
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
I. Art 47 alin 4 se completeaza si va avea urmatorul continut: 
4) Propunerile de candidaţi trebuie să fie însoţite de declaraţiile de 

acceptare a candidaturii, declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, 
declaraţiile pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii 
sau de colaborator al acesteia si declaratiile pe proprie raspundere cu privire 
la existenta/inexistenta unei urmariri penale impotriva candidatului sau 
situatii de incompatibilitate ori conflict de interese constatate de Agentia 
Nationala de Integritate, semnate şi datate de candidaţi, precum şi de copiile 
actelor de identitate ale candidaţilor; 

 
II. Dupa alin 4 al art 47, se introduce alin 4 ind 1 si alin 4 ind 2, care 

vor avea urmatorul continut: 
4 ind 1) In situatia in care candidatul la functia publica de primar 

face obiectul unor proceduri judiciare penale ori se gaseste in stare de 
incompatibilitate sau conflict de interese constatat de ANI, acesta va indica in 
declaratia pe proprie raspundere infractiunile pentru care este urmarit penal si 
stadiul urmaririi penale/judecatii si/sau obiectul constatarilor ANI, precum si 
angajamentul ca, in ipoteza in care finalizarea procedurii judiciare ar genera 
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vacantarea functiei de primar, obtinuta in urma alegerilor, se obliga sa 
suporte- singur, in situatia unei candidaturi independente sau in solidar cu 
partidul/alianta politica sau electorala care il propune, in situatia in care este 
propus de un partid sau alianta politica/electorala, toate costurile generate de 
organizarea alegerilor anticipate. 

4 ind 2) In situatia in care din declaratia unui candidat, sustinut de 
un partid sau alianta politica/electorala, rezulta ca acesta face obiectul unei 
proceduri judiciare penale sau a fost declarat de ANI incompatibil sau in 
conflict de interese, la data depunerii candidaturii sale la functia de primar, 
partidul sau alianta politica/electorala care au propus candidatul au obligatia- 
sub sanctiunea respingerii inregistrarii candidaturii, sa prezinte o declaratie, 
semnata de conducatorul statutar al partidului politic sau persoanele 
imputernicite sa reprezinte alianta, prin care confirma ca au cunostiinta de 
situatia juridica a candidatului si se obliga ca in ipoteza in care finalizarea 
procedurii judiciare ar genera vacantarea functiei de primar, obtinuta in urma 
alegerilor, sa suporte, in solidar cu candidatul propus, toate costurile generate 
de organizarea alegerilor anticipate; 

 
III. Art 137 se completeaza prin introducerea, dupa alin 1 a alin  

1 ind 1 astfel: 
1 ind 1) La art 15 se introduc aliniatele 3, 4 si 5, care vor avea 

urmatorul continut: 
3) In situatia in care incetarea de drept prevazuta la alin 2) literele 

b), e) si g) este generata de o procedura judiciara aflata in curs la data 
depunerii candidaturii in baza caruia a dobandit mandatul de primar, primarul 
caruia ii inceteaza mandatul va suporta- in solidar cu partidul sau alianta 
politica/electorala care l-a propus, in ipoteza in care a dobandit mandatul 
candidand pe lista unui partid/aliante, singur in situatia in care a dobandit 
mandatul in urma unei candidaturi ca independent, toate costurile generate de 
organizarea alegerilor anticipate; 

4) In situatia in care incetarea de drept prevazuta la alin 2 literele b), 
e) si g) este generata de o procedura judiciara inceputa dupa inceperea 
mandatului, primarul caruia ii incetează mandatul va suporta toate costurile 
generate de organizarea alegerilor anticipate; 

5) Achitarea costurilor generate de organizarea alegerilor anticipate, 
prevazuta la alin 3 si 4 a prezentului articol, se va face in temeiul unui ordin 
emis de prefect, in baza calculului intocmit de unitatea  
administrativ-teritoriala in care a activat primarul al carui mandat a incetat in 
conditiile alin 3 si 4. Ordinul prefectului constituie titlu executoriu cu privire 
la obligatile prevazute la alin 3 si 4. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor în 
forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 
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