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  Către 
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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea art.9 alin.(3) şi alin.(4) din Legea 

nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, trimisă Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi pentru dezbatere în fond cu adresa nr. Pl.x 364 din 29 

octombrie 2013. 

  

         PREŞEDINTE,                                      PREŞEDINTE, 
 
               Marin ALMĂJANU                              Bogdan Liviu CIUCĂ                         
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea art.9 alin.(3) şi 
alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali  

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere, în 

fond, în procedură obișnuită, cu propunerea legislativă privind modificarea şi 

completarea art.9 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, trimisă cu adresa nr. Pl.x 364 din 29 octombrie 2013 şi înregistrată cu nr. 4c-

6/444 din 29 octombrie 2013, respectiv cu nr.4c-11/1208 din 29 octombrie 2013.  

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este primă Cameră sesizată.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.9 alin. (3) 

şi (4) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul constatării de către prefect, prin ordin, a încetării de 

drept a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, şi nu prin hotărâre a 

consiliului local sau a consiliului judeţean, astfel cum se prevede în prezent. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 

nr.1170 din 25.10.2013. 
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În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii comiisiilor au examinat propunerea legislativă în ședințe 

separate. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 

examinat propunerea legislativă sus menţionată, în şedinţa  din 20 noiembrie 2013.  

 Din numărul total de 36 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au participat la dezbateri 33 deputaţi. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă sus 

menţionată, în şedinţa  din 12 noiembrie 2013.  

 Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități  au 

participat la dezbateri 21 deputaţi. 

 Ca urmare a dezbaterilor în Comisii, s-a constatat că dispozițiile legale în vigoare, 

referitoare la reglementările propuse prin inițiativa legislativă sunt suficiente și 

acoperitoare pentru situațiile în cauză.  S-a apreciat că este nevoie de o hotărâre a 

consiliului local sau județean în cazurile în care încetează mandatul de consilier, consiliul 

fiind singurul organ de lucru și de decizie rezultat din alegeri, iar prefectul este persoană 

numită de Guvern. 

 Față de cele expuse, în urma dezbaterilor membrii Comisiilor, au hotărât, cu 

majoritate de voturi (3 voturi împotrivă) respingerea  propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea art.9 alin.(3) şi alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind 

statutul aleşilor locali. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

 
 
 
                PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE,                                    
  Marin ALMĂJANU              Bogdan Liviu CIUCĂ   
      

 
 

                         SECRETAR,             SECRETAR, 
  Ion Marcel  CIOLACU       Theodor Cătălin NICOLESCU   
     

 
 
Consilier parlamentar,  Paul.Şerban        Expert parlamentar, Nicoleta Toma 
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