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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR Data 29.08.2001
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr.    342/XVIII/7

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind Statutul aleşilor locali

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, spre
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali,
trimis comisiei cu adresa nr.333  din  11 iunie 2001.

Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat proiectul de
lege mai sus menţionat în şedinţa din data de 28.08.2001.

 În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt. Articolul iniţial Amendamentul propus Motivare

1. Art.48 � Primarii şi viceprimarii,
precum şi preşedinţii şi
vicepreşedinţii consiliilor judeţene
au dreptul la o indemnizaţie
lunară, stabilită potrivit legii. De
asemenea, ei au dreptul la
decontarea, în condiţiile legii, a
cheltuielilor făcute cu ocazia
exercitării mandatului.

Se propune reformularea textului,
după cum urmează:
�Art.48 - Primarii şi viceprimarii,
precum şi preşedinţii şi
vicepreşedinţii consiliilor judeţene
au dreptul la o indemnizaţie
lunară, stabilită potrivit legii. De
asemenea, ei au dreptul la
decontarea, în condiţiile legii, a
cheltuielilor legate de exercitarea
mandatului.�

Autor: d-na deputat Smaranda
Dobrescu

Pentru o mai corectă
formulare.

2. Art.87 � Constituie abateri
următoarele fapte săvârşite de
primar:
a) refuzul de a participa la

şedinţele consiliului local;
b) neîndeplinirea sau neluarea

măsurilor necesare pentru
executarea hotărârilor
consiliului;

c) lipsa nemotivată, mai mult
de 5 zile din unitatea
administrativ-teritorială al
cărei primar este;

d) refuzul de a emite, în
termenul legal, dispoziţia

Se propune eliminarea articolelor
87, 88, 89 şi 90.

Autori: domnii deputaţi Gheorghe
Barbu şi Cornel Ştirbeţ

Problema sancţionării
primarului contravine
principiului separaţiei
puterilor în stat.
Prevederile cuprinse
în articolele eliminate
sunt reglementate în
Legea administraţiei
publice locale şi în
Legea contenciosului
administrativ.
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privitoare la stabilirea de
sarcini concrete pentru
viceprimari;

e) comportamentul abuziv,
necivilizat faţă de cetăţeni
şi faţă de personalul din
aparatul propriu;

f) emiterea de dispoziţii fără a
solicita avizul secretarului;

g) refuzul de a soluţiona, în
termen legal, cererile
locuitorilor;

h) refuzul de a convoca
şedinţele ordinare sau
extraordinare ale consiliului
sau neluarea măsurilor
necesare pentru difuzarea
din timp a materialelor
prevăzute la ordinea de zi;

i) refuzul de a pune la
dispoziţia consilierilor
informaţiile şi materialele
necesare exercitării în bune
condiţii de către aceştia a
mandatului;

j) neaducerea la cunoştinţă
publică a ordinii de zi a
şedinţelor de consiliu;

k) neluarea măsurilor necesare
pentru deschiderea în bune
condiţii a anului şcolar,
precum şi pentru repararea
şi întreţinerea în bune
condiţii a străzilor, a
clădirilor şi a altor obiective
publice sau private, aflate în
proprietatea comunei sau
oraşului;

l) neluarea măsurilor necesare
pentru buna organizare şi
funcţionare a serviciilor
publice de gospodărie
comunală;

m) lipsa de preocupare cu
privire la aspectul celorlalte
clădiri din unitatea
administrativ teritorială, a
împrejmuirilor şi altor
lucrări, indiferent de
proprietarul acestora;

n) refuzul îndeplinirii sau
îndeplinirea
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necorespunzătoare a
atribuţiilor delegate sau a
celor stabilite prin legi
speciale;

o) neluarea măsurilor necesare
pentru desfăşurarea în bune
condiţii a activităţii de stare
civilă, de întocmire şi
păstrare în bune condiţii a
registrelor de stare civilă şi
a listelor electorale
permanente;

p) neluarea măsurilor de
protecţie socială prevăzute
de lege, precum şi
neimplicarea în asigurarea
măsurilor de ocrotire a
copiilor aflaţi în dificultate;

q) neluarea măsurilor necesare
pentru stabilirea corectă a
impozitelor şi taxelor
locale, de colectare la timp
a acestora şi de folosire a
alocaţiilor bugetare potrivit
legii şi hotărârilor
consiliului local;

r) refuzul de a purta eşarfa în
cazurile şi în condiţiile
prevăzute de legea
administraţiei publice
locale;

s) neîndeplinirea altor atribuţii
stabilite prin legi speciale.

Art.88 � Pentru săvârşirea
abaterilor prevăzute la art.87,
primarului i se pot aplica
următoarele sancţiuni:
a) avertisment public;
b) diminuarea indemnizaţiei cu

10 � 20% pe timp de 3 � 6
luni;

c) suspendarea din funcţie pe
timp de 1 � 2 luni, cu neplata
indemnizaţiei pe această
perioadă.

Secţiunea a 2-a
Colegiul de disciplină

Art.89 � (1) Aplicarea sancţiunilor
prevăzute la art.88, în cazul
primarilor , se face de un colegiu
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de disciplină care se organizează
în fiecare judeţ şi în municipiul
Bucureşti al cărui preşedinte va fi
un judecător desemnat de
preşedintele tribunalului, dintre
magistraţii Secţiei de contencios-
administrativ.
(2) Componenţa, modul de
sesizare şi procedura de lucru a
colegiului de disciplină vor fi
stabilite prin hotărâre a
Guvernului.
(3) În cazul unor abateri grave,
repetate, Colegiul de disciplină
poate recopmanda începerea
procedurilor necesare pentru
organizarea unui referendum
având ca obiect revocarea din
funcţie a primarului, potrivit
prevederilor legii administraţiei
publice locale.
(4) Colegiul de disciplină adoptă
hotărâri cu majoritatea membrilor
săi. Hotărârile colegiului pot fi
atacate la secţia de contencios
administrativ a tribunalului.
Procedura prealabilă nu este
obligatorie. Judecătorul care a
prezidat Colegiul  de disciplină nu
poate intra în completul de
judecată care soluţionează
plângerea împotriva Colegiului de
disciplină.
Art.90 � (1) Abaterile prevăzute la
art.87 pot fi săvârşite şi de
viceprimari, în măsura în care
acestora li s-au stabilit, prin
dispoziţie, asemenea însărcinări.
În acest caz, sancţiunile prevăzute
de art.88 se aplică de către
consiliul local prin hotărâre.
(2) Hotărârea consiliului local
poate fi atacată la instanţa de
contencios administrativ
competentă, fiind aplicabile
prevederile art.89 alin.(4).

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU Pavel TODORAN

Întocmit:
Expert Elena ANGHEL
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