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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 şi a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi și Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu adresa nr. 
PL- x 228 din 7 mai 2018 şi înregistrată cu nr. 4c-11/439 din 8 mai 2018, respectiv cu nr. 
4c-6/231/ din 7 mai 2018. 

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

 

                  PREŞEDINTE,                                      PREŞEDINTE,                                            

              Eugen NICOLICEA                         Florin Claudiu ROMAN
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                                                            PARLAMENTUL ROMÂNIEI                                         

                                                                                CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                                                                                       COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE,  
                   ȘI IMUNITĂȚI                                                                                                               PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4c-11/439                                                                                                                              Nr. 4c-6/231 

Bucureşti, 29 mai 2018 
 

RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 şi a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 

(PLx.228/2018) 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și co mpletările ulterioare, 
prin adresa nr. PLx.228 din 7 mai 2018, Comisia juridică, de disciplină şi imunități şi Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 şi a literei 
g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, și ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este  primă Cameră sesizată.  

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 217 din 19.03.2018, a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și propuneri. 
Guvermul, a transmis punctul de vedere conform căruia ”Parlamentul va decide cu privire la oportunitatea adoptării acestei 

inițiative legislative.” 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.393/2004, în sensul că pierderea de către alesul local a 
calităţii de membru al partidului politic pe lista căruia a candidat să nu determine pierderea mandatului de ales local, în situaţia unei fuziuni 
prin absorbţia partidului politic respectiv. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  au 
examinat propunerea legislativă în şedinţa comună din 29 mai 2018.  
  La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă. Din 
numărul total de 24 membri ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au participat la dezbateri 21 deputaţi. 
     
  În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi (11 voturi împotrivă), adoptarea propunerii 
legislative pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 şi a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu amendamente admise cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

                                   

                                 PREȘEDINTE                                                                                   

                              Eugen NICOLICEA                                    

                                            

                                    SECRETAR     

                        Adina-Cristina CĂRUCERU 

 

 

                  

                    PREŞEDINTE 

             Florin Claudiu ROMAN 

                       

                      SECRETAR 

                 Angelica FĂDOR 

    Consilier parlamentar, 
      Mușat Alexandra 

                                                                     Consilier parlamentar, 
                                                                         Nicoleta Toma 
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ANEXA 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
Crt. 

Legea nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali Text inițiativă legislativă Amendamente Motivare 

1. LEGE nr. 393 din 28 septembrie 
2004 privind Statutul aleşilor 
locali 
 

LEGE pentru modificarea 
literei h1, alin.(2) al art.9 şi a 
literei g1), alin.(2) al art.15 
din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali 

Nemodificat  

2.  Articolul 1 : Punctul h1), 
alin.(2) al art.9 se modifică și 
va avea următoarea formă: 

Nemodificat  

3. Art. 9 – (2) Calitatea de consilier 
local sau de consilier judeţean 
încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri: 

h1)pierderea calităţii de membru al 
partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţilor naţionale pe a cărei 
listă a fost ales; 

 

 

 

h1) ”pierderea calităţii de 
membru al partidului politic sau 
al organizaţiei minorităţilor 
naţionale pe a cărei listă a fost 
ales, cu excepția partidului 
politic absorbit în urma unei 
fuziuni, situație în care devine 
independent”. 

 

 

 

h1) ”pierderea calităţii de 
membru al partidului politic 
sau al organizaţiei 
minorităţilor naţionale pe a 
cărei listă de competitor 
electoral a fost ales, cu 
excepția partidelor politice 
care au fuzionat, situație în 
care consilierul devine 
independent”. 
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Autor:Grupul parlamentar 
PSD 

4.  Articolul 2 : Punctul g1), 
alin.(2) al art.15 se modifică și 
va avea următoarea formă: 

Nemodificat  

5. Art. 15.-(2) Calitatea de primar şi, 
respectiv, de preşedinte al 
consiliului judeţean încetează, de 
drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului în următoarele 
cazuri: 

g1)pierderea, prin demisie, a calităţii 
de membru al partidului politic sau 
al organizaţiei minorităţii naţionale 
pe a cărei listă a fost ales; 

 

 

 

 

g1)  ”pierderea, prin demisie, a 
calităţii de membru al 
partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţii 
naţionale pe a cărei listă a fost 
ales, cu excepția partidului 
politic absorbit în urma unei 
fuziuni, situație în care devine 
independent”. 

 

 

 

 

g1)  ”pierderea, prin demisie, 
a calităţii de membru al 
partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţii 
naţionale pe a cărei listă de 
competitor electoral a fost 
ales, cu excepția pa rtidelor 
politice care au fuzionat, 
situație în care primarul 
devine independent”. 

Autor: Grupul parlamentar 
PSD 
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