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   Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra reexaminării Legii 
pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, trimisă Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea 
teritoriului, pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. Plx. 542 din 7 martie 2016, ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr.22 din 20 februarie 2016, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr.160 din 2 martie 2016. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
 

 

 

                VICEPREŞEDINTE,                                               PREŞEDINTE,                                   
 
    Ciprian Nicolae NICA                                    Victor Paul DOBRE 
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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de  disciplină  şi imunităţi 
 
 
Bucureşti, 31 martie 2016 
Nr. 4c-11/253/2016 
 

Comisia pentru administraţie  publică şi amenajarea 
teritoriului 

 
Bucureşti, 31 martie 2016  

  Nr. 4c-6/74/2016 
 

                                                                                                        PL x 542/2015/2016        
 

RAPORT  COMUN 
asupra reexaminării Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 
   În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond cu reexaminarea 
Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.22 din 20 
februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.160 din 2 martie 2016, trimisă cu adresa nr. PLx. 542 din 7 martie 
2016 şi înregistrată cu nr.  4c-11/253/2016 şi cu  nr. 4c-6/74/2016. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 983 din 18 septembrie 2015, a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa 
legislativă. 
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Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în vederea 
acordării unei ”indemnizații pentru limită de vârstă” primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților consiliilor județene, care 
îndeplinesc vârsta standard de pensionare.  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, a avizat negativ propunerea legislativă. 
Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil inițiativa legislativă.  
La data de 11 noiembrie 2015, plenul Camerei Deputaților a adoptat propunerea a legislativă ca urmare a depășirii termenului de 

45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a II-a din Constituția României, republicată și a fost înaintată la Senat.  
  La data de 21 decembrie 2015 Senatul a adoptat propunerea legislativă. 

La data de 28 decembrie 2015 Guvernul României a formulat sesizarea de neconstituționalitate. 
La data de 29 decembrie 2015 legea adoptată este trimisă la promulgare la Președintele României. 
Curtea Constituțională, prin Decizia nr.22 din 20 februarie 2016 a admis sesizarea de neconstituționalitate formulată și a constatat 

că dispozițiile Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt neconstituționale. 
Curtea a constat că, legea supusă controlului de constituționalitate încalcă art.1 alin.(5) din Constituție, întrucât normele pe 

care le reglementează nu îndeplinesc condițiile de claritate, precizie și previzibilitate cu privire la natura juridică a ”indemnizației 
pentru limită de vârstă”, sfera beneficiarilor săi și modul de stabilire și calcul al indemnizației. De asemenea, legea este contrară 
prevederilor constituționale cuprinse în art.16 alin.(1) și art.138 alin.(5), întrucât, pe de o parte, creează o inegalitate nepermisă 
de tratament juridic între aleșii locali, iar, pe de altă parte, stabilește cheltuieli bugetare fără stabilirea unei surse de finanțare 
reale, contrar cerințelor de certitudine și previzibilitate bugetară inerente conținutului normativ al textului constituțional 
antereferit.  
 In conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat inițiativa legislativă mai sus menţionată precum și forma adoptată de Senat, 
sesizarea de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României și decizia Curții Constituționale nr.22 din 20 februarie 2016 în ședința 
din 30 martie 2016, la dezbateri fiind prezenți 19 deputați din totalul de 22 membri ai Comisiei.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut inițiativa legislativă precum și forma adoptată de Senat, sesizarea 
de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României și decizia Curții Constituționale nr.22 din 20 februarie 2016  în şedinţa din 31 
martie 2016. La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  
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La dezbateri a  participat în calitate de invitat, doamna Sirma Caraman - secretar de Stat din cadrul Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. 

Având în vedere cele prezentate, în urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,  
adoptarea Legii pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu amendamente admise și un amendament 
respins prezentate în anexele la raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 
 

  Ciprian Nicolae NICA                                        Victor Paul DOBRE 
 
 
 

SECRETAR,                                                    SECRETAR, 
 

Sorin Constantin STRAGEA                              Constantin AVRAM 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar Alexandra Muşat,                                                                     Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 



  Anexa nr.1 
 

I. AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege Amendamente propuse 
 (autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul legii 
Lege pentru completarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleșilor locali 
  

Nemodificat  

2.  Art.I. –Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu 
modificările și completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 - După articolul 32 se introduc două noi 
articole, art. 321 și 3223, cu următorul cuprins: 
  „Art. 321. – (1) Primarii, viceprimarii, 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene care 
îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare 
eşalonate după caz, în anexele nr. 5 şi 6 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
sau ale vârstei standard reduse în conformitate cu 
prevederile aceleiaşi legi sau ale altor legi speciale 
au dreptul, la încetarea mandatului, la indemnizaţie 
pentru limită de vârstă, dacă nu sunt realeși pentru 
un nou mandat.  
 
 
 
 
 
 
 (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de 

Art.I.- După articolul 32 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se introduc trei noi articole, 
art. 321 – 323, cu următorul cuprins: 

 
„Art.321.- (1) Persoanele alese după anul 

1992 de către cetățeni, prin vot universal, egal, 
direct, secret, respectiv prin vot secret indirect și 
liber exprimat, respectiv primarii, viceprimarii, 
președinții și vicepreședinții consiliilor județene, 
care îndeplinesc condițiile vârstei standard de 
pensionare, ale vârstei standard de pensionare 
redusă așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările și completările ulterioare, sau cele 
prevăzute de alte legi speciale, au dreptul, la 
încetarea mandatului, la o indemnizație lunară 
pentru limită de vârstă. 
 

Autor: Laurențiu Nistor și Ioan Călin - Grupul 
parlamentar al PSD 

 
(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită 

Punerea de acord cu Decizia 
Curții Constituționale nr.22 
din 20.02.2016. 
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vârstă prevăzut la alin. (1), se acordă în limita a 3 
mandate şi se calculează ca produs al numărului 
lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută 
lunară aflată în plată. 
 
 
 
 
 
 (3) Pentru mandate incomplete, indemnizația 
pentru limită de vârstă se calculează proporțional cu 
perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai 
puțin de un mandat de primar, viceprimar, președinte 
și vicepreședinte al consiliului județean. 
 
 
 
 
 
 
 (4) Indemnizația pentru limită de vârstă se 
actualizează ori de câte ori se majorează sau se 
indexează indemnizația brută lunară a unui primar, 
viceprimar, președinte și vicepreședinte al consiliului 
județean aflat în exercitarea mandatului, cu aceeași 
dată. 
 
 
 
 
 (5) Indemnizația pentru limită de vârstă se 
cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul 
public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat 
sistemului public, precum și cu orice alte venituri 

de vârstă prevăzut la alin.(1) se acordă în limita a 3 
mandate şi se calculează ca produs al numărului 
lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută 
lunară aflată în plată. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 

 (3) Pe perioada exercitării unui nou 
mandat, plata indemnizației pentru limită de vârstă 
se suspendă, urmând a fi reluată la încetarea 
acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea 
perioadei de mandat exercitate, cu respectarea 
limitei numărului de mandate, prevăzută la alin.(2). 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 
  (4) În situația în care mandatele pentru care 
se cuvine indemnizația pentru limită de vârstă sunt 
diferite, procentul prevăzut la alin. (2) se aplică 
asupra indemnizației brute lunare aflate în plată 
corespunzătoare fiecărui tip de mandat. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 

(5)  Pentru mandate incomplete, 
indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează 
proporţional cu perioada de mandat efectiv 
exercitată, dar nu mai puţin de un mandat de 
primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al 
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realizate. 
 
 
 
 
 
 (6) Primarii și viceprimarii, președinții și 
vicepreședinții consiliilor județene care beneficiază 
de indemnizația pentru limită de vârstă, în condițiile 
prevăzute la alin.(1), și care au ocupat până la vârsta 
de pensionare și alte funcții pentru care este stabilită 
indemnizația pentru limită de vârstă, prin alte acte 
normative, au obligația să opteze pentru una din 
indemnizații. 
 
 
 
 
 
 (7) Indemnizația pentru limită de vârstă este 
supusă impozitului pe venit și contribuției de 
asigurări sociale de sănătate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (8) Cuantumul indemnizației pentru limită de 
vârstă se suportă din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice. 

consiliului judeţean.  
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 

(6) Primarii, viceprimarii, președinții și 
vicepreședinții consiliilor județene care au 
valorificat perioadele de mandat la stabilirea 
pensiei obţinută în sistemul public de pensii sau în 
alt sistem de pensii neintegrat sistemului public nu 
pot valorifica aceleaşi perioade de mandat şi pentru 
a solicita indemnizaţia pentru limită de vârstă 
prevăzută de prezenta lege. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 
(7) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se 

actualizează ori de câte ori se majorează sau se 
indexează indemnizaţia brută lunară a unui primar, 
viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte al 
consiliului judeţean aflat în exercitarea mandatului, 
cu aceeaşi dată. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 
 (8) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se 
cumulează cu orice tip de pensie stabilită în 
sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii 
neintegrat sistemului public, precum şi cu orice 
alte venituri realizate, supuse impozitului pe venit 
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 (9) Cererea pentru acordarea indemnizației 
pentru limită de vârstă se depuse la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (10) Indemnizația pentru limită de vârstă se 
acordă începând cu luna următoare depunerii cererii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conform prevederilor Codului fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 
 (9) Primarii și viceprimarii, președinții și 
vicepreședinții consiliilor județene care au dreptul 
la indemnizația pentru limită de vârstă  prevăzută 
la alin. (1) și care au ocupat, până la vârsta de 
pensionare, cel puţin un mandat de parlamentar 
pentru care îndeplinesc condițiile de acordare a 
indemnizației pentru limită de vârstă în temeiul 
Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al 
senatorilor, republicată, au obligația să opteze 
pentru una dintre cele două indemnizații. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 
 (10) Indemnizaţia pentru limită de vârstă 
este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 
 (11) Cuantumul indemnizației pentru limită 
de vârstă se suportă, după caz, din bugetele locale 
ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului București, județelor și municipiului 
București. 
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 Art. 322. – Nu beneficiază de indemnizația 
pentru limită de vârstă prevăzută la art.321 
persoanele care au fost condamnate definitiv pentru 
comiterea, în calitate de primar, viceprimar, 
președinte și vicepreședinte al consiliului județean, a 
unei infracțiuni de corupție prevăzute la Titlul V, 
Capitolul I din Legea nr.286/2009 privind Codul 
Penal, cu modificările și completările ulterioare”. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 
 (12) Cererea pentru acordarea indemnizației 
pentru limită de vârstă se depune la autoritatea 
administrației publice locale competente, în funcție 
de locul de proveniență a madatului/mandatelor 
exercitat/exercitate. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 
 (13) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se 
acordă începând cu luna următoare depunerii 
cererii. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 

Art.322. - Nu beneficiază de indemnizaţia 
pentru limită de vârstă prevăzută la art.321 
persoanele care au fost condamnate definitiv 
pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, 
preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, 
a unei infracţiuni de corupţie prevăzute la Titlul V, 
Capitolul I din Legea nr.286/2009 privind Codul 
Penal, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
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Art.323. – Pentru aplicarea unitară a 
prevederilor art.321 şi 322 se emit norme 
metodologice, care se aprobă prin ordin comun al 
ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice, ministrului finanţelor 
publice şi ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice.” 
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
 

3.  Art.II.- (1) De indemnizația pentru limită de 
vârstă prevăzută la art.321 alin.(1) din Legea 
nr.393/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și cu completarea adusă prin 
prezenta lege, și în aceleași condiții, beneficiază și 
primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții 
consiliilor județene care au avut anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi calitatea de primar, 
viceprimar, președinte, și vicepreședinte al 
consiliului local 
 (2) Cuantumul indemnizației pentru limită de 
vârstă prevăzută la alin.(1) se calculează ca produs al 
numărului lunilor de mandat cu 0,55% din 
indemnizația brută lunară realizată în luna anterioară 
solicitării de către primar, viceprimar, președinte și 
vicepreședinte al consiliului județean aflat în 
exercitarea mandatului, corespunzător fiecărui an de 
mandat, în limita a maximum 3 mandate. 
 Art.III. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 
de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Art.II. – (1) Prezenta lege intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2017.  
 (2) În termen de 30 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, se 
elaborează şi se emite ordinul comun al ministrului 
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice, ministrului finanţelor publice şi 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 
publice, prevăzut la art.323 din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu completările 
aduse prin prezenta lege.  
 

Autor: Comisia pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 

disciplină și imunități 
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Anexa nr.2 
 

II. AMENDAMENT RESPINS 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege Amendamente propuse 
 (autor amendament) 

Motivare 
1. pentru susținere 

2. pentru respingere 

Camera 
decizională 

 
1. 

 
 Art.321. - (2) Cuantumul 
indemnizaţiei pentru limită de vârstă 
prevăzut la alin.(1) se acordă în limita a 3 
mandate şi se calculează ca produs al 
numărului lunilor de mandat cu 0,55% din 
indemnizaţia brută lunară aflată în plată. 

 
 Art.321. - (2) Cuantumul 
indemnizaţiei pentru limită de vârstă 
prevăzut la alin.(1) se acordă în limita a 
maximum 3 mandate complete şi se 
calculează ca produs al numărului lunilor de 
mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută 
lunară aflată în plată. 
 
Autor: Ioan Oltean - Grupul parlamentar al 

PNL 
 

 
1. __________ 
2. Ar fi neconstituțional și 
discreționar să nu se ia și 
fragmentele dintr-un mandat.

Senatul 

 
 


	Art.I.- După articolul 32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc trei noi articole, art. 321 – 323, cu următorul cuprins:
	„Art.321.- (1) Persoanele alese după anul 1992 de către cetățeni, prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect și liber exprimat, respectiv primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, care îndeplinesc condițiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare redusă așa cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, sau cele prevăzute de alte legi speciale, au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizație lunară pentru limită de vârstă.
	(2) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la alin.(1) se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,55% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.
	 (3) Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizației pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitate, cu respectarea limitei numărului de mandate, prevăzută la alin.(2).
	  (4) În situația în care mandatele pentru care se cuvine indemnizația pentru limită de vârstă sunt diferite, procentul prevăzut la alin. (2) se aplică asupra indemnizației brute lunare aflate în plată corespunzătoare fiecărui tip de mandat.
	(9) Primarii și viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene care au dreptul la indemnizația pentru limită de vârstă  prevăzută la alin. (1) și care au ocupat, până la vârsta de pensionare, cel puţin un mandat de parlamentar pentru care îndeplinesc condițiile de acordare a indemnizației pentru limită de vârstă în temeiul Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, au obligația să opteze pentru una dintre cele două indemnizații.
	(11) Cuantumul indemnizației pentru limită de vârstă se suportă, după caz, din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București.
	(12) Cererea pentru acordarea indemnizației pentru limită de vârstă se depune la autoritatea administrației publice locale competente, în funcție de locul de proveniență a madatului/mandatelor exercitat/exercitate.
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