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            Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, trimisă spre dezbatere în fond, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic cu adresa nr. PL x – 
78 din 7 martie 2011, înregistrat sub nr.31/143 din 9 martie 2011, 
respectiv, sub nr.26/87 din 10 martie 2011. 
            În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 

 
 
 

        PREŞEDINTE,                                  PREŞEDINTE, 
                                                                                                                    

                   Daniel BUDA                                   Sulfina BARBU 
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art. 9 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost 
sesizată spre dezbatere, în fond, împreună cu Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, trimisă cu adresa nr. Pl -x 78 
din 7 martie 2011,  înregistrată cu nr. 31/143 din 9 martie 2011, 
respectiv, nr.26/87 din 10 martie 2011.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 
ale art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera  Deputaţilor este  prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ  a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, 
iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 1662 din 29 decembrie 2010. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere cu nr. 140 din 
21 ianuarie 2011, prin care nu susţine adoptarea propunerii legislative. 

Propunerea legislativă  supusă dezbaterii are ca obiect de 
reglementare modificarea şi completarea art. 9 din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul reglementării, aşa cum se arată în Expunerea de motive, a unei 
proceduri speciale pentru situaţia constatării, prin efectul legii, a încetării 
mandatului alesului local ca urmare a pierderii calităţii de membru al 
partidului sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost 
ales şi, corelativ, a procedurii de validare a supleantului pentru locul 
vacant ca urmare a acestei situaţii. Soluţia propusă are în vedere o 
procedură flexibilă, care să permită deopotrivă partidelor care au obţinut 
mandate în urma alegerilor locale, cât şi consiliilor locale sau judeţene, 
după caz, să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de maximă celeritate.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei  juridice, de disciplină şi imunităţi au 
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examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată în  şedinţa din  22 
martie 2011.   

Din numărul total de 22 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la şedinţă 15 deputaţi.  

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, doamna Irina 
Alexe – şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
 Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că primele două teze ale art. 9 
alin. (3), propuse prin iniţiativa legislativă, sunt în contradicţie, deoarece, 
în timp ce prima teză reia, în mod identic, actuala formă a alin. (3), 
conform căreia încetarea de drept a mandatului de consilier se constată, 
prin hotărâre, de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, fără 
a se face vreo distincţie între cazurile de încetare a mandatului, potrivit 
celei de a doua teze, încetarea  de drept a mandatului, în cazul prevăzut 
de alin. (2) lit. h1), are loc la data la care partidul pe listele căruia 
consilierul a candidat comunică primarului pierderea calităţii de membru 
al respectivului partid, fără a interveni, şi în acest caz, adoptarea unei 
hotărâri a consiliului local prin care să se constate încetarea de drept a 
mandatului. 
 În ceea ce priveşte soluţia din finalul alin. (31) al art. 9, propus la 
actualul pct. 2 al iniţiativei legislative, potrivit căreia la împlinirea celor 20 
de zile mandatul noului consilier este considerat ca fiind validat de drept, 
aceasta nu este corectă, deoarece, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, legea cadru în materie, validarea se face 
de către comisia de validare, nefiind reglementată validarea de drept a 
mandatului de consilier local.  
 În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi (5 voturi împotrivă şi 3 abţineri) respingerea 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 

   PREŞEDINTE ,                                      PREŞEDINTE, 
 

       Daniel BUDA                                        Sulfina BARBU  
 
 
 

SECRETAR,                                             SECRETAR, 
 

        Gabriel ANDRONACHE                            Gheorghe CIOCAN 
 
 
 
 
 

Consilier,                                                                                                Consilier, 
  Paul Şerban                                                                                         Sofia  Chelaru         
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