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nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 

Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, trimis cu adresa nr.PL.x 191 din 26 aprilie 2011 şi înregistrată cu nr. 26/161 din 27 aprilie 2011, respectiv, 

31/334 din 27 aprilie 2011.  

  Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.  



 Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă, conform avizului 

nr.425 din 12.04.2011. 

 Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu privire la validarea 

mandatelor consilierilor şi constituirea consiliilor locale şi judeţene, reglementarea căilor de atac a hotărârii privind 

validarea/invalidarea mandatului primarului, conducerea şedinţelor consiliilor locale, modalităţile de adoptare a 

hotărârilor în consiliile locale şi judeţene, răspunderea autorităţilor locale în baza actelor administrative emise/adoptate 

de acestea.  De asemenea, iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare şi încetarea înainte de termen a 

mandatelor consilierilor locali sau judeţeni.  

 Schimbările propuse prin proiectul de lege urmăresc eficientizarea deliberărilor din consiliile locale şi o mai 

bună corelare a acestora cu programele de dezvoltare locală elaborate de primar şi urmăreşte să faciliteze 

implementarea proiectelor de dezvoltare locală, prin simplificarea procedurilor de vot în cazul hotărârilor care vizează 

patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale. 

 Prevederile proiectului de lege se încadrează în obiectul general privind restructurarea administraţiei 

publice centrale şi locale, prin măsuri de creştere a eficienţei instituţionale, simplificare administrativă, reducere a 

cheltuielilor curente şi creştere a transparenţei în relaţia cu cetăţenii, conform Capitolului 19 Reforma 

administraţiei publice al Programului de guvernare 2009-2012.  

  În conformitate cu prevederile art. 61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au 

examinat propunerea legislativă sus menţionată, în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege sus menţionat, în şedinţele din 3 şi 10 mai 

2011. Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege sus menţionat, în şedinţa din 

3 mai 2011.  

 Comisiile s-au întrunit în şedinţă comună în data de 17 mai 2011. 
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 Din numărul total de 30 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic  au participat la dezbateri 28 deputaţi. Din numărul total de 22 membri ai Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri 20 deputaţi. 

  La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, conform prevederilor art.54 şi 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Gheorghe Emacu – secretar de stat, domnul Mihart Constantin - director  

general şi doamna Irina Alexe – şef al Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor. 

  În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, s-a 

hotărât, cu majoritate de voturi (28 de voturi pentru, 11 voturi împotrivă şi 2 abţineri), adoptarea  

proiectului  de Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu amendamente admise şi respinse care sunt redate în anexele la prezentul raport.  

  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 

 
 
   PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,    
 
          Sulfina BARBU        Daniel BUDA 
 
       
 
        SECRETAR,            SECRETAR,  
 
         Gheorghe CIOCAN                 Gabriel ANDRONACHE    
              
  
 
 
 
 
Consilier, Sofia Chelaru         Consilier, Paul Şerban 
     

Anexa nr. 1 

 3 



 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
 In urma dezbaterilor următoarele amendamente au fost admise: 

 
Nr. 
Crt. 

 
Text iniţial 

 

Text 
proiect de lege 

Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

 
Motivare 

1.  LEGE 
pentru modificarea şi Legii 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001 şi a Legii 
nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali  
 

 Nemodificat  

2.   Art.I.– Legea 
administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.123 din 20 februarie 
2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

Nemodificat  

3.  
 
 
 
 
 

 1. După alineatul (2) al 
articolului 21 se introduce un 
nou alineat, alin.(21), cu 
următorul cuprins: 
“(21) Pentru apărarea intereselor 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
primarul, respectiv preşedintele 
consiliului judeţean, stă în 
judecată ca reprezentant legal şi 
nu în nume personal.” 

Nemodificat  
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4.  
 
 
Art.30.- (1) Constituirea 
consiliilor locale se face în 
termen de 20 de zile de la 
data desfăşurării alegerilor, 
după îndeplinirea 
prevederilor art. 38 alin. (1) 
şi (11) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea 
partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Convocarea 
consilierilor declaraţi aleşi 
pentru şedinţa de constituire 
se face de către prefect. La 
şedinţa de constituire pot 
participa prefectul sau 
reprezentantul său, precum 
şi primarul, chiar dacă 
procedura de validare a 
mandatului acestuia nu a 
fost finalizată. 
Legea nr. 215/2001 
(Ordonanta urgenta 
66/2008) 
 
(2) Şedinţa este legal 
constituită dacă participă cel 
puţin două treimi din 
numărul consilierilor aleşi. În 
cazul în care nu se poate 
asigura această majoritate, 
şedinţa se va organiza, în 
aceleaşi condiţii, peste 3 zile, 

 2. Articolul 30 se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
“Art.30.- (1) În maximum 20 de 
zile de la data desfăşurării 
alegerilor locale, prefectul, prin 
ordin, convoacă la şedinţa de 
constituire a consiliului local 
consilierii locali aleşi. La şedinţă 
participă prefectul sau un 
reprezentant al acestuia, 
secretarul unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, precum 
şi primarul, chiar dacă procedura 
de validare a mandatului acestuia 
nu a fost finalizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
(2) Prin ordinul de convocare, 
prefectul stabileşte data, ora şi 
locul desfăşurării şedinţei şi 
informează consilierii locali aleşi 
cu privire la obligativitatea 
depunerii în termen a 
documentelor necesare în 
vederea validării mandatelor 
acestora. 

 2. Articolul 30 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art.30.- (1) În maximum 20 de 
zile de la data desfăşurării 
alegerilor locale, prefectul 
convoacă, prin ordin, consilierii 
locali aleşi, la şedinţa de 
constituire a consiliului local. La 
şedinţă participă prefectul sau un 
reprezentant al acestuia, 
secretarul unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, precum 
şi primarul, chiar dacă procedura 
de validare a mandatului acestuia 
nu a fost finalizată”. 
 
Autor : deputat Ciprian Dobre, 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru claritatea 
textului s-a propus 
modificarea topicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 



la convocarea prefectului.  
Dacă nici la a doua 
convocare reuniunea nu este 
legal constituită, se va 
proceda la o nouă convocare 
de către prefect, peste alte 3 
zile, în aceleaşi condiţii. 
(3) În situaţia în care 
consiliul local nu se poate 
reuni nici la această ultimă 
convocare, din cauza 
absenţei, fără motive 
temeinice, a consilierilor, 
prefectul va declara vacante, 
prin ordin, locurile 
consilierilor aleşi care au 
lipsit nemotivat de la cele 3 
convocări anterioare, dacă 
aceştia nu pot fi înlocuiţi de 
supleanţii înscrişi pe listele 
de candidaţi respective, 
organizându-se alegeri 
pentru completare, în 
termen de 30 de zile, în 
condiţiile Legii privind 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(3) Documentele prevăzute la 
alin. (2) sunt următoarele: 
a) copie certificată după 
procesul-verbal privind toate 
operaţiunile electorale, 
centralizarea voturilor, 
constatarea rezultatului alegerilor 
şi atribuirea mandatelor, eliberată 
în condiţiile legii pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice 
locale; 
b) certificatul doveditor al 
alegerii, eliberat în condiţiile legii 
pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale; 
c) dovada depunerii raportului 
detaliat al veniturilor şi 
cheltuielilor electorale, potrivit 
prevederilor legii privind 
finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale; 
d) documentele eliberate de 
partidul politic/alianţa 
politică/alianţa electorală pe a 
cărei listă a candidat consilierul 
local ales, prin care se confirmă 
apartenenţa la partid/alianţă a 
consilierului respectiv;  
e) declaraţia consilierului local 
ales că nu ocupă o funcţie 
incompatibilă cu 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
Se elimina lit. a) 
 
Autor – deputat Daniel Buda  
 
 
 
 
 
 
Devine a) – nemodificat 
 
 
 
Devine b) – nemodificat 
 
 
 
 
 
Devine c) – nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Devine d) – nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se renumerotează 
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    (4) Ordinul prefectului 
prin care se declară vacante 
locurile consilierilor care au 
lipsit nemotivat poate fi 
atacat de cei în cauză la 
instanţa de contencios 
administrativ, în termen de 5 
zile de la comunicare. 
Hotărârea instanţei este 
definitivă şi irevocabilă. 
(5)Absenţa consilierilor de la 
şedinţa de constituire este 
considerată motivată dacă se 
face dovada că aceasta a 
intervenit din cauza unei boli 
care a necesitat spitalizarea 
sau a făcut imposibilă 
prezenţa acestora, a unei 
deplasări în străinătate în 
interes de serviciu sau a 
unor evenimente de forţă 
majoră. 
 
(Ordonanta urgenta 
20/2008)   

cea de consilier local sau opţiunea 
scrisă a consilierului local ales 
care ocupă una sau 
mai multe funcţii incompatibile, 
potrivit legii, prin care arată că 
renunţă la 
aceasta/acestea şi că acceptă 
funcţia de consilier local.  
 
(4) Documentele sunt 
centralizate de secretarul unităţii/ 
subdiviziunii administrativ-
teritoriale cu 48 de ore înaintea 
desfăşurării şedinţei de 
constituire. Acesta 
poate solicita consilierilor locali 
aleşi completări până la ora 
desfăşurării şedinţei de 
constituire.  
(5) Şedinţa de constituire a 
consiliului local este legal 
constituită dacă participă 
majoritatea consilierilor locali 
aleşi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Lucrările şedinţei de 
constituire sunt conduse de cel 
mai în vârstă consilier local ales, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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asistat de cei mai tineri doi 
consilieri locali aleşi." 
 

5.  
 
 
Art. 31 
(1) Lucrările şedinţei de 
constituire sunt conduse de 
cel mai în vârstă consilier, 
asistat de 2 consilieri dintre 
cei mai tineri.
 
 
   
(2) Pentru validarea 
mandatelor, consiliile locale 
aleg prin vot deschis, dintre 
membrii lor, pe întreaga 
durată a mandatului, o 
comisie de validare alcătuită 
din 3-5 consilieri. 
(3) Comisia de validare 
examinează legalitatea 
alegerii fiecărui consilier şi 
propune consiliului local 
validarea sau invalidarea 
mandatelor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Articolul 31 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 31. - (1) În cazul în care 
şedinţa este legal constituită, 
secretarul unităţii/ subdiviziunii 
administrativ-teritoriale prezintă 
pentru fiecare consilier local ales 
câte un raport, întocmit pe baza 
documentelor prevăzute la art, 30 
alin. (3), prin care se constată 
validarea sau invalidarea 
mandatului. 
(2) Mandatul este validat dacă au 
fost îndeplinite condiţiile de 
eligibilitate, iar alegerea nu s-a 
făcut prin fraudă, stabilită potrivit 
legii.   
 
 
(3) Consilierii locali aleşi al căror 
mandat a fost validat depun 
următorul jurământ în limba 
română: „Jur să respect 
Constituţia şi legile ţării şi să fac, 
cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 
în puterile şi priceperea mea 
pentru binele locuitorilor 
comunei/ oraşului/ municipiului/ 
judeţului... Aşa să îmi ajute 
Dumnezeu!". Jurământul poate fi 
depus şi fără formula religioasă. 
Jurământul se imprimă pe un 

Devine pct.3 nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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(4) Comisia de validare va 
propune invalidarea alegerii 
unui consilier numai în cazul 
în care se constată 
încălcarea condiţiilor de 
eligibilitate sau dacă 
alegerea consilierului s-a 
făcut prin fraudă electorală, 
constatată în condiţiile Legii 
privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale.
 
Legea nr. 215/2001 
(Ordonanta urgenta 
20/2008) 
 
(5) Validarea sau invalidarea 
mandatelor se face, în ordine 
alfabetică, cu votul deschis 
al majorităţii consilierilor 
prezenţi la şedinţă. Persoana 
al cărei mandat este supus 
validării sau invalidării nu 
participă la vot. 
 

formular special şi se semnează 
olograf de fiecare ales local. 
(4) Consiliul local este legal 
constituit dacă majoritatea 
consilierilor locali aleşi au depus 
jurământul, fapt care se 
consemnează de către secretar în 
procesul-verbal al şedinţei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) În cazul constituirii 
consiliului local, validarea 
mandatelor şi depunerea 
jurământului de către consilierii 
locali aleşi care au absentat de la 
şedinţa de constituire 
se realizează, în condiţiile legii, în 
prima şedinţă a consiliului local, 
care urmează încetării motivului 
absenţei." 
 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 

6.    4. La articolul 31, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (6) cu 
următorul cuprins: 
 „(6) În toate situaţiile 
de încetare a mandatului de 
consilier local sau judeţean, 
înainte de expirarea duratei, 

Corelare cu 
prevederile art.30 
alin.(3) 
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pentru validarea mandatului 
primului supleant înscris pe 
lista partidului politic/alianţei 
politice/ alianţei electorale, 
secretarul prezintă în prima 
şedinţă a consiliului local care 
urmează, raportul întocmit în 
baza documentelor prevăzute 
la art. 30 alin.(3) prin care se 
constată validarea sau 
invalidarea mandatului.” 
 
Autor deputat – Zanfir Iorgus 
 

Art. 311 (1) Hotărârea de 
validare sau invalidare a 
mandatelor poate fi 
atacată de cei interesaţi 
la instanţa de contencios 
administrativ în termen 
de 5 zile de la adoptare 
sau, în cazul celor absenţi 
de la şedinţă, de la 
comunicare.
(2)Instanţa de contencios 
administrativ se pronunţă 
în cel mult 30 de zile. În 
acest caz, procedura 
prealabilă nu se mai 
efectuează, iar hotărârea 
primei instanţe este 
definitivă şi irevocabilă. 
 
(Ordonanta urgenta 
20/2008)  
 

4. Articolul 31  se abrogă. 1

 
Devine pct. 5 nemodificat  7. 

8.   5. Articolul 32 se Devine pct. 6 nemodificat   
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Art. 32(1) Consilierii locali 
ale căror mandate au fost 
validate depun în faţa 
consiliului local următorul 
jurământ în limba română: 
"Jur să respect Constituţia şi 
legile ţării şi să fac, cu bună-
credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea 
pentru binele locuitorilor 
comunei (oraşului, 
municipiului, judeţului) ... 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Consilierii locali care 
refuză să depună jurământul 
sunt consideraţi demisionaţi 
de drept. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Jurământul poate fi 
depus şi fără formulă 
religioasă
 
 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.32.- (1) Mandatul 
consilierului local ales este 
invalidat în următoarele situaţii: 
a)  neîndeplinirea condiţiilor de 
eligibilitate, materializate prin 
documentele prevăzute la art. 30 
alin. (3); 
b)  alegerea s-a făcut prin fraudă 
electorală, constatată potrivit legii 
privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
 
 
(2) Raportul privind constatarea 
invalidării mandatului, întocmit în 
aplicarea prevederilor alin. (1) lit. 
a), poate fi atacat de consilierul 
local ales în cauză la judecătoria 
în a cărei circumscripţie se află 
unitatea/subdiviziunea 
administrativ-teritorială 
respectivă, în termen de două zile 
de la prezentarea raportului 
prevăzut la art. 31 alin. (1). 
Instanţa se pronunţă în două zile 
de la sesizare, hotărârea fiind 
definitivă şi irevocabilă. 
(3) Consilierul local ales 
este considerat demisionat de 
drept în următoarele 
situaţii: 
  a) renunţă la mandat, notificând 
secretarului unităţii/ subdiviziuni 
administrativ-teritoriale până la 
momentul depunerii 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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jurământului; 
  b) refuză să depună jurământul. 
 
(4) În cazurile prevăzute la alin. 
(1) şi (3), locul vacant se 
completează cu primul supleant 
înscris pe lista partidului politic, a 
alianţei politice sau a alianţei 
electorale respective, fapt care se 
consemnează în procesul-verbal 
al şedinţei. Validarea mandatului 
acestuia are loc în următoarea 
şedinţă a consiliului local, cu 
respectarea prevederilor art. 30 
alin. (3) şi (4) şi ale art. 31 alin. 
(1) - (3). 
(5) În cazul aplicării prevederilor 
alin. (1) şi/sau (3) consilierului 
local ales, care a candidat ca 
independent, locul acestuia 
rămâne vacant pe întreaga durată 
a mandatului autorităţii 
deliberative respective, cu 
excepţia cazului în care se 
organizează alegeri locale parţiale 
pentru completare. 
(6) În cazul în care locurile 
vacante nu pot fi completate cu 
supleanţi, conform legii, iar 
numărul de consilieri locali aleşi 
se reduce sub jumătate plus unu, 
se organizează alegeri locale 
parţiale pentru completare, în 
termen de 90 de zile, în condiţiile 
legii privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale." 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 

9.   6. Articolul 33 se Devine pct. 7 nemodificat  
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Art. 33 - În cazul în care 
consilierul local declarat ales 
renunţă la mandat înainte de 
validare sau refuză să 
depună jurământul, se 
supune validării mandatul 
primului supleant înscris pe 
lista partidului politic, a 
alianţei politice sau a alianţei 
electorale respective, dacă 
până la validarea mandatului 
partidele şi alianţele politice 
confirmă în scris apartenenţa 
la partid. În cazul în care 
locurile rămase vacante nu 
pot fi completate cu 
supleanţi, conform legii, iar 
numărul de consilieri locali 
se reduce sub jumătate plus 
unu, se vor organiza alegeri 
parţiale pentru completare, 
în termen de 90 de zile
 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 33. - (1) În cazul în care la 
prima şedinţă de constituire a 
consiliului local nu participă 
majoritatea consilierilor locali 
aleşi sau dacă nu au fost 
îndeplinite prevederile art. 31 
alin. (4), prefectul convoacă o a 
doua şedinţă de constituire, peste 
patru zile, cu respectarea 
prevederilor art. 30 alin. (2) - (4) 
şi ale art. 32 alin. (4) - (6), după 
caz. 
 
 
 
 
(2) Dispoziţiile art. 30 alin. (5) şi 
(6), 31 şi 32 se aplică în mod 
corespunzător." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

10.  
 
 
Art. 34(1) După validare, în 
şedinţa de constituire a 
consiliului local, consilierii 
locali depun jurământul 
prevăzut la art. 32.
 
 
 
 

 7. Articolul 34 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 34. - (1) În cazul în care 
nici la cea de-a doua şedinţă de 
constituire nu participă 
majoritatea consilierilor locali 
aleşi sau dacă nu au fost 
îndeplinite prevederile art. 31 
alin. (4), prefectul: 
   a) verifică motivele 
care au determinat absenţa 

Devine pct.8 nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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(2) Consiliul local se declară 
legal constituit, dacă 
majoritatea consilierilor locali 
validaţi au depus 
jurământul. Constituirea 
consiliului local se constată 
prin hotărâre, adoptată cu 
votul majorităţii consilierilor 
locali validaţi.
 
 

consilierilor locali aleşi; 
b) declară vacante, 
prin ordin, locurile consilierilor 
locali aleşi care au lipsit 
nemotivat de la cele două 
convocări anterioare; 
c) completează, prin ordin, 
locurile vacante cu supleanţi, în 
ordinea înscrierii pe listele 
partidelor politice, ale alianţelor 
politice sau alianţelor electorale 
respective; 
d) convoacă o a treia şedinţă de 
constituire a consiliului local, în 
maximum opt zile de la cea de-a 
doua şedinţă de constituire; 
e) propune Guvernului 
organizarea de alegeri locale 
pentru completare, în termen de 
90 de zile, în cazul în care locurile 
vacante nu pot fi completate cu 
supleanţi, iar numărul de 
consilieri locali aleşi se reduce sub 
jumătate plus unu. 
(2) Ordinul prefectului prin care 
se declară vacante locurile 
consilierilor locali aleşi care au 
lipsit nemotivat poate fi atacat de 
cei în cauză la instanţa de 
contencios administrativ, în 
termen de cinci zile de la 
comunicare. Hotărârea instanţei 
este definitivă şi irevocabilă. 
(3) Absenţa consilierilor locali 
aleşi de la şedinţa de constituire a 
consiliului local este considerată 
motivată dacă se face dovada că 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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aceasta a intervenit din cauza 
unei boli care a necesitat 
spitalizarea sau a făcut imposibilă 
prezenţa acestora, a unei 
deplasări în străinătate în interes 
de serviciu sau a unor 
evenimente de forţă majoră." 
 

11.  
 
 
Art. 35(1) După declararea 
ca legal constituit, consiliul 
local alege dintre membrii 
săi, prin hotărâre adoptată 
cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor locali 
în funcţie, un preşedinte de 
şedinţă, pe o perioadă de cel 
mult 3 luni, care va conduce 
şedinţele consiliului şi va 
semna hotărârile adoptate 
de acesta.
   (2) Consilierul local ales în 
condiţiile alin. (1) poate fi 
schimbat din funcţie, la 
iniţiativa a cel puţin unei 
treimi din numărul 
consilierilor locali, prin votul 
majorităţii consilierilor locali 
în funcţie.

 8. Articolul 35 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 35. - În cazul în care nici la 
a treia şedinţă de constituire nu 
se îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la art. 30 alin. (5) sau la art. 31 
alin. (4), prefectul propune 
Guvernului organizarea alegerii 
unui nou consiliu local, în termen 
de 90 de zile." 
 

Devine pct. 9 nemodificat  

12.  
   
Art. 41- Şedinţele consiliului 
local sunt conduse de un 
preşedinte de şedinţă, ales 
în condiţiile prevăzute la art. 

  9. Articolul 41 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.41.- (1) Şedinţele consiliului 
local sunt conduse de un 
preşedinte de şedinţă, calitate 

 10. Articolul 41 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Nemodificat 
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35
 

exercitată de către primar, care 
nu are drept de vot, sau, în lipsa 
acestuia, de către viceprimar. 
(2) În cazul în care primarul 
şi viceprimarul, respecti
viceprimarii, lipsesc, şedinţa este 
condusă de un preşedinte de 
şedinţă, ales din rândul 
consilierilor locali, cu

v 

 
votul majorităţii consilierilor locali 
prezenţi. 
(3) Preşedintele de şedinţă 
exercită următoarele atribuţii 
principale: 
a) supune votului 
consilierilor locali proiectele de 
hotărâri şi anunţă 
rezultatul votării, cu precizarea 
voturilor «pentru», a voturilor 
«contra» şi a abţinerilor; 
 
 
 
 
 
b) semnează procesul-verbal al 
şedinţei; 
c) asigură menţinerea ordinii, în 
condiţiile regulamentului de 
organizare şi 
funcţionare a consiliului local; 
d) supune votului consilierilor 
locali orice problemă care intră în 
competenţa de soluţionare a 
consiliului local; 
e) îndeplineşte alte atribuţii 
prevăzute de lege, de 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
a) supune votului consilierilor 
locali proiectele de hotărâri şi 
anunţă rezultatul votării, cu 
precizarea voturilor «pentru», a 
voturilor «contra» şi a abţinerilor 
numărate şi evidenţiate de 
secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale. 
 

Autor – deputat  Călin Ion 
 
Nemodificat  
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementare 
corectă şi 
completă. 
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regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului local sau 
alte însărcinări date de acesta." 
 

13. Art. 45 (2) Se adoptă cu 
votul majorităţii consilierilor 
locali în funcţie următoarele 
hotărâri ale consiliului local:
 a) hotărârile privind bugetul 
local;
 b) hotărârile privind 
contractarea de 
împrumuturi, în condiţiile 
legii;
 c)hotărârile prin care se 
stabilesc impozite şi taxe 
locale;
 d) hotărârile privind 
participarea la programe de 
dezvoltare judeţeană, 
regională, zonală sau de 
cooperare transfrontalieră;
 e) hotărârile privind 
organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică a localităţilor şi 
amenajarea teritoriului;
 f) hotărârile privind 
asocierea sau cooperarea cu 
alte autorităţi publice, cu 
persoane juridice române 
sau străine.
 

 10. După litera f) a 
alineatului (2) al articolului 45 
se introduce o nouă literă, lit 
g), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) hotărârile privind patrimoniul, 
cu excepţia cazurilor prevăzute la 
alin. (3).
 

Devine pct. 11 nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 

14.  11.  Alineatul (3) al  12. La artiocolul 45  

 17 



 
 
Art.45. (3) Hotărârile 
privind patrimoniul se adoptă 
cu votul a două treimi din 
numărul total al consilierilor 
locali în funcţie.
 

articolului 45 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Se adoptă cu votul a două 
treimi din numărul total al 
consilierilor locali în funcţie 
hotărârile consiliului local care 
privesc: 
 a) darea în administrare, 
concesionarea, închirierea sau 
darea în folosinţă gratuită, în 
condiţiile legii, a bunurilor 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu 
excepţia dării în administrare cu 
caracter temporar a unor 
sectoare de drum pentru 
efectuarea unor lucrări de 
modernizare sau de reabilitare; 
 b) darea în administrare, 
schimbul, vânzarea sau 
închirierea, în condiţiile legii, a 
bunurilor proprietate privată a 
unităţilor administrativ-teritoriale;
 c) achiziţia bunurilor 
imobile, cu excepţia celor 
provenite din aplicarea 
procedurilor de expropriere 
pentru cauză de utilitate publică, 
în condiţiile legii; 
 d) realizarea proiectelor de 
parteneriat public-privat, în 
condiţiile legii." 
 

alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
e) contractarea de 
împrumuturi”. 
 
Autor - deputat – Zanfir Iorgus 

15.   12. Articolul 47 se Devine pct. 13 nemodificat  
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Art. 47 - Hotărârile 
consiliului local se semnează 
de preşedintele de 
şedinţă, ales în condiţiile 
prevăzute la art. 35, şi se 
contrasemnează, pentru 
legalitate, de către 
secretar. În cazul în care 
preşedintele de şedinţă 
lipseşte sau refuză să 
semneze, hotărârea 
consiliului local se semnează 
de 3-5 consilieri locali
 

modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 47. — (1) Hotărârile 
consiliului local se semnează de 
preşedinţii comisiilor de 
specialitate în ale căror 
domenii de activitate se 
circumscrie obiectul hotărârii 
şi se contrasemnează, pentru 
legalitate, de către secretar. 
 
 
 
 
(2) În cazul în care preşedinţii 
comisiilor de specialitate 
lipsesc sau refuză să semneze, 
hotărârea consiliului local se 
semnează de 1 - 2 consilieri 
locali, membri ai comisiilor de 
specialitate respective." 
 

 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

 
 

16.  
 
 
Art. 58 (1) Validarea 
alegerii primarului se face în 
termen de 20 de zile de la 
data desfăşurării alegerilor, 
în camera de consiliu a 
judecătoriei în a cărei rază 
teritorială se află comuna 
sau oraşul, de către un 
judecător desemnat de 
preşedintele judecătoriei, 
după îndeplinirea 
prevederilor art. 38 alin. 

 13. Articolul 58 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 58. — (1) Validarea alegerii 
primarului se face în termen, de 
20 de zile de la data desfăşurării 
alegerilor, în camera de consiliu a 
judecătoriei în a cărei 
circumscripţie se află 
unitatea/subdiviziunea 
administrativ-teritorială, de 
către un judecător desemnat 
potrivit legii, după depunerea 
raportului detaliat al 
veniturilor şi cheltuielilor 

Devine pct. 14 nemodificat 
 
 
Nemodificat 
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(1) şi (1 ) din Legea nr. 1

334/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Legea nr. 215/2001 
(Ordonanta urgenta 
66/2008)
(2) Invalidarea alegerii 
primarului se poate pronunţa 
în cazurile prevăzute la art. 
31 alin. (4). 
 
(Ordonanta urgenta 
20/2008)
 

electorale, potrivit legii 
privind finanţarea partidelor 
politice şi a campaniilor 
electorale. 
 
 
(2) Invalidarea alegerii primarului 
se poate pronunţa în cazul în 
care se constată încălcarea 
condiţiilor de eligibilitate sau 
dacă alegerea acestuia s-a 
făcut prin fraudă electorală, 
constatată potrivit legii 
privind alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale. 
(3) Hotărârea de validare sau 
invalidare, după caz, a alegerii 
primarului se aduce la cunoştinţă 
publică. 
(4) Hotărârea de validare sau 
invalidare a alegerii primarului 
poate fi atacată de cei interesaţi 
la tribunal, în termen de două zile 
de la aducerea la cunoştinţă 
publică. 
(5) Tribunalul se pronunţă în 
termen de două zile de la 
sesizare, hotărârea fiind definitivă 
şi irevocabilă." 
 

 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

17.  
 
 
Art. 60.(1) Primarul depune 
în faţa consiliului local 
jurământul prevăzut la art. 
32 alin. (1).

 14. Alineatul (1) al 
articolului 60 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
Art. 60 „(1) Primarul depune în 
faţa consiliului local jurământul 
prevăzut la art.31 alin.(3)." 

Devine pct. 15 nemodificat 
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18. Art. 81. (2) Consiliile locale 

ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti exercită, în 
principal, următoarele 
atribuţii:
a) aleg, din rândul 
consilierilor, consilierul 
care conduce şedinţele 
consiliului, precum şi un 
viceprimar; aceştia îşi 
păstrează calitatea de 
consilier;

 15. La articolul 81 
alineatul (2), litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
,,a) aleg, din rândul consilierilor 
locali, un viceprimar, care îşi 
păstrează calitatea de consilier;" 
 

Devine pct. 16 nemodificat 
 

 

19.  
 
 
Art. 89. (2) Invalidarea 
alegerii preşedintelui 
consiliului judeţean se poate 
pronunţa în cazurile 
prevăzute la art. 31 alin. 
(4).
 
(Ordonanta urgenta 
66/2008)
 

 16. Alineatul (2) al 
articolului 89 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Invalidarea alegerii 
preşedintelui consiliului judeţean 
se poate pronunţa în cazurile 
prevăzute la art. 58 alin. (2)." 

Devine pct. 17 nemodificat 
 

 

20.  
 
 
Art. 891 (1) Constituirea 
consiliilor judeţene se face în 
termen de 3 zile de la data 
depunerii jurământului de 
către preşedintele consiliului 
judeţean. Convocarea 
consilierilor declaraţi aleşi 
pentru şedinţa de constituire 

 17. Articolul 89  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

1

„Art. 89 . 1 - (1) Validarea 
mandatelor consilierilor judeţeni 
aleşi, constituirea consiliului 
judeţean şi depunerea 
jurământului se realizează potrivit 
dispoziţiilor art. 30 -35. 
 
 

Devine pct. 18 nemodificat 
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se face de către preşedintele 
consiliului judeţean. La 
şedinţa de constituire pot 
participa prefectul sau un 
reprezentat al acestuia.
(2) Şedinţa este legal 
constituită dacă participă cel 
puţin două treimi din 
numărul consilierilor judeţeni 
aleşi. În cazul în care nu se 
poate asigura această 
majoritate, şedinţa se va 
organiza, în aceleaşi condiţii, 
peste două zile, la 
convocarea preşedintelui 
consiliului judeţean. Dacă 
nici la a doua convocare 
reuniunea nu este legal 
constituită, se va proceda la 
o nouă convocare de către 
preşedintele consiliului 
judeţean, peste alte două 
zile, în aceleaşi condiţii.
 

 
 
 
 
 
(2) Raportul privind constatarea 
invalidării mandatului consilierului 
judeţean ales, întocmit în 
aplicarea prevederilor art. 32 alin. 
(1) lit. a), poate fi atacat de 
consilierul judeţean în cauză la 
tribunal, în termen de două zile 
de la prezentarea raportului 
prevăzut la art. 31 alin. (1). 
Instanţa se pronunţă în două zile 
de la sesizare, hotărârea fiind 
definitivă şi irevocabilă. 

Art. 89221. 
(1) Lucrările şedinţei de 
constituire sunt conduse de 
preşedintele consiliului 
judeţean.
(2) Pentru validarea 
mandatelor, consiliile 
judeţene aleg prin vot 
deschis, dintre membrii lor, 
pe întreaga durată a 
mandatului, o comisie de 
validare alcătuită din 3-5 
consilieri aleşi.

 18. Articolele 89 , 89  şi 
90 se abrogă. 

2 3

 

Devine pct. 19 nemodificat 
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(3) Comisia de validare 
examinează legalitatea 
alegerii fiecărui consilier 
judeţean şi propune 
consiliului validarea sau 
invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va 
propune invalidarea alegerii 
unui consilier judeţean 
numai în cazul în care se 
constată încălcarea 
condiţiilor de eligibilitate sau 
dacă alegerea consilierului 
judeţean s-a făcut prin 
fraudă electorală, constatată 
în condiţiile Legii pentru 
alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea 
mandatelor se face în ordine 
alfabetică, cu votul deschis 
al majorităţii consilierilor 
judeţeni prezenţi la şedinţă. 
Persoana al cărei mandat 
este supus validării sau 
invalidării nu participă la vot. 
 
Art. 893

(1) Hotărârea de validare 
sau invalidare a mandatelor 
poate fi atacată de cei 
interesaţi la instanţa de 
contencios administrativ în 
termen de 5 zile de la 
adoptare sau, în cazul celor 
absenţi de la şedinţă, de la 
comunicare.

 23 



(2) Instanţa de contencios 
administrativ se pronunţă în 
cel mult 15 de zile. În acest 
caz, procedura prealabilă nu 
se mai efectuează, iar 
hotărârea primei instanţe 
este definitivă şi irevocabilă. 
 
Art. 90 
Dispoziţiile art. 32-34 se 
aplică în mod corespunzător 
şi consilierilor judeţeni. 
 
(Ordonanta urgenta 
66/2008) 
 

22. Art. 115 (1) Pentru 
îndeplinirea atribuţiilor ce le 
revin: 
 
 
 
 
 
 
a)primarul emite dispoziţii;
 
 
b)consiliul local adoptă 
hotărâri; 
c) consiliul judeţean adoptă 
hotărâri.
 
 
 
 
(2) Dispoziţiile primarului se 

19. Articolul 115 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 115. - (1) În exercitarea 
atribuţiilor ce le revin, autorităţile 
executive şi cele deliberative emit 
sau adoptă, după caz, acte 
administrative cu caracter 
normativ sau individual, după 
cum urmează: 
a) primarul şi preşedintele 
consiliului judeţean emit 
dispoziţii; 
b) consiliul local şi consiliul 
judeţean adoptă hotărâri; 
c) în aplicarea sau executarea 
legii, autorităţile executive şi 
deliberative emit sau adoptă, 
după caz, şi alte acte prin care se 
nasc, se modifică sau se sting 
drepturi şi obligaţii. 
(2) Semnarea actelor 

Devine pct. 20 nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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comunică în mod obligatoriu 
prefectului judeţului, în cel 
mult 5 zile lucrătoare de la 
semnarea lor. 
(3) Hotărârile consiliului 
local se comunică în mod 
obligatoriu:
a)primarului unităţii 
administrativ-teritoriale;
b)prefectului judeţului. 
 
(4) Hotărârile consiliului 
judeţean se comunică în 
mod obligatoriu prefectului 
judeţului. 
 
 
 
(5) Comunicarea actelor 
între autorităţile 
administraţiei publice locale 
şi cu prefectul judeţului se 
efectuează prin intermediul 
secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale.
(6) Actele autorităţilor 
administraţiei publice locale 
se vor aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului 
unităţii administrativ-
teritoriale.
(7) Dispoziţiile primarului, 
hotărârile consiliului local şi 
hotărârile consiliului 
judeţean sunt supuse 
controlului de legalitate al 
prefectului în condiţiile legii 

administrative prevăzute la alin. 
(1) este condiţia de formă 
obligatorie prin care se atestă 
autenticitatea acestora. 
(3) În aplicarea sau executarea 
legii, aprecierea oportunităţii 
adoptării hotărârilor consiliilor 
locale, respectiv ale consiliilor 
judeţene, aparţine exclusiv 
autorităţilor deliberative 
respective. 
(4) Contrasemnarea pentru 
legalitate sau din punct de 
vedere tehnic a actelor 
administrative, după caz, 
prevăzute la alin. (1) 
angajează răspunderea persoanei 
în cauză. 
(5) Actele autorităţilor 
administraţiei publice locale 
prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) 
se aduc la cunoştinţa publică prin 
grija secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale. 
 
(6) Dispoziţiile autorităţilor 
executive şi hotărârile 
autorităţilor deliberative sunt 
supuse verificării pentru legalitate 
a prefectului, în condiţiile legii." 
 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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care îi reglementează 
activitatea. 

23. Art. 118. - (1) Constituie  
contraventii si se 
sanctioneaza cu amenda de 
la 1.000 lei la 5.000 lei 
urmatoarele fapte:  
   ……………………… 
   e) neluarea masurilor 
necesare, stabilite de lege, 
de catre primar sau 
presedintele consiliului 
judetean, in calitatea 
acestora de reprezentanti ai 
statului in unitatile 
administrativ-teritoriale.  
 

 ________________  21. La articolul 118, 
după litera e) a alineatului 
(1) se introduce o nouă literă, 
litera f) cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „f) neducerea la îndeplinire 
de către  secretarul 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale a 
prevederilor art.12, alin. 2, 3 
şi 4  din Legea 393/2004 
privind Statul aleşilor locali, 
cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Autor – deputat Zanfir Iorgus 
 

 

24.  
 
 
Art. 119 - Constituie 
patrimoniu al unităţii 
administrativ-teritoriale 
bunurile mobile şi imobile 
care aparţin domeniului 

 20. Articolul 119 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 119. - Constituie 
patrimoniu al unităţii 
administrativ-teritoriale 
drepturile şi obligaţiile asupra 
bunurilor mobile şi imobile 

Devine pct. 22 nemodificat 
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public al unităţii 
administrativ-teritoriale, 
domeniului privat al 
acesteia, precum şi 
drepturile şi obligaţiile cu 
caracter patrimonial.

aparţinând domeniului public sau 
privat al unităţii administrativ-
teritoriale, precum şi drepturile şi 
obligaţiile cu caracter 
patrimonial." 
 

25.  
 
 
Art. 124 - Consiliile locale şi 
consiliile judeţene pot da în 
folosinţă gratuită, pe 
termen limitat, bunuri 
mobile şi imobile 
proprietate publică sau 
privată locală ori 
judeţeană, după caz, 
persoanelor juridice fără 
scop lucrativ, care 
desfăşoară activitate de 
binefacere sau de utilitate 
publică ori serviciilor 
publice.
 

 21. Articolul 124 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 124. - Consiliile 
locale şi consiliile judeţene pot da 
în folosinţă gratuită instituţiilor 
de utilitate publică bunuri 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale 
respective." 
 

Devine pct. 23 nemodificat 
 

 

26.  Art. II. - 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 şi se completează după 
cum urmează: 
 
 

Nemodificat  

27. Art. 6 
(2) Validarea mandatului de 

1. Alineatul (2) al articolului 6 
se abrogă. 

Nemodificat  
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consilier se face prin votul 
deschis al majorităţii 
consilierilor prezenţi. 
Persoana al cărei mandat 
este supus validării nu 
participă la vot.
 

 
 

28.  
 
 
Art. 9 - (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.
 
 
 
 
 

2. Alineatul (3) al 
articolului 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Încetarea înainte de 
expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier local şi 
vacanţa funcţiei se constată prin 
hotărâre a judecătoriei în a cărei 
rază teritorială se află 
unitatea/subdiviziunea 
administrativ-teritorială, în 
camera de consiliu, de către un 
judecător desemnat potrivit legii, 
în termen de cinci zile de la 
sesizarea secretarului 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale sau a 
oricărei persoane interesate." 
 

Nemodificat  

29.  3. După alineatul (3) al 
articolului 9 se introduce un 
nou alineat, alin.(3 ), cu1  
următorul cuprins: 

„(31) în cazurile prevăzute 
la alin. (2) lit. a) - e), hl) şi i) 
secretarul sesizează judecătoria 
în termen de maximum cinci zile 
de la luarea la cunoştinţă a 
cazului de încetare a mandatului." 
 

Nemodificat  
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30.  
 
 
Art.9. - (4)În cazurile 
prevăzute la alin. (2) lit. c)-
e) şi h ), hotărârea 1

consiliului poate fi atacată 
de 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. 
 
(Legea 249/2006 )

4. Alineatul (4) al 
articolului 9 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„(4) În cazurile prevăzute 
la alin. (2) lit. b), c), d), f) - h), 
h1) hotărârea poate fi atacată de 
consilierul local în cauză la 
tribunal, în termen de două zile 
de la comunicare. Tribunalul 
se pronunţă în termen de cinci 
zile de la sesizare, hotărârea 
fiind definitivă şi irevocabilă." 
 

Nemodificat  

31.  5.  După alineatul (4) al 
articolului 9 se introduc cinci 
noi alineate, alin.(5)-(9), cu 
următorul cuprins: 

„(5) Încetarea înainte de 
expirarea duratei normale a 
mandatului de consilier judeţean 
şi vacanţa funcţiei se constată 
prin hotărâre a tribunalului, în 
camera de consiliu, de către un 
judecător desemnat potrivit legii, 
în termen de cinci zile de la 
sesizarea secretarului judeţului 
sau a oricărei persoane 
interesate. 

(6) În cazurile prevăzute la 
alin. (2) lit. a) - e), h1) şi i) 

 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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secretarul judeţului sesizează 
tribunalul în termen de maximum 
cinci zile de la luarea la 
cunoştinţă a cazului de încetare a 
mandatului. 

(7) În cazurile prevăzute la 
alin. (2) lit. b), c), d), f) - h), h1) 
hotărârea poate fi atacată de 
consilierul judeţean în cauză la 
curtea de apel, în termen de două 
zile de la comunicare. Curtea de 
apel se pronunţă în termen de 
cinci zile de la sesizare, hotărârea 
fiind definitivă şi irevocabilă. 

(8) În toate cazurile, 
hotărârea instanţei se comunică 
părţilor şi secretarului 
unităţi/subdiviziunii administrativ-
teritoriale, care are obligaţia 
afişării acesteia la sediul 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, în 
termen de maximum două zile de 
la comunicare. 

(9) Funcţia constatată 
vacantă în condiţiile alin. (3) - 
(4), respectiv (5) - (7), se 
completează cu primul supleant 
înscris pe lista partidului 
politic/alianţei politice/alianţei 
electorale respective, care depune 
jurământul în şedinţa consiliului 
local, respectiv judeţean, care 
succede datei rămânerii definitive 
şi irevocabile a hotărârii 
instanţei." 

 

 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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32.  
 
  
Art. 10 - Consilierii locali şi 
consilierii judeţeni pot 
demisiona, anunţând în scris 
preşedintele de şedinţă, 
respectiv preşedintele 
consiliului judeţean, care 
ia act de aceasta. 
Preşedintele propune 
consiliului adoptarea unei 
hotărâri prin care se ia 
act de demisie şi se 
declară locul vacant. 
 

 6. Articolul 10 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 10. - Consilierii locali şi 
consilierii judeţeni pot demisiona, 
anunţând în scris secretarul 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, care 
ia act de aceasta." 
 

Nemodificat  

33.  
 
Art. 11- (3) Prevederile art. 
9 alin. (2) lit. f)-h) devin 
aplicabile numai după 
rămânerea definitivă şi 
irevocabilă a hotărârii 
judecătoreşti.
 

7. Alineatul (3) al 
articolului 11 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„(3) În cazurile prevăzute 
la art. 9 alin. (2) lit. f) - h) 
judecătoria, respectiv tribunalul, 
după caz, constată încetarea 
înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier 
local sau judeţean şi vacanţa 
funcţiei, pe baza hotărârii rămasă 
definitivă şi irevocabilă de 
condamnare, de punere sub 
interdicţie judecătorească sau de 
pierdere a drepturilor electorale, 
după caz." 

 

Nemodificat  

34.  Art. 12 - (1) În toate 
situaţiile de încetare a 
mandatului înainte de 
expirarea duratei normale a 

8. Articolul 12 se abrogă. 
 

 8. Articolul 12 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art.12. -  (1) În 

Corelare. 
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acestuia consiliul local sau 
consiliul judeţean, după caz, 
adoptă în prima şedinţă 
ordinară, la propunerea 
primarului, respectiv a 
preşedintelui consiliului 
judeţean, o hotărâre prin 
care se ia act de situaţia 
apărută şi se declară vacant 
locul consilierului în cauză.  
 
 
 
   (2) Hotărârea va avea la 
bază, în toate cazurile, un 
referat constatator semnat 
de primar şi de secretarul 
comunei sau oraşului, 
respectiv de preşedintele 
consiliului judeţean şi de 
secretarul general al 
judeţului. Referatul va fi 
însoţit de actele justificative.  
 

toate situaţiile de încetare  a 
mandatului înainte de expirarea 
duratei normale a acestuia, 
consiliul local sau consiliul 
judeţean, după caz, adoptă în 
şedinţa imediat următoare, la 
propunerea primarului, respectiv 
a preşedintelui consiliului 
judeţean sau a oricăror 
consilieri locali o hotărâre prin 
care se ia act de situaţia apărută 
şi se declară vacant locul 
consilierului în cauză. 
(2) Hotărârea va avea la bază 
documentele specifice 
fiecărui caz în parte, conform 
prevederilor art. 9, care vor fi 
centralizate de secretarul 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, cu 
obligativitatea acestuia de a 
le prezenta consiliului la 
şedinţa imediat următoare, în 
vederea adoptării hotărârii. 
(3) Dacă hotărârea de 
încetare a mandatului de 
consilier local, respectiv 
judeţean, nu se adoptă în 
termen de 45 de zile de la 
data comunicării situaţiei 
apărute de către secretarul 
unităţii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, ea 
se consideră adoptată de 
drept şi se începe procedura 
de validare a mandatului 
primului supleant înscris pe 
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lista partidului politic/alianţei 
politice/ alianţei electorale. 
(4) Validarea mandatului 
primului supleant înscris pe 
lista partidului politic/alianţei 
politice/ alianţei electorale, 
se face în şedinţa imediat 
următoare, conform 
procedurii stabilite în art 31 
din Legea nr. 215/2001 
republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Autor – deputat Zanfir Iorgus 
 

35.    Art. 69 (4) Aplicarea 
sancţiunilor prevăzute la 
alin. (1) lit. c) şi d) poate fi 
făcută numai dacă se face 
dovada că viceprimarul, 
preşedintele sau 
vicepreşedintele consiliului 
judeţean a încălcat 
Constituţia, celelalte legi ale 
ţării sau a prejudiciat 
interesele ţării, ale unităţii 
administrativ-teritoriale sau 
ale locuitorilor din unitatea 
administrativ-teritorială 
respectivă. 

 9. Alineatul (4) al 
articolului 69 se abrogă. 
 

Nemodificat  

36.  Art.III.- (1) Prezenta lege 
intră în vigoare la data 
desfăşurării alegerilor locale 
din 2012. 

 
 
 

 Art. III. – (1) Prezenta 
lege intră în vigoare la data 
constituirii noilor autorităţi 
publice locale, după alegerile 
locale din anul 2012,  cu 
excepţia art. 21 alin. (21) şi a 
art. 115 din Legea  

Exprimare  corectă.  
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(2) La data intrării în 

vigoare a prezentei legi, se 
abrogă dispoziţiile art. 1, 4 - 7, 8 
alin. (1) şi (6), 9, 10, 31 alin. (1) 
şi art. 32 alin. (2) din 
Regulamentul - cadru de 
organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 
35/2002, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 
673/2002. 
 (3) În termen de trei zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prin ordin al 
ministrului administraţiei şi 
internelor se aprobă modelul 
raportului şi al formularului 
prevăzute la art. 31 din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

nr. 215/2001 republicat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare., care intră în 
vigoare la data publicării 
prezentei legi în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I. 

 
Autor: deputat Eugen 
Nicolicea şi deputat Calin Ion 

 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat. 

37.  Art.IV. - Legea 
administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 

Nemodificat  
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Partea I, nr. 123 din 20 februarie 
20O7, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta lege, 
se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

38.  Art.V.- Legea privind 
Statutul aleşilor locali nr. 
393/2004, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
912 din 7 octombrie 2004B cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

Nemodificat  

 
 
 
 
 
 
Consilier, Sofia Chelaru             Consilier, Paul Şerban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Anexa nr.2 
II. AMENDAMENTE RESPINSE 
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Nr. 
crt. 

Text 
proiect de lege 

Amendamente propuse 
(autorul amendamentului) 

 

Motivare 
a) pentru susţinere 

b) pentru respingere 

Camera 
decizională 

1. Art. 31 
 (2) Mandatul este validat 
dacă au fost îndeplinite 
condiţiile de eligibilitate, iar 
alegerea nu s-a făcut prin 
fraudă, stabilită potrivit legii. 

 
(2) Mandatul este validat 
dacă au fost îndeplinite 
condiţiile de eligibilitate, 
potrivit legii. 
 
Autori: deputat Lup Silvestru 
si Ciprian Dobre 
 

a) - 
b) Textul proiectului este corect 
şi cuprinzător. 

Camera 
Deputaţilor 

2.  9. Articolul 41 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.41.- (1) Şedinţele 
consiliului local sunt conduse 
de un preşedinte de şedinţă, 
calitate exercitată de către 
primar, care nu are drept de 
vot, sau, în lipsa acestuia, de 
către viceprimar. 
 
 
(2) În cazul în care 
primarul şi viceprimarul, 
respectiv viceprimarii, 
lipsesc, şedinţa este condusă 
de un preşedinte de şedinţă, 
ales din rândul consilierilor 
locali, cu 
votul majorităţii consilierilor 
locali prezenţi. 
 
 

Articolul 41 se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Şedinţele consiliului local 
sunt conduse de un 
preşedinte de şedinţă, ales 
din rândul consilierilor pe 
o perioadă de cel mult 3 
luni. 
 
 
 
Se elimină. 
 
 
Autori: 
Dep.Cornel Pieptea 
Dep.Dan       Bordeianu, 
Dep.Lucia Varga, Dep.Cristian 
Buican şi Dep.Ionel Palar 
 – Grup PNL 
 
 

a) Propunerea de exercitare a 
calităţii de preşedinte de şedinţă 
a Primarului nu se justifică 
deoarece atât Consiliul Local cât 
şi Primarul sunt autorităţi publice 
distincte: primarul – autoritate 
executivă iar Consiliul Local – 
autoritate deliberativă. 
Nu este posibil ca o autoritate 
executivă să conducă şedinţele 
unei autorităţi deliberative. 
Mai mult, preşedintele de şedinţă 
are o serie de atribuţii în 
exercitarea acestei calităţi, 
printre care şi sancţionarea 
consilierilor locali. Primarul nu 
are şi calitatea de consilier local. 
Primarul nu are atribuţii în 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare  al consiliului local şi 
nu îi este opozabil decât în ceea 
ce priveşte dreptul său de a 
participa la şedinţele consiliului 
local şi de aşi exprima punctul de 

Camera 
Deputaţilor 
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vedere asupra tuturor 
problemelor cuprinse pe ordinea 
de zi. 
Este reglementat la alin (1) 
b)  
 

3.  12. Articolul 47 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 47. — (1) Hotărârile 
consiliului local se semnează 
de preşedinţii comisiilor de 
specialitate în ale căror 
domenii de activitate se 
circumscrie obiectul hotărârii 
şi se contrasemnează, 
pentru legalitate, de către 
secretar. 
 
 
 
 
(2) În cazul în care 
preşedinţii comisiilor de 
specialitate lipsesc sau 
refuză să semneze, 
hotărârea consiliului local se 
semnează de 1 - 2 consilieri 
locali, membri ai comisiilor 
de specialitate respective." 
 

 
 
 
Se elimină. 
 
 
Autori: 
Dep.Cornel Pieptea 
Dep.Dan       Bordeianu, 
Dep.Lucia Varga, Dep.Cristian 
Buican şi Dep.Ionel Palar 
 – Grup PNL 
 

a) Nu este necesar ca hotărârile 
adoptate să fie semnate şi de 
consilierii preşedinţi de comisii. 
Aceştia semnează rapoartele care 
însoţesc în mod obligatoriu 
proiectele de hotărâre supuse 
aprobării. 
b)  
 
 

Camera 
Deputaţilor 
 
 

4. 19. Articolul 115 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 115. - (1) în 
exercitarea atribuţiilor ce le 
revin, autorităţile executive 

Art. 115. - (1) In exercitarea 
atribuţiilor ce le revin, 
autorităţile executive şi cele 
deliberative emit sau adoptă, 
după caz, acte administrative 
cu caracter normativ sau 

a) Prevederea incalca dispozitiile 
constitutionale  In prevederile 
textului constitutional initial din 
1990, nu se cuprinde si 
presedintele consiliului judetean, 
in randul autoritatilor locale. De 

Camera 
Deputaţilor 
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şi cele deliberative emit sau 
adoptă, după caz, acte 
administrative cu caracter 
normativ sau individual, 
după cum urmează: 
d) primarul şi preşedintele 
consiliului judeţean emit 
dispoziţii; 
e) consiliul local şi consiliul 
judeţean adoptă hotărâri; 
 
f) în aplicarea sau 
executarea legii, autorităţile 
executive şi deliberative emit 
sau adoptă, după caz, şi alte 
acte prin care se nasc, se 
modifică sau se sting 
drepturi şi obligaţii. 
 
(2) Semnarea actelor 
administrative prevăzute la 
alin. (1) este condiţia de 
formă obligatorie prin care 
se atestă autenticitatea 
acestora. 
 
 
 
 
 
 
(3) În aplicarea sau 
executarea legii, aprecierea 
oportunităţii adoptării 
hotărârilor consiliilor locale, 
respectiv ale consiliilor 
judeţene, aparţine exclusiv 

individual, după cum 
urmează: 
 
 
a) primarul emite 
dispoziţii; 
 
b) consiliul local şi 
consiliul judeţean adoptă 
hotărâri; 
 
Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Semnarea actelor 
administrative prevăzute 
la alin. (1) este condiţie 
de fond obligatorie prin 
care se atestă validitatea 
şi autenticitatea acestora 
în cazul dispoziţiilor emise 
de primar şi o condiţie de 
formă în cazul hotărârilor 
consiliului local sau 
consiliului judeţean. 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 

altfel, nici modificarea din 2003 a 
Constitutiei nu a rezolvat aceasta 
problema, fapt pentru care, 
Constitutia nu considera 
presedintele consiliului judetean 
ca autoritate a administratiei 
publice locale. Tocmai in aceasta 
acceptiune presedintele 
consiliului judetean era ales din 
randul membrilor consiliului. Prin 
aceasta reglementare  (emite 
acte administrative - dispozitii) 
se incearca institutirea unui 
regim juridic echivalent al 
presedintelui consiliului judetean 
cu al primarului.  
Consideram o astfel de 
reglementare ca fiind total 
neconstitutionala, pentru ca se 
incearca modificarea constitutiei 
printr-o reglementare organica 
ceea ce este evident 
neconstitutional. 
b)  
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autorităţilor deliberative 
respective. 
(4) Contrasemnarea pentru 
legalitate sau din punct de 
vedere tehnic a actelor 
administrative, după caz, 
prevăzute la alin. (1) 
angajează răspunderea 
persoanei în cauză. 
(5) Actele autorităţilor 
administraţiei publice locale 
prevăzute la alin. (1) lit. a) 
şi b) se aduc la cunoştinţa 
publică prin grija secretarului 
unităţii administrativ-
teritoriale. 
 
(6) Dispoziţiile autorităţilor 
executive şi hotărârile 
autorităţilor deliberative sunt 
supuse verificării pentru 
legalitate a prefectului, în 
condiţiile legii." 
 

 
 
(4) Contrasemnarea 
pentru legalitate a actelor 
administrative prevăzute 
la        alin. (1) angajează 
răspunderea deplină a 
persoanei în cauză. 
 
 
Autori: 
Dep.Cornel Pieptea 
Dep.Dan       Bordeianu, 
Dep.Lucia Varga, Dep.Cristian 
Buican şi Dep.Ionel Palar 
 – Grup PNL 
 
 
 
 

5.  21. Articolul 124 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 124. - Consiliile 
locale şi consiliile judeţene 
pot da în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate 
publică bunuri proprietate 
publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale 
respective." 
 

„Art. 124. - Consiliile 
locale şi consiliile judeţene 
pot da în folosinţă gratuită 
entitatilor de utilitate 
publică bunuri proprietate 
publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale 
respective." 

 
Autor - deputat Lup Silvestru 
 

a) - 
b)  

 

6.  21. Articolul  a) Nu este definită noţiunea de Camera 
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124 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art. 124. - Consiliile 
locale şi consiliile judeţene 
pot da în folosinţă gratuită 
instituţiilor de utilitate 
publică bunuri proprietate 
publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale 
respective." 
 

 
 
Se elimină. 
 
 
Autori: 
Dep.Cornel Pieptea 
Dep.Dan       Bordeianu, 
Dep.Lucia Varga, Dep.Cristian 
Buican şi Dep.Ionel Palar 
 – Grup PNL 
 
 

instituţie de utilitate publică. 
Nu se pot da în folosinţă gratuită 
bunuri din domeniul public. 
Potrivit dispoziţiilor Legii 
213/1998 privind regimul juridic 
al acesteia, bunurile din domeniul 
public pot fi date în administrare, 
închiriate sau concesionate. 
b)  

Deputaţilor 

7. Art.III.- (1) Prezenta 
lege intră în vigoare la data 
desfăşurării alegerilor locale 
din 2012. 

(3) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se 
abrogă dispoziţiile art. 1, 4 - 
7, 8 alin. (1) şi (6), 9, 10, 31 
alin. (1) şi art. 32 alin. (2) 
din Regulamentul - cadru de 
organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 
35/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 673/2002. 
în termen de trei zile de la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi, prin ordin al 
ministrului administraţiei şi 
internelor se aprobă modelul 
raportului şi al formularului 
prevăzute la art. 31 din 
Legea nr. 215/2001, 

Art. III. - (1) Prezenta 
lege intră în vigoare la 
data constituirii noilor 
autorităţi publice locale, 
după alegerile locale din 
anul 2012. 

a) Consideram o exprimare mai 
corectă.  
b)  

Camera 
Deputaţilor 
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republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

  
 
 
Consilier, Sofia Chelaru             Consilier, Paul Şerban 
 

 41 


	asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
	Se elimină.
	Autori:
	Dep.Cornel Pieptea
	Dep.Dan       Bordeianu,
	Dep.Lucia Varga, Dep.Cristian Buican şi Dep.Ionel Palar
	 – Grup PNL
	Se elimină.
	Autori:
	Dep.Cornel Pieptea
	Dep.Dan       Bordeianu,
	Dep.Lucia Varga, Dep.Cristian Buican şi Dep.Ionel Palar
	 – Grup PNL
	Autori:
	Dep.Cornel Pieptea
	Dep.Dan       Bordeianu,
	Dep.Lucia Varga, Dep.Cristian Buican şi Dep.Ionel Palar
	Autori:
	Dep.Cornel Pieptea
	Dep.Dan       Bordeianu,
	Dep.Lucia Varga, Dep.Cristian Buican şi Dep.Ionel Palar


		2011-05-30T14:01:26+0300
	Florica D. Manole




