CAMERA DEPUTAŢILOR

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. – Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice
locale, 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:
1. La articolul 1 alineatul (2), după litera f) se introduce o
nouă literă, respectiv lit. f1) cu următorul conţinut:
„f1) consilieri în funcţie – consilierii care au fost validaţi de
instanţă şi au depus jurământul”
2. După litera j) a articolului 1 se introduce o nouă literă,
respectiv lit. k) cu următorul conţinut:
k) calculul cvorumului – în toate situaţiile prevăzute de prezenta
lege, la calcularea cvorumului se va lua în considerare primul număr
natural mai mare decât numărul rezultat din calcul.
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3. După articolul 29 se introduce un nou articol, respectiv
art. 29 cu următorul cuprins:
„Validarea mandatelor consilierilor locali se face în termen de
20 de zile de la data alegerilor locale de către judecătoria în raza căreia se
află unitatea administrativ teritorială”
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4. Alineatele (1) – (3) ale articolului 30 se modifică după cum
urmează:
„(1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 30 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 validaţi de instanţă 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.”
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două
treimi din numărul consilierilor care compun consiliul local. În situaţia în
care nu se poate asigura această majoritate din motivele obiective
prevăzute la alin. (5), şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste
3 zile, la convocarea prefectului.
(3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a
doua convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor,
prefectul declară vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au
lipsit nemotivat la ambele convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi
înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele respective de candidaţi,
organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în
condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.”
5. La articolul 31, alineatele (2) – (5) se abrogă
6. Articolul 311 se abrogă.
7. La articolul 32, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) În şedinţa de constituire a consiliului consilierii locali 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 cetăţenilor comunei/oraşului/municipiului/judeţului ..........
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Prezenţa la şedinţă este obligatorie.
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(2) Absenţa de la şedinţă sau refuzul de a depune jurământul
conduce la invalidarea mandatului. Sunt exceptate cazurile de boală care
necesită spitalizare sau fac imposibilă prezenţa, precum deplasări în
străinătate în interes de serviciu ori evenimente de forţă majoră.”
8. La articolului 34 alineatul (1) se abrogă
9. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Validarea mandatelor consilierilor judeţeni se face în termen de
20 de zile de la data alegerilor de către tribunalul competent teritorial.”
10. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„La constituirea consiliului judeţean se aplică în mod
corespunzător dispoziţiile art. 30 – 35.”
Art. II. – Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul
aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912
din 27 octombrie 2004, cu modifică şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Validarea mandatului de consilier local şi de primar se face de
judecătoria în raza căreia se află unitatea administrativ teritorială, iar a
mandatului de consilier judeţean se face de către tribunal competent
teritorial.”
2. La alineatul 2 al articolului 9, lit. d) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„d) lipsa nemotivată de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale
consiliului;”
3. La articolul 9, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de
către judecătoria, respectiv tribunalul în raza căruia se află unitatea
administrativ teritorială, la sesizarea primarului ori, după caz, a
preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier. Hotărârea primei
instanţe este definitivă, general obligatorie, executorie şi se comunică
părţilor şi prefectului.”
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4. Alineatul 4 al articolului 9 se abrogă.
5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Consilierii locali şi consilierii judeţeni pot demisiona, notificând
în scris consiliul local, respectiv consiliul judeţean. La prima şedinţă a
consiliului local sau judeţean, indiferent de tipul acesteia, preşedintele de
şedinţă ia act de această împrejurare, care se consemnează în
procesul-verbal, după care primarul, respective preşedintele consiliului
judeţean înaintează instanţei competente solicitarea pentru validarea altui
consilier.”
6. Articolul 12 se abrogă.
7. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului
de către primarul nou ales.”
8. La articolul 15, partea dispozitivă a alineatului (2) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Calitatea de primar încetează de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului în următoarele cazuri:”
9. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de
primar se constată de judecătoria în raza căreia se află unitatea
administrativ
teritorială,
la
sesizarea
secretarului
unităţiiadministrativ teritoriale sau a oricărui consilier. Hotărârea primei instanţe
este definitivă, general obligatorie, executorie şi se comunică părţilor şi
prefectului.”
10. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 17 se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(1) Primarul poate demisiona, notificând în scris consiliul local
şi prefectul. La prima şedinţă a consiliului, indiferent de tipul acesteia,
preşedintele de şedinţă ia act de această situaţie, care se consemnează în
procesul-verbal. După informarea consiliului local, preşedintele de şedinţă
comunică în scris demisia primarului cu secretarul unităţii
administrativ-teritoriale în vederea sesizării instanţei competente.”
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„(2) Prefectul, după primirea hotărârii judecătoreşti privind
constatarea încetării mandatului de primar o înaintează Ministerului
Afacerilor Interne, care va propune Guvernului stabilirea datei desfăşurării
alegerilor pentru un nou primar.”
11. La art. 18, după alineatul (1), se introduce un nou alineat,
alin 1 cu următorul cuprins :
„(11)Viceprimarii, preşedinţii de consilii judeţene şi
vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt în acelaşi timp şi consilieri.”
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12. După alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul
(5) cu următorul cuprins:
„(5) Calitatea de preşedinte al consiliului judeţean încetează la
data constituirii noului consiliu judeţean.”
13. La articolul 41 alineatele (2) – (4) se abrogă.
14. Articolul 51 se modifica si va avea următorul cuprins:
„(1) Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de
pregătire în domeniul administraţiei publice locale, în decursul primului an
de mandat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) aleşii locali care au
deţinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeţean,
preşedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat funcţia de
prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar
sau au studii economice, juridice sau administrative.
(3) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate
de lege.”
15. La articolul 77 alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la
deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în
problema supusă dezbaterii şi nu vor fi luaţi în calcul la stabilirea
majorităţii necesare adoptării hotărârii”
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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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