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Instanţa constituită din: 

 

PREŞEDINTE: _____________ 

___________ - GREFIER 

 

Se examinează cauza civilă formulată de către reclamanta ___, în contradictoriu cu pârâtul 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ___________, cu sediul în ______, având ca obiect 

anulare act emis de autorităţile publice locale. 

Dezbaterile fondului au avut loc la data de ______, când s-au amânat pentru astăzi, 

încheierile de amânare a pronunţării făcând parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

TRIBUNALUL 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, reclamanta _________ în contradictoriu 

cu pârâtul Consiliul Local al Comunei________, a solicitat, ca prin hotărârea ce se va 

pronunța să dispună anularea H.C.L. ______, de aprobare a Regulamentului de organizare 

și funcționare al Consiliului local al comunei ______, şi obligarea pârâtului la cheltuielile 

de judecată ocazionate de judecarea prezentei cereri. 



În motivarea cererii, reclamanta arată că în fapt, autoritatea deliberativă a comunei ______ 

a aprobat, prin art. 1 al hotărârii nr.__2020, Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului local al comunei ___ care face parte integrantă din hotărâre. Împotriva acestui 

act administrative normativ, reclamanta a formulat plângere prealabilă, înregistrată sub nr. 

__. Plângerea a fost respinsă prin răspunsul cu nr. __. Plângerea formulată nu a fost 

analizată pe fond, autoritatea publică rezumându-se la a susține că H.C.L. a fost supusă 

controlului de legalitate de către Instituția Prefectului, în urma căruia s-au modificat 

dispozițiile art. 85 din R.O.F.. Or, plângerea reclamantei viza și alte dispoziții ce nu 

respectă legea. 

 

La nivelul acestui R.O.F., se înregistrează mai multe ingerințe în drepturile fundamentale 

cetățenești, ingerințe ce nu au nicio justificare legală. În acest sens, reclamanta invocă 

următoarele dispoziții, pe care le consideră nelegale: 

„Art. 32 - Desfășurarea ședințelor consiliului local 

(1) Ședințele consiliului local sunt publice. 

(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de: 

a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele-verbale ale ședințelor consiliului 

local; 

b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile 

consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora; 

c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în comună de a asista la 

ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local. 

(3) Sunt exceptate de la caracterul public ai ședințelor consiliului local situațiile în care se 

supun dezbaterii proiecte de hotărâre cu caracter individual cu privire la persoane. Pe 

parcursul dezbaterilor acestor proiecte de hotărâre în sala de ședință pot fi prezenți 

consilierii locali, primarul și secretarul general al comunei, care au obligația păstrării 

confidențialității punctelor de vedere exprimate în cursul dezbaterilor, inclusiv în ceea ce 

privește consemnarea acestora în procesul-verbal al ședinței care este destinat publicității. 

Pe parcursul derulării dezbaterilor proiectelor de hotărâre cu caracter individual cu privire 

la persoane este interzisă filmarea și înregistrarea ședinței cu excepția celei cu caracter 

oficial realizată de către secretarul general al comunei cu dispozitivele primăriei. Această 

înregistrare nu este publică și poate fi pusă doar la dispoziția organelor judiciare în cursul 

soluționării unor cauze civile și/sau penale.” 



„Art. 86 Președintele de ședință va fi informat cu privire la participarea cetățenilor la 

lucrările ședinței consiliului local, eventualele cazuri în care aceștia doresc să expună o 

anumită problemă care este pe ordinea de zi, respectiv la secțiunea întrebări, interpelări și 

diverse, fără a interveni în cursul dezbaterilor şi a votului asupra proiectelor de hotărâre 

puse în discuție.” 

 

„Art. 88 Președintele de ședință va da cuvântul cetățenilor care au solicitat acest lucru, în 

ordinea înregistrării solicitărilor doar după ce consilierii locali au finalizat dezbaterile și au 

supus la vot toate proiectele de hotărâre. Problemele semnalate de cetățeni vor putea fi 

expuse la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv la secțiunea întrebări, interpelări și 

diverse. Timpul de expunere a unei opinii, probleme sau solicitări este de maxim de 3 

minute și va fi stabilit de președintele de ședință. Pe aceeași problemă aflată în discuție 

președintele de ședință nu poate da cuvântul de două ori aceleiași persoane.” 

 

„Art. 92 înregistrarea audio și/sau filmarea ședințelor consiliului local de către alte 

persoane, inclusiv cele din mass-media sau televiziune se poate face numai cu acordul 

consiliului local și pe perioada aprobată de către aceasta.” 

 

„Art. 93 (1) Persoanele care doresc să facă înregistrări audio/video ale ședințelor consiliului 

local au obligația de a solicita în scris acest lucru înainte de începerea ședințelor consiliului 

local. 

(2) Președintele de ședință, înainte de începerea lucrărilor ședinței, va supune aprobării 

consiliului local solicitarea/solicitările de efectuarea de înregistrări audio/video. Cererile 

sunt aprobate cu majoritatea simplă a consilierilor prezenţi, urmând ca rezultatul votului să 

fie consemnat în procesul verbal al ședinței. 

(3) Persoanele care au solicitat efectuarea de înregistrări audio/video cărora nu li s-a 

aprobat cererea au dreptul de a asista la ședința consiliului local în condițiile prevăzute de 

prezentul regulament de organizare și funcționare.” 

 

Reclamanta solicită anularea H.C.L. cu consecința modificării R.O.F., pentru a se asigura 

transparenţa administrației publice, pentru motivele arătate în continuare. 

1. Cu privire la ilegalitatea dispoziției cuprinse la art. 32 alin. (3), reclamanta solicită să se 

constate că se impune eliminarea acestei reglementări pentru următoarele motive: 



În R.O.F., la articolul anterior menționat, se prevede că „sunt exceptate de la caracterul 

public al ședințelor Consiliului local (denumit în continuare „C.L.”) situațiile în care se 

supun dezbaterii proiecte de hotărâre cu caracter individual cu privire la persoane”. 

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie prevederile Regulamentului 

(U.E.) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul General 

privind Protecția Datelor), respectiv articolul 6 alin. (1) lit. c) din acesta (prelucrarea este 

necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului), litera c) 

(prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public 

sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul) și litera 

f) (prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator). 

Art. 138 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consacră 

publicitatea ședințelor consiliului local. Pentru a asigura o transparență completă, o 

accesibilitate facilă și luând în  considerare și practica deja extinsă în cadrul autorităților 

publice locale, se impune ca prevederea din R.O.F. referitoare la caracterul nepublic al 

dezbaterii proiectelor de hotărâre cu caracter individual cu privire la persoane să fie 

înlăturată, neexistând o justificare obiectivă, legală pentru această derogare de la caracterul 

public al ședințelor C.L.. 

 

2. Același caracter ilegal îl au și dispozițiile cuprinse la art. 86 si 88: 

Dispozițiile cuprinse la aceste articole din R.O.F. îngrădesc într-o anumită măsură 

posibilitatea cetățenilor de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. 

În concret, cetățenii comunei _______ se pot exprima doar în cadrul ședințelor ordinare ale 

C.L., ei neavând această posibilitate și în cadrul ședințelor extraordinare sau al celor 

extraordinare convocate de îndată, pe a căror ordine de zi nu este întotdeauna înscris din 

oficiu un punct distinct pentru întrebări, interpelări și diverse, ca în cazul ședințelor 

ordinare. Au fost cazuri când solicitarea expresă a înscrierii unui asemenea punct pe 

ordinea de zi a fost refuzată, pe motiv că ședința a fost convocată de îndată. Necesitatea 

adoptării în regim de urgenţă a unor proiecte de acte normative, care stă la baza convocării 

unei ședințe extraordinare, uneori „de îndată”, nu poate justifica neincluderea din oficiu a 

unui asemenea punct pe ordinea de zi a ședinței respective sau refuzarea includerii în 

momentul votării asupra ordinii de zi. De asemenea, neincluderea pe ordinea de zi a 

ședințelor extraordinare a unui punct distinct pentru întrebări, interpelări și diverse face ca 

cetățenii să nu se poată exprima în niciun mod, nici măcar la finalul ședinței, cu privire la 

proiectele dezbătute în acea ședință. 

Mai mult, dreptul garantat de art. 9 din Legea nr. 52/2003 este flagrant încălcat prin 

raportare la materializarea art. 86 și 88 din R.O.F.. În acest sens, persoanelor care participă 



din proprie inițiativă la ședințele ordinare ale C.L. nu li se dă posibilitatea de a se exprima 

cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi decât la sfârșit, când toate proiectele au fost 

deja votate, ceea ce face ca intervenția acestor persoane abia în acel moment să fie 

irelevantă. Este normal ca un cetățean să nu intervină în cursul dezbaterilor și al votului, 

astfel cum se prevede la art. 86 din R.O.F., dar este anormal ca el să nu se poată exprima 

înainte de acest vot. Dispozițiile art. 9 din Legea 52/2003 trebuie coroborate cu cele 

cuprinse în art. 10 alin. (2) din același act normativ, unde se prevede că „punctele de vedere 

exprimate în cadrul ședințelor publice de persoanele menționate la art. 9 au valoare de 

recomandare”. Așadar, consilierii locali nu sunt obligați să țină seama de punctele de 

vedere exprimate de persoanele care participă din proprie inițiativă și care doresc să își facă 

vocea auzită, dar trebuie să le dea acestora posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere 

la momentul oportun. Până la adoptarea noului R.O.F. în decembrie 2020, cetățenii 

comunei _______ au avut posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere înainte de a se 

lua o eventuală decizie de către C.L., astfel că, prin noile dispoziții, dreptul conferit de art. 

9 a fost lipsit de efectivitate. 

În atare context, reclamanta solicită să se constate că se impune modificarea R.O.F., în 

vederea asigurării transparenței decizionale și a participării adecvate a cetățenilor la luarea 

deciziilor importante, la nivel de comună. 

 

3. Reclamanta solicită să se constate ca fiind în afara legii și dispozițiile art. 92 și 93 din 

R.O.F., motivat de următoarele aspecte:  

Deși nici până în acest moment nu s-a asigurat transmiterea prin internet a ședințelor C.L. 

de către aparatul primăriei, nici altor persoane care ar dori/putea să se ocupe de acest aspect 

nu li se permite efectuarea de înregistrări, prin impunerea obligației obținerii acordului 

prealabil al C.L.. În acest sens, se stipulează prin art. 92 că „înregistrarea audio și/sau 

filmarea ședințelor consiliului local de către alte persoane, inclusiv cele din mass-media 

sau televiziune se poate face numai cu acordul consiliului local și pe perioada aprobată de 

către aceasta”. Iar art. 93 face precizări cu privire la maniera în care trebuie să procedeze 

aceste persoane, respectiv acestea trebuie să formuleze cerere scrisă înainte de începerea 

ședinței, cerere ce urmează să fie aprobată cu majoritatea simplă a consilierilor prezenți. 

Impunerea unui asemenea formalism este nejustificată și are drept unic scop îngrădirea 

accesului cetățenilor comunei la ședințele C.L.. Mai mult, această prevedere lasă loc 

abuzurilor din partea consilierilor, care oricând se pot împotrivi efectuării acestor 

înregistrări, R.O.F.-ul acordând putere discreționară în vederea aprobării/respingerii unei 

cereri efectuate în vederea transmiterii ședinței. De altfel, s-au înregistrat deja două situații 

când asemenea cereri au fost respinse fără să existe o motivare obiectivă în acest sens, în 

fapt, la data ______ și, din nou, la _____, o majoritate a membrilor C.L. a respins la vot 



cererile de transmitere live a ședințelor publice ale C.L., cereri formulate de un cetățean și 

de un consilier local care doreau să asigure astfel, pentru alte persoane interesate, 

posibilitatea de a urmări pe internet lucrările ședințelor. Motivul invocat de președintele de 

ședință în data de ____ a fost acela că persoanele care formulaseră cererile respective nu 

dețineau aparatură profesională pentru a realiza transmisia. În realitate, cererile au fost 

respinse din răzbunare pentru critici aduse de cetățeni în spațiul public, astfel cum reiese 

într-o anumită măsură din justificarea președintelui de ședință, consemnată în procesul-

verbal al ședinței menționate. Prin acest refuz, majoritatea din C.L. care a votat împotriva 

transmiterii a comis un abuz, îngrădind accesul la ședințe în timp real, prin mijloace 

electronice, al cetățenilor interesați. 

Trebuie menționat și faptul că, până în prezent, primarul comunei nu a dus la împlinire 

obligația care decurge din art. 95 din R.O.F., și anume de a asigura condițiile tehnice pentru 

transmiterea on-line a ședințelor C.L., deși termenul până la care trebuia să facă acest lucru 

a fost suficient de mare, de un an, și a expirat la _____ . 

Astfel, în lipsa transmiterii oficiale a ședințelor, R.O.F.-ul ar trebui să dea posibilitatea 

oricărei persoane interesate să poată efectua transmisiunea, în vederea asigurării 

transparentizării activității C.L.. 

Dată fiind starea de urgență instituită anul trecut și aflându-ne încă sub incidența stării de 

alertă cauzată de un nou val de pandemie, necesitatea digitalizării a devenit o prioritate 

pentru administrațiile locale, astfel că este imperativă obligația legală a C.L. de a-și 

transmite ședințele în direct pe internet, pentru a da posibilitatea cetățenilor să le 

urmărească, în lipsa posibilității de a asista fizic la acestea. De altfel, potrivit Codului 

administrativ, aceasta pare a fi singura cale de a nu afecta principiul transparenței ședințelor 

C.L.. 

 

Principiul transparenţei își are fundamentul la nivelul Legii Supreme în stat. Articolul 31 

din Constituție garantează dreptul la informație, fiind prevăzut că „(1) Dreptul persoanei 

de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. (2) Autoritățile 

publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a 

cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal”. 

Aceeași idee este surprinsă și în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, act 

normativ care, așa cum se precizează chiar în debutul acestuia, la art. 1, reglementează 

cadrul general pentru mai multe instituții de drept administrativ, printre care și organizarea 

și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice. La art. 8 din O.U.G. nr. 

57/2019 se consacră principiul transparentei - principiu general aplicabil administrației 

publice – în temeiul căruia „în procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și 

instituțiile publice au obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice 



proiectele de acte normative şi de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a 

deciziilor administrative, precum şi la datele și informațiile de interes public, în limitele 

legii”. 

 

De altfel, inclusiv la nivel european, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

reglementează la art. 41 dreptul la bună administrare. Iar o materializare a bunei 

administrări o constituie transparența. 

În plus, normele de mai sus trebuie interpretate în contextul special al pandemiei generate 

de virusul covid-19 și al prelungirii stării de alertă pe teritoriul României. Astfel, trebuie 

luate și la nivelul autorităților administrației publice locale anumite măsuri speciale ce au 

ca scop minimizarea contactului dintre persoane, astfel încât să se limiteze transmiterea 

virusului. 

 

Instituirea obligativității deținerii certificatului verde pentru a putea intra în instituțiile 

publice este fără tăgadă un motiv care întărește necesitatea transmiterii pe internet a 

ședințelor C.L. posibilitatea cetățenilor de a asista la ședințele consiliilor putând fi uneori 

imposibil de realizat. 

De asemenea, în absența înregistrării video și a transmiterii ședințelor C.L., nu este 

respectat standardul de legalitate. Pot apărea situații în care redactarea materialelor de 

ședință, a minutelor proceselor-verbale, a hotărârilor adoptate nu este riguroasă, mai ales 

în situația C.L. al comunei _______________, unde persoanele vorbesc unele peste altele 

și nu există nicio disciplină în luarea cuvântului. 

 

Implicarea cetățenilor în viața publică este deosebit de importantă și aceasta nu poate fi 

realizată decât printr-o mai mare transparență și deschidere a autorităților în ceea ce 

privește luarea deciziilor. Acest lucru presupune informarea cetățenilor, consultarea 

acestora înainte de adoptarea actelor normative și încurajarea participării societății civile 

la procesul de luare a deciziilor. Astfel, atât reclamanta, în calitate de cetățean al comunei, 

cât și ceilalți locuitori sunt direct afectaţi de toate dispozițiile restrictive inserate în R.O.F.. 

 

În atare context, reclamanta solicită să se constate că la nivelul CL al comunei _____, s-a 

înregistrat un exces de putere definit de art. 2 lit. n) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, adoptarea R.O.F. făcându-se cu încălcarea drepturilor și libertăților 

cetățenilor. Trebuie menționat că, în raporturile de drept administrativ primează interesul 

public, satisfacerea nevoilor comunitare, ordinea de drept și democrația constituțională, 



garantarea drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale tuturor cetățenilor. 

Astfel, trebuie menținut un echilibru rezonabil între interesul public și drepturile subiective 

sau interesele private ale cetățenilor, ce ar putea fi lezate prin H.C.L.-ul adoptat. 

 

În drept, reclamanta îşi întemeiază cerere pe dispozițiile art. 138 și art. 182 alin. (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 și ale art. 31 din Constituția României. 

În conformitate cu art. 453 din Codul de procedură civilă, reclamanta solicit instanței să 

oblige pe pârât la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.  

În apărările formulate, pârâtul Consiliul Local _____ a depus întâmpinare, solicitând în 

principal respingerea acțiunii ca inadmisibilă, în subsidiar ca nefondată și obligarea 

reclamantei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu pentru următoare 

motive: Inadmisibilitatea acțiunii. 

Legea contenciosului reglementează un contencios subiectiv de plină jurisdicție, în cadrul 

căruia judecătorul analizează conformitatea actului administrativ normativ cu legea, dar și 

existența unei vătămări produse reclamantului, într-un drept ori într-un interes legitim, în 

lipsa vătămării neputând fi aplicată sancțiunea anulării. 

Acțiunea în contencios administrativ prin care se contestă un act administrative normativ 

este o acțiune în realizarea dreptului care se întemeiază pe ipoteza existenței unei vătămări 

a unui drept sau interes legitim subiectiv. 

 

Obiectul acțiunii în contencios administrativ este circumstanțiat de existența unei  

vătămări. Interesul în formularea cererii de chemare în judecată prin care se solicit anularea 

actului administrativ normativ este legat de existența unei vătămări concrete. Numai 

persoana vătămată sau care poate justifica o vătămare viitoare, poate avea calitate 

procesuală activă în formularea unei acțiuni împotriva unui act administrativ cu caracter 

normativ. 

În ceea ce privește subsidiaritatea interesului public invocat celui personal, raportat la 

dispozițiile art. 8 alin. (1^1) din Legea nr. 554/2004, pârâtul a constatat că sunt impuse 

două condiții pentru invocarea interesului public în promovarea unei acțiuni în contencios 

de către un subiect de drept privat. Relativ la aceste dispoziții o persoană privată fizică sau 

juridică, subiect  care se încadrează în sfera de aplicare a actului administrativ normativ, 

poate formula o acțiune în justiție, o cerere de chemare în judecată, care să se întemeieze 

pe argumentul că se încalcă un interes public prin actul contestat, dar numai în situația în 

care criticile privind vătămarea interesului public sunt subsidiare celor care privesc 

încălcarea unui drept sau interes privat al reclamantului. 



 

Prin urmare, în actuala reglementare a contenciosului administrativ este exclusă 

posibilitatea promovării unei acțiuni în contencios administrativ subiectiv întemeiată 

exclusiv pe apărarea unui interes public, de către persoanele fizice sau juridice vătămate 

prin acte administrative normative în situația în care acestea nu pot demonstra că au suferit 

o vătămare proprie prin actul administrativ. Legea impune mai întâi condiția ca interesul 

public să aibă caracter subsidiar celui personal. În consecință, acțiunea reclamantei trebuie 

să fie întemeiată în primul rând pe descrierea rațiunilor pentru care acesta tinde la 

declanșarea mecanismului. 

A doua condiție ce reiese din textul legal este ca argumentele privind interesul public să se 

deducă din susținerile formulate prin cererea de chemare în judecată prin care este descrisă 

vătămarea personală, respectiv interesul privat. Prin urmare, reclamanta nu poate susține 

existența unei vătămări produse unor terțe persoane, dacă actul contestat nu o vatămă în 

primul rând pe ea. Legea spune ca vătămarea interesului public să decurgă logic din 

vătămarea ce se produce prin încălcarea dreptului subiectiv. În concluzie, interesul public 

este condiționat și determinat de interesul personal. 

 

În fapt, Consiliul local __________, a adoptat la data de _________ 2020, Hotărârea nr. 

123, de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al 

comunei _____, fiind supusă controlului de legalitate. Prin adresa nr. _______ din data de 

_________ a Instituției Prefectului județului Neamț, au fost invocate aspecte de 

nelegalitatc doar cu privire la art. 85 din Regulament, aspecte remediate prin adoptarea 

Hotărârii Consiliului Local _______________ nr. __ din _______. 

 

Reclamanta presupune că o serie de articole din Regulament ar fi nelegale solicitând 

„anularea H.C.L. cu consecința modificării R.O.F. pentru a se asigura transparența 

administrației publice.” 

Este inadmisibilă solicitarea reclamantei privind anularea H.C.L. cu consecința modificării 

R.O.F.. O decizie judecătorească care să oblige la adoptarea unui act administrative 

normativ, în situația când obligația decurge din lege, ar părea fără sens.  O cerere de 

chemare în judecată care are ca scop ca instanța să pronunțe o hotărâre care să țină loc de 

act administrativ normativ este inadmisibilă. De asemenea, judecătorul de contencios 

administrativ nu poate obliga la emiterea unui act administrative normativ care să aibă un 

anumit conținut. Cum astfel de acte sunt caracterizate ca având un grad ridicat de 

oportunitate, autoritatea publică acționează cu un puternic caracter discreționar. Din 

practica jurisprudențială se conturează concluzia că instanța de judecată nu poate obliga 



autoritatea publică la emiterea actului, cu eludarea condițiilor legale care reclama 

îndeplinirea unor proceduri obligatorii, avize, etc, necesare pentru valabilitatea actului. 

Judecătorul de contencios administrativ nu se poate substitui voinței și concepției juridice 

a administrației în aprecierea oportunității actului administrativ ori în stabilirea conținutul 

unui asemenea act, întrucât ar constitui o încălcare a principiul separației și echilibrului 

puterilor în stat consacrat de dispozițiile art. 1 alin. (4) din Constituție. 

 

1. Cu privire la art. 32 alin. (3) din Regulament - Desfășurarea ședințelor Consiliului local.  

Actul administrativ nu trebuie să fie conform numai actului legislativ superior în aplicarea 

sau executarea căruia a fost adoptat sau emis, ci conformitatea trebuie să existe în raport 

cu întreaga legislație în vigoare, cât și cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul  

general privind protecția datelor). Măsura privind protecția datelor a fost materializată prin 

introducerea alineatului 3.  Art. 138 din O.U.G. 57/2019 reglementează desfășurarea 

ședințelor consiliului local. Alineatul (2) al acestui articol reglementează caracterul public 

al ședințelor de consiliu local care este dat de:  

a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proceselc-vcrbale ale ședințelor  consiliului 

local;  

b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile 

consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;  

c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-

teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe 

internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local  Pe 

site-ul instituției la adresa ________ în secțiunea Monitorul Oficial Local se regăsesc toate 

procesele verbale ale ședințelor, proiectele de hotărâre şi hotărârile consiliului local 

_______________ așa cum sunt prevăzute în O.U.G. 57/2019 și în Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Consiliului local _______________. 

 Reclamantul confunda caracterul public al ședințelor cu publicitatea ședințelor de  consiliu 

local. Publicitatea acestor ședințe reprezintă aducerea la cunoștință publică.  

2. Referitor la art. 86 şi 88. 

Art. 86. „Președintele de ședință va fi informat cu privire la participarea cetățenilor la 

lucrările ședinței consiliului local, eventualele cazuri în care aceștia doresc să expună o 

anumită problemă care este pe ordinea de zi, respectiv la secțiunea întrebări, interpelări și 



diverse, fără a interveni în cursul dezbaterilor și a votului asupra proiectelor de hotărâre 

puse în discuție.”  

Art. 88. „Președintele de ședință va da cuvântul cetățenilor care au solicitat acest lucru, în 

ordinea înregistrării solicitărilor doar după ce consilierii locali au finalizat dezbaterile și au 

supus la vot toate proiectele de hotărâre. Problemele semnalate de cetățeni vor fi expuse la 

ultimul punct al ordinii de zi, respectiv secțiunea întrebări, interpelări și diverse. Timpul 

de expunere a unei opinii este de maxim 3 minute și va fi stabilit de președintele de ședință. 

Pe aceeași problem aflată în discuție, președintele de ședință nu poate da cuvântul de două 

ori aceleiași persoane.”  

Conform art. 9 din Legea 52/2003 „Persoana care prezidează ședința publică oferă 

invitaţilor și persoanelor care participă din proprie inițiativă, posibilitatea de a se exprima 

cu privire la probleme aflate pe ordinea de zi.” „Art. 10 alin. (2) Punctele de vedere 

exprimate în cadrul ședințelor publice de persoanele menționate la art. 9 au valoare de 

recomandare.” Nicăieri în lege nu este prevăzut faptul că cetățenii ar trebui să își exprime 

punctul de vedere înainte de dezbaterea proiectului de hotărâre. Mai mult, înaintea ședinței 

de consiliu local, toate proiectele de hotărâre sunt analizate în comisiile de specialitate ale 

consiliului local iar fiecare consilier local votează în cunoștință de cauză. Așa cum este 

reglementat în Legea 52/2003, punctele de vedere exprimate de cetățeni au valoare de 

recomandare nicidecum un caracter imperativ pentru a putea schimba intr-un fel sau altul 

rezultatul votului. Astfel, nu se poate reține faptul că articolul 86 și articolul 88 din 

Regulament, încalcă dispozițiile Legii nr. 52/2003. 

 

3. Referitor la art. 92 și art. 93 din Regulament. 

Art. 92 Înregistrarea audio și/sau filmarea ședințelor consiliului local de către persoane, 

inclusiv cele de mass-media sau televiziune se poate face numai cu acordul consiliului local 

și pentru perioada aprobată de către acesta.”  

Art. 93 alin. (1) „Persoanele care doresc să facă înregistrări audio/video ale ședințelor 

consiliului local au obligația de a solicita în scris acest lucru înainte de începerea ședințelor 

consiliului local.  8 (2) Președintele de ședință, înaintea de începerea lucrărilor ședinței, va 

supune aprobării consiliului local solicitarea/solicitările de efectuarea de înregistrări 

audio/video. Cererile sunt aprobate cu majoritatea simplă a consilierilor prezenți, urmând 

ca rezultatul votului să fie consemnat în procesul verbal al ședinței.  

(3) Persoanele care au solicitat efectuarea de înregistrări audio/video cărora nu li s-a 

aprobat cererea, au dreptul de a asista la ședința consiliului local în condițiile prevăzute de 

prezentul regulament de organizare și funcționare.”  Respectarea condițiilor de legalitate 

nu exclude o anumită doză de oportunitate de care se bucură administrația în realizarea 



competențelor sale, atribuții în care actul administrative are un rol dominant. Pârâtul a 

apreciat că poate privi oportunitatea ca atributul administrației, ca în limitele legii astfel 

cum puterea legislativă a hotărât, să poată opta între două sau mai multe modalități de 

acțiune, de comportamente juridice care să aibă drept consecință adoptarea unui act 

administrativ în formele și condițiile legii. Oportunitatea actului administrativ depinde de 

momentul adoptării acestuia, de cazurile specifice în care trebuie să se aplice, de condițiile 

culturale și sociale în care actul administrativ produce efecte juridice și de conformitatea 

cu interesul public garantat sau protejat de lege. Oportunitatea reprezintă puterea 

administrației, marja de libertate în care trebuie să acționeze autoritatea. Prin soluțiile pe 

care trebuie să le aleagă și pe care le consideră cele mai potrivite, se impune ca 

administrația publică să ajungă să realizeze scopul final al legii, pentru care actul 

administrativ a fost adoptat sau în executarea căruia a fost emis. 

Nu se poate reține că solicitarea prin cerere privind asistarea la ședințe cât și pentru 

înregistrarea audio-video ale ședințelor de consiliu local îngrădește accesul cetățenilor. În 

prezent, Consiliul local _______________ nu deține aparatura necesară înregistrării audio-

video ale ședințelor de consiliu local. Mențiunea reclamantei potrivit căreia „primarul 

comunei nu a dus la îndeplinire obligația care decurge din art. 95 din R.O.F. și anume de a 

asigura condițiile tehnice pentru transmiterea on-line a ședințelor C.L.” nu poate fi primită 

în condițiile în care nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, 

ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare 

și surse de finanțare - conform art. 14 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice 

locale. O astfel de cheltuială nu a fost prevăzută în bugetul local motiv pentru care această 

obligație nu a fost  

dusă la îndeplinire.  

Se poate observa din documentele depuse de reclamantă la dosarul cauzei - procesele 

verbale ale ședințelor din data de 04.11.2021 respectiv 28.10.2021 şi din procesele verbale 

ale ședințelor începând cu iunie 2020 faptul că, majoritatea problemelor ridicate de cei 2–

3 cetățeni nu au legătură cu niciun punct de pe ordinea de zi, probleme fiind semnalate cu 

încălcarea art. 9 din Legea 52/2003. „Persoana care prezidează ședința publică oferă 

invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă, posibilitatea de a se exprima 

cu privire la probleme aflate pe ordinea de zi.” și cu încălcarea art. 86 din Regulamentul 

de organizare și funcționare al Consiliului local _______________. „Președintele de 

ședință va fi informat cu privire la participarea cetățenilor la lucrările ședinței consiliului 

local, eventualele cazuri în care aceștia doresc să expună o anumită problemă care este pe 

ordinea de zi, respectiv la secțiunea întrebări, interpelări și diverse, fără a interveni în cursul 

dezbaterilor și a votului asupra proiectelor de hotărâre puse în discuție.” 

 



Nu se impune anularea H.C.L. nr. 123/2020 a Consiliului local ___________. O astfel 

cerere injustiție nu poate avea ca punct de plecare decât existența unei vătămări întru-un 

drept sau interes legitim subiectiv.  

Nulitatea nu operează de plano, ea nu se prezumă decât în aceste situații care decurg din 

nerespectarea unei dispoziții legale. În lipsa unei astfel de stipulații exprese, persoana 

vătămată trebuie să dovedească nulitatea și implicit vătămarea produsă.  Pentru toate 

aspectele expuse în întâmpinare se solicită admiterea excepției inadmisibilității acțiunii și 

respingerea acțiunii ca inadmisibilă, în subsidiar ca nefondată, cu obligarea reclamantei la 

eventualele cheltuieli de judecată. 

 

În drept, pârâtul invocă art. 205 alin. (2) din Legea nr. 134/2010, Legea 52/2003,  Legea 

273/2006, art. 138 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.  

În dovedire au fost depuse înscrisuri: H.C.L. nr. _____ privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei _______________, H.C.L. 

nr._____ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

local al comunei _______________, procese verbal de şedinţe extraordinară şi ordinare 

încheiate de Consiliul local al comunei _______________. 

Examinând materialul probator, actele şi susţinerile părţilor, instanţa reţine  următoarea 

situaţie de fapt:  

Reclamanta are domiciliul în com. _______________ şi este nemulţumită de anumite 

prevederi adoptate de în regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local 

aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. ________.  

Examinând excepţia inadmisibilităţii invocată în întâmpinare, instanţa reţine:  

În drept: Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004: „Orice persoană care se consider 

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 a unei cereri, se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea 

dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Interesul 

legitim poate fi atât privat, cât şi public.”  

Reclamanta invocă un interes legitim decurgând din calitatea sa de cetăţean al comunei 

_______________ interesată în buna şi legala funcţionare a autorităţii publice deliberative 

a comunei.  

Pe cale de consecinţă, se va dispune respingerea excepţiei inadmisibilităţii.  

Pe fondul cauzei: Reclamanta susţine nelegalitatea unor prevederi din cuprinsul unui act  



administrativ normativ.  Instanţa nu se poate substitui autorităţii publice deliberative locale, 

în sensul că, 

în ipoteza constatării nelegalităţii prevederilor pretins nelegale, nu poate înlocui 

prevederile  

respective cu alte prevederi în acord cu prevederile legale. 

Instanţa are însă competenţa de a anula prevederile nelegale, autoritatea publică locală – 

Consiliul Local având competenţa de a analiza şi înlocui prevederile nelegale cu alte 

prevederi care să fie în acord cu legislaţia în vigoare.  

Examinând legalitatea dispoziţiilor art. 32 alin. (3) din R.O.F., instanţa reţine că potrivit 

acestuia „Sunt exceptate de la caracterul public al şedinţelor consiliului local situaţiile în 

care se supun dezbaterii publice proiecte de hotărâre cu caracter individual cu privire la 

persoane. Pe parcursul dezbaterilor acestor proiecte de hotărâre în sala de ședință pot fi 

prezenți consilierii locali, primarul și secretarul general al comunei, care au obligația 

păstrării confidențialității punctelor de vedere exprimate în cursul dezbaterilor, inclusiv în 

ceea ce privește consemnarea acestora în procesul-verbal al ședinței care este destinat 

publicității. Pe parcursul derulării dezbaterilor proiectelor de hotărâre cu caracter 

individual cu privire la persoane este interzisă filmarea și înregistrarea ședinței cu excepția 

celei cu caracter official realizată de către secretarul general al comunei cu dispozitivele 

primăriei. Această înregistrare nu este publică și poate fi pusă doar la dispoziția organelor 

judiciare în cursul soluționării unorcauze civile și/sau penale.”  

Cu privire la această prevedere, instanţa reţine că deşi se stabileşte o situaţie excepţională 

de la caracterul public al şedinţelor consiliului local, caracterul public al şedinţelor nu este 

afectat în totalitate ci numai într-o situaţie particulară şi cu scopul de a proteja persoanele 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu privire la libera 

circulaţie a acestor date, conform Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016.  

Instanţa reţine că restrângerea caracterului public al şedinţelor nu este una  discreţionară ci 

proporţională şi urmăreşte un scop legitim, referitor la protecţia persoanelor fizice. 

Publicitatea şedinţelor consiliului local nu este una absolută, ci poate fi restrânsăîn situaţii 

excepţionale cum este cea prevăzută în art. 32 alin.(3) din R.O.F.. 

Pentru aceste motive, instanţa apreciază că nu se impune anularea prevederii art.32 alin.(3) 

din R.O.F.. 

Cu privire la legalitatea dispoziţiilor art. 86 şi 88 din R.O.F., potrivit cu care: 

„Art. 86 Președintele de ședință va fi informat cu privire la participarea cetățenilor la 

lucrările ședinței consiliului local, eventualele cazuri în care aceștia doresc săexpună o 

anumită problemă care este pe ordinea de zi, respectiv la secțiunea întrebări, interpelări și 



diverse, fără a interveni în cursul dezbaterilor şi a votului asupra proiectelor de hotărâre 

puse în discuție.” 

„Art. 88 Președintele de ședință va da cuvântul cetățenilor care au solicitat acest lucru, în 

ordinea înregistrării solicitărilor doar după ce consilierii locali au finalizat dezbaterile și au 

supus la vot toate proiectele de hotărâre. Problemele semnalate de cetățeni vor putea fi 

expuse la ultimul punct al ordinii de zi, respectiv la secțiunea întrebări, interpelări și 

diverse. 

Timpul de expunere a unei opinii, probleme sau solicitări este de maxim de 3 minute și va 

fi stabilit de președintele de ședință. Pe aceeași problemă aflată în discuție președintele de 

ședință nu poate da cuvântul de două ori aceleiași persoane.” 

Instanţa reţine că limitarea timpului de expunere a opiniilor, problemelor sau solicitărilor 

îngrădeşte grav dreptul cetăţenilor de a supune dezbaterilor publice problemele de interes 

personal sau public cu care se confruntă.  Reţine instanţa că dreptul garantat de art. 9 din 

Legea nr. 52/2003 este flagrant încălcat prin raportare la materializarea art. 86 și 88 din 

R.O.F.. În acest sens, persoanelor care participă din proprie inițiativă la ședințele ordinare 

ale C.L. nu li se dă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea 

de zi decât la sfârșit, când toate proiectele au fost deja votate, ceea ce face ca intervenția 

acestor persoane abia în acel moment să fie irelevantă. Este normal ca un cetățean să nu 

intervină în cursul dezbaterilor și al votului, astfel cum se prevede la art. 86 din R.O.F., dar 

este anormal ca el să nu se poată exprima înainte de acest vot. Dispozițiile art. 9 din Legea 

52/2003 trebuie coroborate cu cele cuprinse în art. 10 alin. (2) din același act normativ, 

unde se prevede că „punctele de vedere exprimate în cadrul ședințelor publice de 

persoanele menționate la art. 9 au valoare de recomandare”. Așadar, consilierii locali nu 

sunt obligați să țină seama de punctele de vedere exprimate de persoanele care participă 

din proprie inițiativă și care doresc să își facă vocea auzită, dar trebuie să le dea acestora 

posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere la momentul oportun. Până la adoptarea 

noului R.O.F., în conformitate cu R.O.F. vechi, aprobat prin H.C.L. nr. 67/25.08.2016, 

cetățenii comunei _______________ au avut posibilitatea de a-și exprima punctul de 

vedere înainte de a se lua o eventuală decizie de către C.L., astfel că, prin noile dispoziții, 

dreptul conferit de art. 9 a fost lipsit de efectivitate.  

Pe cale de consecinţă, instanţa, constatând nelegalitatea art. 86 şi 88 din R.O.F., va dispune 

anularea acestora. 

Cu privire la art. 92 şi art. 93 din R.O.F., instanţa reţine: 

„Art. 92 înregistrarea audio și/sau filmarea ședințelor consiliului local de către alte 

persoane, inclusiv cele din mass-media sau televiziune se poate face numai cu acordul 

consiliului local și pe perioada aprobată de către aceasta.” 



„Art. 93 (1) Persoanele care doresc să facă înregistrări audio/video ale ședințelor consiliului 

local au obligația de a solicita în scris acest lucru înainte de începerea ședințelor consiliului 

local. 

(2) Președintele de ședință, înainte de începerea lucrărilor ședinței, va supune aprobării 

consiliului local solicitarea/solicitările de efectuarea de înregistrări audio/video. Cererile 

sunt aprobate cu majoritatea simplă a consilierilor prezenţi, urmând ca rezultatul votului să 

fie consemnat în procesul verbal al ședinței. 

(3) Persoanele care au solicitat efectuarea de înregistrări audio/video cărora nu li s-a 

aprobat cererea au dreptul de a asista la ședința consiliului local în condițiile prevăzute de 

prezentul regulament de organizare și funcționare.” Asigurarea transmiterii prin internet a 

ședințelor C.L. de către aparatul primăriei, echivalează cu respectarea dreptului cetăţenilor 

la informare. 

Prevederea art. 92 conform căreia „înregistrarea audio și/sau filmarea ședințelor consiliului 

local de către alte persoane, inclusiv cele din mass-media sau televiziune se poate face 

numai cu acordul consiliului local și pe perioada aprobată de către aceasta”, este una 

discreţionară, în condiţiile în care nu se prevăd în mod expres cazurile în care înregistrarea 

poate fi interzisă. Simpla aprobare a consilierilor prezenţi nu este de natură să îngrădească 

abuzul. Este necesar ca o eventuală interzicere (în mod excepţional) a înregistrării să fie 

motivată pe considerente legale expres şi limitativ prevăzute. Acordul consilierilor 

nemotivat în fapt şi în drept are ca efect îngrădirea accesului cetățenilor comunei la 

informaţiile despre ședințele C.L.. Mai mult, această prevedere lasă loc abuzurilor din 

partea consilierilor, care oricând se pot împotrivi efectuării acestor înregistrări, R.O.F.-ul 

acordând putere discreționară în vederea aprobării/respingerii unei cereri efectuate în 

vederea transmiterii ședinței. În fapt cererile de înregistrare pot fi respinse pentru a preveni 

şi evita criticile aduse de cetățeni în spațiul public. În aceste condiţii, instanţa apreciază că 

într-adevăr, prin aceste prevederi se încalcă liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de 

interes public, motiv pentru care aceste prevederi vor fi anulate. 

Pentru aceste motive, se va dispune admiterea în parte a acţiunii, conform dispozitivului. 

Având în vedere cererea astfel formulată, în conf. cu prev. art. 453 Cod de procedură civilă, 

se va dispune obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând onorariu 

avocat şi taxă. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE 

ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE 



 

Respinge excepţia inadmisibilităţii. 

 

Admite, în parte, acţiunea formulată de reclamanta __________, în contradictoriu cu 

pârâtul CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI _______________, cu sediul în ____, având 

ca obiect anulare act emis de autorităţile publice locale. Anulează în parte H.C.L. 

_______________ nr. ____ privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al Comunei _______________, judeţul Neamţ, sens în 

care: Anulează prev. art. 86, 88, 92 şi 93 din Anexa la H.C.L. _______________ nr. 

_____privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local 

al Comunei _______________. 

Menţine, ca legale, celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului Local al Comunei _______________. 

Obligă pârâtul la plata sumei de 950 lei către reclamantă reprezentând cheltuieli de 

judecată. 

Cu recurs în 15 zile de la comunicare. 

PREŞEDINTE,           

GREFIER, 

__________          ________ 


