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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
Bucureşti, 17 aprilie 2018 
Nr. 4c-6/27 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
 
 

Bucureşti, 17 aprilie 2018 
Nr. 4c-11/63 
Pl x. 569/2017 

 
RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, trimisă cu adresa nr. Pl x. 569/2017 din 12 februarie 

2018 și înregistrată cu nr. 4c-6/27 din 13 februarie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 92 alin. (8) pct. 2 lit. e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 75 din 5 februarie 2018. 

Guvernul lasă la latitudinea Parlamentului oportunitatea adoptării acestei inițiativei legislative, conform punctului de vedere nr.389 din 16 

martie 2018. 

Potrivit art.25 alin.(1) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
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completarea altor acte normative, fapta persoanei care a încălcat ”obligaţiile legale privind conflictul de interese constituie abatere 

disciplinară”. 

Această faptă se sancționează potrivit „reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective”. 

În Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali la Capitolul VII – Răspunderea aleșilor locali nu este prevăzută niciun fel de 

sancțiune, fiind practic un vid legislativ. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în 

sensul introducerii în sfera faptelor ce constituie abateri disciplinare a încălcării normelor în materia conflictului de interese. 

 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, comisiile au 

examinat propunerea legislativă în şedinţe separate în data de 17 aprile 2018. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 22 deputaţi. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri conform listei de prezență. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi adoptarea  propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu amendamente admise și amendamente respinse cuprinse în anexele care fac parte integrantă din 

prezentul raport. 

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

 

         VICEPREŞEDINTE,       PREȘEDINTE,   
      Cătălin-Ioan NECHIFOR           Eugen NICOLICEA 
 
 
             SECRETAR,       SECRETAR,  
        Angelica FĂDOR      Alina-Elena TĂNĂSESCU  
 
 Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Nicoleta Toma             Consilier parlaentar, Alexandra Mușat 
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ANEXA nr.1 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Legea nr.393/2004 Text inițiativă legislativă 
Amendamente 

admise 
Observații 

1.   LEGE  
pentru modificarea Legii 

nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 

 

Nemodificat  

2.   Articol unic: Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 912 din 
07.10.2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează: 

 Articol unic: 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 modifică după cum 
urmează: 
 
Autor: grupul PSD 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

3.   1.Art. 57 alin. (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

- La articolul 57, alineatele (1) și 
(2) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
 

Autor: grupul PSD  
 

Prin intervenția legislativă 
de la pct.1 nu se urmărește 
modificarea în integralitate 
a art.57, ci numai a alin.(1) 
și (2). 

4.  Art. 57-  (1) Încălcarea de către 
consilieri a prevederilor Legii 
nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, a 
prevederilor prezentei legi şi ale 
regulamentului de organizare şi 

”(1) Incălcarea de către consilieri a 
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a prevederilor prezentei 
legi, a prevederilor legale 
referitoare la conflictul de 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00049087.htm
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funcţionare a consiliului atrage 
aplicarea următoarelor 
sancţiuni: 
 

interese şi ale regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
consiliului atrage aplicarea 
următoarelor sancţiuni: 
 

5.  a)avertismentul; 
b)chemarea la ordine; 
c)retragerea cuvântului; 
d)eliminarea din sala de şedinţă; 
e)excluderea temporară de la 
lucrările consiliului şi ale 
comisiei de specialitate; 
f)retragerea indemnizaţiei de 
şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 
 

a) avertismentul; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvântului; 
d) eliminarea din sala de şedinţă; 
e) excluderea temporară de la 
lucrările consiliului şi ale comisiei 
de specialitate; 
f)diminuarea indemnizaţiei de 
şedinţă cu 10% pentru maxim 6 
luni; 
g)retragerea indemnizaţiei de 
şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 

a)avertismentul; 
b)chemarea la ordine; 
c)retragerea cuvântului; 
d)eliminarea din sala de şedinţă; 
e)excluderea temporară de la 
lucrările consiliului şi ale comisiei 
de specialitate; 
e1)diminuarea indemnizaţiei de 
şedinţă cu 10% pentru maxim 6 
luni; 
f)retragerea indemnizaţiei de 
şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.  
 

Autor: grupul PSD 
 

Renumerotare 

6.  (2)Sancţiunile prevăzute la alin. 
(1) lit. a)-d) se aplică de către 
preşedintele de şedinţă, iar cele 
de la alin. (1) lit. e) şi f) de către 
consiliu, prin hotărâre. 
 

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. 
(1) lit. a)-d) se aplică de către 
preşedintele de şedinţă, iar cele de 
la alin. (1) lit. e), f) şi g) de către 
consiliu, prin hotărâre. 

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. 
(1) lit. a)-d) se aplică de către 
preşedintele de şedinţă, iar cele 
prevăzute la alin. (1) lit. e) - f) de 
către consiliu, prin hotărâre. 
 

Autor: grupul PSD  
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

7.  (3)Pentru aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la alin. (1) lit. e), 
cazul se va transmite comisiei 
de specialitate care are în 
obiectul de activitate şi 

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor 
prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se 
va transmite comisiei de 
specialitate care are în obiectul de 
activitate şi aspectele juridice, 

Se elimină. 
 

Text identic cu cel aflat în 
vigoare. 
 
 
. 
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aspectele juridice, aceasta 
prezentând un raport întocmit pe 
baza cercetărilor efectuate, 
inclusiv a explicaţiilor furnizate 
de cel în cauză. 
 

aceasta prezentând un raport 
întocmit pe baza cercetărilor 
efectuate, inclusiv a explicaţiilor 
furnizate de cel în cauză.” 

 

8.   2.Art. 75 se va modifica şi va avea 
următorul conţinut: 

Se elimină 
Autor: dep.Ion Stelian și grupul 
PSD 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

9.  Art. 75. -  Aleşii locali au un 
interes personal într-o anumită 
problemă, dacă au posibilitatea 
să anticipeze că o decizie a 
autorităţii publice din care fac 
parte ar putea prezenta un 
beneficiu sau un dezavantaj 
pentru sine sau pentru: 
 

(1) Aleşii locali au un interes 
personal într-o anumită problemă, 
dacă au posibilitatea să anticipeze 
că votul lor este decisiv în luarea 
unei decizii a autorităţii publice din 
care fac parte care ar putea prezenta 
un beneficiu sau un dezavantaj 
pentru sine sau pentru: 

Se elimină 
 
Autor: dep.Ion Stelian și grupul 
PSD 
 

Referitor la acest text, este 
necesară revederea și 
reformularea acestuia, 
întrucât, pe de o parte, 
exercitarea atribuțiilor 
prin vot este specific 
numai aleșilor locali care 
fac parte din organe 
colegiale, respective 
consilierilor locali sau 
județeni, nu și primarilor 
sau președinților 
consiliilor județene, iar pe 
de altă parte, pentru ca 
votul să fie decisiv, este 
necesar votul majorității 
membrilor organului 
colegial, situație care 
poate fi constatată numai 
ulterior exercitării votului 
de către toți membrii 
neputând fi anticipată de 
către fiecare membru 
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anterior exercitării votului. 
 
 

10.  a)soţ, soţie, rude sau afini până 
la gradul al doilea inclusiv; 
b)orice persoană fizică sau 
juridică cu care au o relaţie de 
angajament, indiferent de natura 
acestuia; 
c)o societate comercială la care 
deţin calitatea de asociat unic, 
funcţia de administrator sau de 
la care obţin venituri; 
d)o altă autoritate din care fac 
parte; 
e)orice persoană fizică sau 
juridică, alta decât autoritatea 
din care fac parte, care a făcut o 
plată către aceştia sau a efectuat 
orice fel de cheltuieli ale 
acestora; 
f)o asociaţie sau fundaţie din 
care fac parte. 
 

a) soţ, soţie, rude sau afini până la 
gradul al doilea inclusiv; 
b) orice persoană fizică sau juridică 
cu care au o relaţie de angajament, 
indiferent de natura acestuia; 
c) o societate comercială la care 
deţin calitatea de asociat unic, 
funcţia de administrator sau de la 
care obţin venituri; 
d) o altă autoritate din care fac 
parte; 
e) orice persoană fizică sau 
juridică, alta decât autoritatea din 
care fac parte, care a făcut o plată 
către aceştia sau a efectuat orice fel 
de cheltuieli ale acestora; 
f) o asociaţie sau fundaţie din care 
fac parte. 

Se elimină. 
 

Text identic cu cel aflat 
în vigoare. 
 
A fost aprobat textul aflat 
în vigoare. 
 

11.   (2) Fapta aleşilor locali de a încălca 
legislaţia în materie privind 
conflictul de interese constituie 
abatere disciplinară şi se 
sancţionează cu diminuarea 
indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă 
de maximum 6 luni. 

Se elimină 
 
Autor: dep.Ion Stelian și grupul 
PSD 
 
 

Norma constituie un 
paralelism legislativ prin 
raportare la textul propus 
la pct.1 pentru art.57 
alin.(1), care prevede 
sancțiuni inclusiv pentru 
nerespectarea prevederilor 
legale referitoare la 
conflictul de interese.  
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Anexa nr.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

Nr. 
Crt. 

Legea nr.393/2004 Text inițiativă legislativă Amendamente Observații 

1. Art. 9 
(1)Calitatea de consilier local 
sau de consilier judeţean 
încetează la data declarării ca 
legal constituit a noului consiliu 
ales. 
(2)Calitatea de consilier local 
sau de consilier judeţean 
încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele 
cazuri: 
a)demisie; 
b)incompatibilitate; 
c)schimbarea domiciliului într-
o altă unitate administrativ-
teritorială, inclusiv ca urmare a 
reorganizării acesteia; 
d)lipsa nemotivată de la mai 
mult de 3 şedinţe ordinare 
consecutive ale consiliului; 
e)imposibilitatea exercitării 

 Articolul 9 
(1)Calitatea de consilier local sau 
de consilier judeţean încetează la 
data declarării ca legal constituit a 
noului consiliu ales. 
 
(2)Calitatea de consilier local sau 
de consilier judeţean încetează de 
drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, în 
următoarele cazuri: 
a)demisie; 
b)incompatibilitate sau conflict de 
interese; 
c)schimbarea domiciliului într-o 
altă unitate administrativ-
teritorială, inclusiv ca urmare a 
reorganizării acesteia; 
d)lipsa nemotivată de la mai mult 
de 3 şedinţe ordinare consecutive 
ale consiliului; 
e)imposibilitatea exercitării 
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mandatului pe o perioadă mai 
mare de 6 luni consecutive, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de 
lege; 
f)condamnarea, prin hotărâre 
judecătorească rămasă 
definitivă, la o pedeapsă 
privativă de libertate; 
g)punerea sub interdicţie 
judecătorească; 
h)pierderea drepturilor 
electorale; 
h1)pierderea calităţii de 
membru al partidului politic sau 
al organizaţiei minorităţilor 
naţionale pe a cărei listă a fost 
ales; 
i)deces. 
(21)Cazul prevăzut la alin. (2) 
lit. h1) se aplică şi 
viceprimarului. 
(3)Încetarea de drept a 
mandatului de consilier se 
constată de către consiliul local, 
respectiv de consiliul judeţean, 
prin hotărâre, la propunerea 
primarului ori, după caz, a 
preşedintelui consiliului 
judeţean sau a oricărui 
consilier.  
(4)În cazurile prevăzute la alin. 
(2) lit. c)-e) şi h1), hotărârea 
consiliului poate fi atacată de 

mandatului pe o perioadă mai mare 
de 6 luni consecutive, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege; 
f)condamnarea, prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, la 
o pedeapsă privativă de libertate; 
g)punerea sub interdicţie 
judecătorească; 
h)pierderea drepturilor electorale; 
h1)pierderea calităţii de membru al 
partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţilor naţionale pe a cărei 
lista a fost ales; 
i)deces. 
 
 
 
 
(21)Cazul prevăzut la alin. (2) lit. 
h1) se aplică şi viceprimarului. 
 
 (3)Încetarea de drept a mandatului 
de consilier se constată de către 
consiliul local, respectiv de 
consiliul judeţean, prin hotărâre, la 
propunerea primarului ori, după 
caz, a preşedintelui consiliului 
judeţean sau a oricărui consilier. 
 
 
(4)În cazurile prevăzute la alin. (2) 
lit. c)-e) şi h1), hotărârea consiliului 
poate fi atacată de consilier, la 
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consilier, la instanţa de 
contencios administrativ, în 
termen de 10 zile de la 
comunicare. Instanţa se va 
pronunţa în termen de cel mult 
30 de zile. În acest caz, 
procedura prealabilă nu se mai 
efectuează, iar hotărârea primei 
instanţe este definitivă şi 
irevocabilă. 

instanţa de contencios 
administrativ, în termen de 10 zile 
de la comunicare. Instanţa se va 
pronunţa în termen de cel mult 30 
de zile. În acest caz, procedura 
prealabilă nu se mai efectuează, iar 
hotărârea primei instanţe este 
definitivă şi irevocabilă. 
 
Autor: dep.Ion Stelian 
 

2. Art. 15 
(1)Calitatea de primar şi, 
respectiv, de preşedinte al 
consiliului judeţean încetează la 
data depunerii jurământului de 
către noul primar şi, respectiv, 
de preşedintele consiliului 
judeţean. 
 
(2) Calitatea de primar şi, 
respectiv, de preşedinte al 
consiliului judeţean încetează, 
de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului în 
următoarele cazuri: 
a)demisie; 
b)incompatibilitate; 
 
c)schimbarea domiciliului într-
o altă unitate administrativ-
teritorială; 
d)imposibilitatea de a o fi 

 Articolul 15 
(1)Calitatea de primar şi, respectiv, 
de preşedinte al consiliului judeţean 
încetează la data depunerii 
jurământului de către noul primar 
şi, respectiv, de preşedintele 
consiliului judeţean. 
(2)Calitatea de primar şi, respectiv, 
de preşedinte al consiliului judeţean 
încetează, de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a 
mandatului în următoarele cazuri: 
a)demisie; 
b)incompatibilitate sau conflict de 
interese; 
c)schimbarea domiciliului într-o 
altă unitate administrativ-
teritorială; 
d)abrogată; 
e)condamnarea, prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, la 
o pedeapsă privativă de libertate; 
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exercitat pe o perioadă mai 
mare de 6 luni consecutive, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de 
lege; 
e)condamnarea, prin hotărâre 
judecătorească rămasă 
definitivă, la o pedeapsă 
privativă de libertate;  
 
f)punerea sub interdicţie 
judecătorească; 
g)pierderea drepturilor 
electorale; 
 
g1)pierderea, prin demisie, a 
calităţii de membru al 
partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţii 
naţionale pe a cărei listă a fost 
ales; 
h)deces. 
 

f)punerea sub interdicţie 
judecătorească; 
g)pierderea drepturilor electorale; 
g1)pierderea, prin demisie, a 
calităţii de membru al partidului 
politic sau al organizaţiei 
minorităţii naţionale pe a cărei lista 
a fost ales; 
h)deces. 
 
Autor: dep.Ion Stelian 
 

3.  1.Art. 57 alin. (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Se elimină 
Autor: dep.Ion Stelian 
 

 

4. Art. 57-  (1)Încălcarea de către 
consilieri a prevederilor Legii 
nr. 215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, a 
prevederilor prezentei legi şi 
ale regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
consiliului atrage aplicarea 

”(1) încălcarea de către consilieri a 
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a prevederilor prezentei 
legi, a prevederilor legale 
referitoare la conflictul de 
interese şi ale regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 

Se elimină 
Autor: dep.Ion Stelian 
 

 

https://idrept.ro/00049087.htm
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următoarelor sancţiuni: 
 

consiliului atrage aplicarea 
următoarelor sancţiuni: 

5. a)avertismentul; 
b)chemarea la ordine; 
c)retragerea cuvântului; 
d)eliminarea din sala de 
şedinţă; 
e)excluderea temporară de la 
lucrările consiliului şi ale 
comisiei de specialitate; 
f)retragerea indemnizaţiei de 
şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 
 

a)avertismentul; 
b)chemarea la ordine; 
c)retragerea cuvântului; 
d)eliminarea din sala de şedinţă; 
e)excluderea temporară de la 
lucrările consiliului şi ale comisiei 
de specialitate; 
f)diminuarea indemnizaţiei de 
şedinţă cu 10% pentru maxim 6 
luni; 
g)retragerea indemnizaţiei de 
şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 
 

Se elimină 
Autor: dep.Ion Stelian 
 

 

6. (2)Sancţiunile prevăzute la alin. 
(1) lit. a)-d) se aplică de către 
preşedintele de şedinţă, iar cele 
de la alin. (1) lit. e) şi f) de 
către consiliu, prin hotărâre. 
 

(2)Sancţiunile prevăzute la alin. 
(1) lit. a)-d) se aplică de către 
preşedintele de şedinţă, iar cele de 
la alin. (1) lit. e), f) şi g) de către 
consiliu, prin hotărâre. 

Se elimină 
Autor: dep.Ion Stelian 
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