art. 149 al
acestei Constituţii prevede că ea va intra în vigoare la data aprobării ei prin
referendum, prin Legea nr. 67 din 23 noiembrie 1991 (Legea referendumului) a
fost convocat corpul electoral pentru a se pronunţa prin „da” sau „nu” asupra
textului ei. Referendumul a avut loc la data de 8 decembrie 1991. După
centralizarea la nivel naţional a rezultatelor votării, Biroul Electoral Central a
constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi30 cerută de art. 29, al. 2 din legea
sus-citată şi, ca urmare, a proclamat adoptată prin referendum naţional, Constituţia
României, care a intrat în vigoare la 8 decembrie 1991.
Constituţia din 1991 intră in istorie ca primul act fundamental al României
postcomuniste. Structurată în 152 de articole, grupate în 7 titluri, aceasta consacră
forma republicană de guvernământ a statului, care este naţional, suveran,
independent şi indivizibil (Titlul I); stabileşte drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale ale cetăţenilor, instituind, în acest sens, un organism juridic nou de
apărare a acestora, şi anume Avocatul Poporului (Titlul II); reglementează principiul
separaţiei puterilor în stat, statuând că puterea legislativă aparţine parlamentului
bicameral (format din Adunarea Deputaţilor şi Senat), iar cea executivă Preşedintelui
şi Guvernului României (Titlul III); consfinţeşte obligaţiile statului în materie de
economie şi finanţe publice (Titlul IV); încredinţează controlul constituţionalităţii
legilor unui organ politico-jurisdicţional denumit Curtea Constituţională, a cărei
organizare şi funcţionare o reglementează (Titlul IV), şi în final dispune cu privire la
revizuirea31 şi intrarea în vigoare a Constituţiei, la conflictul temporal de legi şi la
instituţii prezente şi viitoare (Titlurile VI şi VII).
Importanţa Constituţiei din 1991 rezidă, în primul rând, în faptul că instituie
un mecanism democratic de funcţionare a organelor statului şi, implicit, de
garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
A doua zi după votarea în parlament a Proiectului de Constituţie, în
22 noiembrie, Camerele reunite adoptă Legea privind alegerile locale32. Ea vine să
30
Referendumul din 8 decembrie 1991 s-a bucurat de o participare din partea populaţiei de 73,3%, deşi
FSN, PUNR şi PDAR şi-au îndemnat electoratul să voteze pentru; PNŢ-CD – să nu participe la vot; PDSR şi
UDMR – să voteze împreună; PNL – să voteze fiecare potrivit conştiinţei sale. Din cei 10.948.468 de
participanţi, 77,3% au răspuns afirmativ, 20,49% negativ, voturile nule reprezentând 2,3%; ibidem, p. 42.
31
Prima revizuire a Constituţiei din 1991 va avea loc în anul 2003, odată cu adoptarea Legii
constituţionale nr. 429/2003. Conţinutul revizuirii va cuprinde următoarele categorii de modificări şi
completări: 1) cele aduse în vederea îndeplinirii condiţiilor constituţionale pentru integrarea României în
U.E. şi pentru aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord; 2) cele privind lărgirea garanţiilor instituţionale şi
constituţionale ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale; 3) cele aduse reglementărilor referitoare la
optimizarea procesului decizional al autorităţilor publice şi la organizarea şi funcţionarea unora dintre
acestea. La cele trei categorii, Curtea Constituţională va mai adăuga încă una, cea referitoare la modificările
aduse altor dispoziţii constituţionale; (cf. Deciziei nr. 148 din 16 aprilie 2003); vezi Gheorghe Iancu, Drept
constituţional şi instituţii publice, Ediţia a II-a, Bucureşti, Edit. C.H. Beck, 2011, p. 149-151.
32
Legea nr. 70 din 26 noiembrie 1991 privind alegerile locale, publicată în „Monitorul
Oficial” nr. 239 din 28 noiembrie 1991. Această lege va fi modificată şi completată pentru prima dată
în 1996, odată cu Legea nr. 24 din 12 aprilie, după care va urma, în 1998, modificarea adusă de Legea
nr. 164 din 30 iunie.
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completeze regulile după care se vor desfăşura alegerile locale, de data aceasta cu
dispoziţii concrete legate de procesele electorale locale. Astfel, legea stabileşte că
alegerile locale se vor desfăşura pe baza scrutinului pe listă, în cazul consiliilor
locale şi judeţene, şi a celui uninominal, în două tururi, pentru primari (art. 1).
Dreptul de a alege şi de a fi ales aparţine oricărei persoane cu drept de vot33, care
domiciliază pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să aibă loc
alegerile şi care a împlinit 18, respectiv, 23 ani (art. 3 şi 4).
În privinţa candidaturilor, partidele şi formaţiunile politice vor putea propune
câte o listă de candidaţi în fiecare circumscripţie electorală pentru consiliul local şi
câte un singur candidat pentru funcţia de primar (art. 33). Candidaţii independenţi
pentru funcţia de consilier vor trebui să fie susţinuţi de minimum 1% din numărul
total al alegătorilor înscrişi pe liste, împărţit la numărul de consilieri ce pot fi aleşi
în comuna sau oraşul respectiv, dar nu mai puţin de 50 (art. 34, al. 1). Pentru
funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de minimum 1%
din totalul alegătorilor înscrişi pe liste pentru circumscripţia pentru care
candidează, dar nu mai puţin de 150 (art. 34, al. 2). O persoană nu poate accepta
candidatura decât pentru o singură circumscripţie electorală (art. 32). Pentru
consiliul judeţean, vor putea depune câte o listă de candidaturi fiecare partid,
formaţiune politică sau coaliţie de partide care a obţinut locuri în consiliile locale
din judeţ. Poate candida şi consilierul local independent (art. 75 al. 1). Alte
reglementări ale legii privesc condiţiile de organizare a alegerilor pentru consiliile
locale, judeţene şi pentru primari, fiind stabilit astfel modul de constituire a
comisiei electorale de circumscripţie judeţeană (art. 73), a comisiilor electorale de
circumscripţie, a birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 20), precum şi
atribuţiile acestora (art. 73, 22 şi 25). Legat de desfăşurarea alegerilor locale, Legea
mai stabileşte că votarea are loc într-o singură zi; începe la ora 600 şi se termină la
ora 2100, cu posibilitatea prelungirii timpului de vot, dar nu mai târziu de ora 2400 şi
numai în cazul în care se constată că mai sunt electori care nu au reuşit încă să
voteze (art. 52), iar alegătorii vor vota numai la secţia de votare unde au fost
înscrişi în listele electorale (art. 53). Sunt cuprinse, de asemenea, şi dispoziţii cu
privire la felul în care se stabilesc şi se constată rezultatele alegerilor şi la faptele
săvârşite în legătură cu acestea, considerate contravenţii sau infracţiuni, însoţite de
pedepsele alocate lor.
Câteva zile mai târziu, în 26 noiembrie, parlamentul adoptă Legea
administraţiei publice locale34. Aceasta reglementează principiile pe care se
întemeiază administraţia publică locală, unităţile teritoriale ale acesteia şi
autorităţile prin care se realizează autonomia locală. Legea stabileşte şi raporturile
dintre administraţia publică locală şi cea judeţeană, componenţa, modul de
33

Art. 5 al acestei legi stabileşte categoriile de persoane cărora le este interzis exerciţiul
dreptului de a alege şi de a fi ales.
34
Este vorba despre Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991, publicată în „Monitorul Oficial”,
Partea I, nr. 238 din 28 noiembrie 1991
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constituire, atribuţiile şi modul de funcţionare a consiliilor locale şi a celor judeţene
şi dispune cu privire la primar, prefect, alţi funcţionari publici (secretarul Primăriei,
preşedintele Consiliului Judeţean) şi la atribuţiile acestora. Tot în conţinutul acestei
legi se regăsesc dispoziţii cu privire la modul de administrare a bunurilor
aparţinătoare domeniului public, la lucrările publice ce se pot executa pe plan local
şi la modul de administrare a finanţelor locale.
În anul 1992 sunt adoptate alte două legi electorale, numerele 6835 şi 6936,
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi, respectiv, pentru alegerea
Preşedintelui României, pe baza cărora se vor desfăşura scrutinele din anul 1992 şi
cele următoare, din 1996.
Prima dintre ele (Legea nr. 68) reconfirmă votul universal, direct, liber
exprimat, pe baza scrutinului de listă şi de candidaturi independente, potrivit
aceluiaşi principiu al reprezentării proporţionale. Norma de reprezentare rămâne
neschimbată: 1 deputat la 70.000 de electori şi 1 senator la 160.000 de electori, iar
cel ce alege are dreptul la un vot pentru Adunarea Deputaţilor şi la un vot pentru
Senat. De asemenea, aceasta completează legea electorală din 1990 în privinţa
statutului juridic al organizaţiilor minorităţilor şi a reprezentării acestora în
parlament. Astfel, Legea nr. 68, în art. 4 al. 2, declară că partidele şi organizaţiile
„cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sunt
echivalente juridic, în ce priveşte operaţiunile electorale, cu partidele politice”. În
acelaşi articol 4, aliniat întâi, se condiţionează dreptul la un mandat de deputat
(indiferent dacă a obţinut sau nu numărul de voturi necesar) de obţinerea „pe
întreaga ţară a unui număr de voturi egal cu cel puţin 5% din numărul mediu de
voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat”. Legea din 2003
(art. 4, al. 2) va ridica acest prag la 10%37.
Comparativ cu aceeaşi lege electorală din 1990, în actuala reglementare se
constată o modificare la nivelul alcătuirii birourilor electorale, în sensul că se
măreşte numărul reprezentanţilor partidelor, formaţiunilor politice şi coaliţiilor
acestora care participă la alegeri, în felul următor: de la 8, în cazul BEC, la 16; de la
6, în cazul birourilor electorale de circumscripţie, la cel mult 8, şi de la 6 membri,
alături de preşedinte, în cazul birourilor electorale ale secţiilor de votare, la cel
mult 7 membri.
O noutate a legii nr. 68 este introducerea pragului electoral de 3% din totalul
voturilor exprimate (numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pe întreaga
ţară pentru reprezentarea parlamentară a partidelor). Scopul pragului a fost acela de
35
Această lege este adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 17 iunie
1992, promulgată prin Decretul nr. 145 din 13 iulie 1992 şi publicată în „Monitorul Oficial” nr. 164
din 16 iulie 1992. Ea va fi modificată în 1996 prin Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996, publicată în
„Monitorul Oficial” nr. 263 din 28 octombrie 1996.
36
Legea este adoptată în şedinţa comună din 8 iunie 1992 a Camerei Deputaţilor şi Senatului,
promulgată prin Decretul nr. 146 din 13 iulie 1992 şi publicată în „Monitorul Oficial” nr. 164 din
16 iulie 1992.
37
Cristian Preda, Sorina Soare, op. cit., p. 83.
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a reduce numărul exagerat de partide politice reprezentate în parlament, prin
eliminarea celor cu rezultate nesemnificative.
Un alt aspect îl constituie reglementarea privind coaliţiile. Astfel, coaliţiile
s-au putut forma numai la nivel naţional, iar partidele şi formaţiunile politice nu au
putut face parte decât dintr-o singură coaliţie, participând la alegeri numai pe listele
acesteia. Alegerile parlamentare din 1992 au fost organizate pe bază de liste de
candidaţi, prin care se instituia şi pragul electoral de 3%. Astfel dintre cele 84 de
partide, formaţiuni politice, coaliţii sau uniuni etnice care au depus liste, doar 8 au
intrat în noul parlament. În cazul coaliţiilor electorale, la acest prag de 3% se
adăugă câte un singur procent din totalul voturilor valabil exprimate pe întreaga
ţară pentru fiecare membru al coaliţiei, începând cu al doilea partid sau formaţiune
politică, fără a se depăşi însă 8% din aceste voturi (art. 91). Acest articol se referă
explicit la alegerile din 1992. Tot cu referire directă la aceste alegeri este şi
articolul următor, 92, care stabileşte că votarea se va face pe baza listelor electorale
utilizate la alegerile locale, reactualizate în termen de 15 zile de la data stabiliri
zilei votării.
Prima dintre Anexele Legii nr. 68 conţine un tabel în care sunt cuprinse toate
circumscripţiile electorale, amplasarea şi numerotarea lor şi numărul de mandate ce
revin fiecăreia în parte. Conform acestui tabel, în noul parlament vor intra 328 de
deputaţi şi 143 de senatori, cărora li se vor adăuga, desigur, deputaţii proveniţi
cf. art. 4, al. 1 din aceeaşi lege.
Legea electorală nr. 69 pentru alegerea Preşedintelui României reiterează
reglementările conform cărora preşedintele României se alege prin vot universal,
direct, egal, secret şi liber exprimat (art. 1, al. 1), pe baza scrutinului uninominal, în
două tururi. Cât priveşte candidaturile pentru preşedinţie, acestea pot fi propuse de
partide sau formaţiuni politice sau pot fi independente, cu condiţia, însă, ca ele să
fie susţinute de 100.000 de alegători (art. 3, al. 1), iar numărul acestora este limitat
la două mandate, cum, de altfel, este stabilit şi în Constituţie38. Astfel, art. 10 din
legea sus-citată stabileşte clar că: „Nu pot candida persoanele care, la data
depunerii candidaturii [...], au fost alese anterior, de două ori, ca Preşedinte al
României.”
Pe lângă aceste reglementări, Legea nr. 69 conţine dispoziţii cu privire la
organizarea şi desfăşurarea propriu-zisă a alegerilor, atribuţiile birourilor
electorale, buletinele de vot şi campania electorală şi la modul de stabilire al
rezultatului alegerilor. Ultimul articol al Legii nr. 69 (art. 30) abrogă Decretul-lege
nr. 92 din 1990 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României.
Un pas important în elaborarea legislaţiei electorale îl constituie apoi
modificările legislative din luna aprilie a anului 1996 cu privire la alegerile locale,
la administraţia publică şi la funcţionarea partidelor politice.
38

Cf. art. 81, al. 4 din Constituţia României: „Nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de
Preşedinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi şi succesive.”
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Potrivit noii legi a alegerilor locale39, primarii, consiliile locale, judeţene şi
consiliul general al municipiului Bucureşti vor fi aleşi prin vot direct, spre deosebire
de vechea reglementare care dispunea ca alegerea consilierilor judeţeni să fie făcută
de către primarii şi consilierii locali. Astfel, spre deosebire de alegerile din 1992, la
scrutinul din anul 1996, în judeţe, alegătorii vor primi trei buletine de vot: pentru
primari, pentru consilieri locali şi, în premieră, pentru consilieri judeţeni.
O altă modificare se referă la faptul că se pot constitui alianţe electorale la
nivel local sau judeţean, partidele intrate în componenţa lor putând participa însă
numai pe listele acestora. Sunt completate atribuţiile celor implicaţi în organizarea
şi desfăşurarea operaţiunilor electorale, în sensul că, pe lângă birourile electorale
de circumscripţie şi cele ale secţiilor de votare, se înfiinţează Biroului Electoral
Central şi birouri electorale judeţene şi se stabilesc clar şi atribuţiilor acestora.
În urma modificărilor aduse Legii administraţiei publice locale 40, pentru
consiliile locale au fost instituite câte două posturi de vicepreşedinţi şi au fost
stabilite funcţiile incompatibile cu cele de prefecţi, subprefecţi, primari etc. În
pofida unor tentative de modificare, prevederea conform căreia viceprimarul se
alegea indirect, de către consiliile locale, a rămas neschimbată. S-a realizat însă o
delimitare clară între statutul şi atribuţiile primarului şi cele ale viceprimarului.
Decretul nr. 8/1989 privind înregistrarea şi funcţionarea partidelor politice şi
a organizaţiilor obşteşti din România se modifică odată cu adoptarea în parlament a
Legii nr. 27 din 26 aprilie 199641 (Legea partidelor politice).
Noua lege a partidelor politice impune condiţii clare legate de statutul acestora
[care va trebui să conţină în mod obligatoriu 12 elemente, între care şi menţiunea
expresă că partidul urmăreşte numai obiective politice (art. 9)] şi de program [care,
cf. art. 8-10, trebuie să fie prezentat în „formă scrisă”] şi aduce modificări în privinţa
numărului de membri. Conform acestor modificări, organizaţia politică trebuie să
aibă „cel puţin 10.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 15 din judeţele
ţării, dar nu mai puţin de 300 în fiecare judeţ” (art. 17, lit. b).
Pentru a menţine posibilă existenţa partidului şi pentru a nu risca desfiinţarea,
Legea nr. 27 stabileşte câteva condiţii obligatorii, cum ar fi: depunerea de
candidaturi, singur sau în alianţă, în cel puţin 10 circumscripţii la cel puţin două
alegeri parlamentare succesive; măcar o adunare generală o dată la 5 ani (art. 31)
şi, cea mai importantă, reînscrierea partidului la Tribunal, în cel mult 6 luni de la
publicarea legii în Monitorul Oficial” (art. 46, al. 2)42. Această condiţie va reduce
39
Legea nr. 25 din 12 aprilie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70 din 1991
privind alegerile locale, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 77 din 13 aprilie 1996.
40
Este vorba de Legea nr. 24 din 12 aprilie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii
administraţiei publice locale nr. 69 din 1991, publicată în „Monitorul Oficial” nr. 76 din 13 aprilie 1996.
41
Publicată în „Monitorul Oficial” nr. 87 din 29 aprilie 1996.
42
Acesta va fi modificat printr-o Ordonanţă de Urgenţă (nr. 3), în 25 iunie, în sensul că
termenul de 6 luni va fi înlocuit cu data de 15 septembrie, ca termen limită de depunere la Tribunalul
Municipiului Bucureşti a înscrisurilor necesare pentru reînscriere şi totodată ca termen de decădere.
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cu 2/3 numărul partidelor ce vor intra în cursele electorale din iunie şi septembrie
1996 (din 150 de partide existente doar pe hârtie, vor rămâne 43).
O constatare ce se impune aici este legată de faptul că devine evidentă
tendinţa de a face legislaţia referitoare la partide din ce în ce mai restrictivă.
Intenţia era clară, o intuim odată cu legea din 1996, şi anume aceea de a reduce în
felul acesta numărul formaţiunilor politice, de a simplifica „peisajul politic”, având
în vedere fenomenul anilor 1990 când se înfiinţau partide pe bandă rulantă şi faptul
că multe dintre ele erau partide doar cu numele, fără angajare politică43.
Se poate conchide, aşadar, că legislaţia electorală adoptată în perioada 19901996 a reuşit să acopere necesitatea reglementării juridice a condiţiilor de
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi locale, în noul
context politic în care se afla România.

43

Un argument în plus în acest sens poate fi şi următoarea modificare a cadrului legal de
funcţionare a partidelor, care are loc în anul 2003, odată cu adoptarea Legii nr. 14, lege care o va
înlocui pe cea din 1996 şi care va produce o reală diminuare a partidelor participante la scrutin.
Această nouă lege va impune condiţii mult mai severe decât înainte: astfel, fiecare organizaţie care
aspiră la statutul de partid politic va trebui să aibă 25.000 de membri fondatori [în varianta iniţială
votată de parlament, legea impunea un număr mult mai mare, de 50.000, şi numai intervenţia
preşedintelui Ion Iliescu, care retrimite legea la Camere, presat fiind de mai multe OMG-uri, face ca
această condiţie să fie „moderată” la 25.000 de membri fondatori], domiciliaţi în cel puţin 18 dintre
judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar care să nu fie mai puţini de 700 în fiecare dintre aceste
unităţi administrative (art. 19, lit. 3). De asemenea, sub ameninţarea desfiinţării, partidele politice vor
fi obligate să ţină o adunare generală o dată la 5 ani, să desemneze candidaţi în cel puţin 18 judeţe la
alegerile legislative şi să obţină cel puţin 50.000 de voturi la două scrutinuri succesive, indiferent că
este vorba de alegeri locale sau generale (art. 47 şi 47). Legea partidelor votată în ianuarie 2003 va
face distincţia între partidele deja existente şi cele care vor fi înfiinţate după intrarea în vigoare a legii,
cele din prima categorie fiind obligate să se reînscrie la Tribunal în termen de 6 luni. Rezultatul
punerii în aplicare a acestei legi, în ianuarie 2003, va fi reapariţia a 27 de partide politice, uniunile
minorităţilor nefiind incluse aici; vezi Cristian Preda, Sorina Soare, op. cit., p. 77.

