
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

Pentru modificarea art. 9 şi 15 din Legea 393/2004 Privind 
statutul aleşilor locali 

 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I: Articolul 9, alin (2), lit. f, prevăzut în „CAPITOLUL 

II Exercitarea mandatului de către aleşii locali SECŢIUNEA 1 
Exercitarea mandatului de către consilierii locali şi consilierii 
judeţeni” din Legea 393/2004 privind statutul aleşilor locali, 
publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 912/7 oct. 2004, se 
modifică după cum urmează: 

 
Art. 9 alin. (2) 
- (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 mandatului pe o perioadă mai mare 

de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 
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f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă 
şi irevocabilă; 

g) punerea sub interdicţie judecătorească; 
h) pierderea drepturilor electorale; 
i) deces. 
 
Art. II: Articolul 15, alin. (2), lit. e prevăzut în 

„CAPITOLUL II Exercitarea mandatului de către aleşii locali, 
SECŢIUNEA II Exercitarea mandatului de către primar” din Legea 
393/2004 privind statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul 
Oficial Partea I nr. 912/7 oct. 2004, se modifică după cum urmează: 

 
Art. 15 alin. (2) 
- (2) Calitatea de primar 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 exercitat pe o perioadă mai mare de 6 

luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 
e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă 

şi irevocabilă; 
f) punerea sub interdicţie judecătorească; 
g) pierderea drepturilor electorale; 
h) deces. 
 
Art. III Legea 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 912/7 oct. 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările 
aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al 
României. 
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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. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 
 


