CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic: Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 912 din
07.10.2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. Art. 57 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii
nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor
prezentei legi, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi
ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage
aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale
comisiei de specialitate;
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f) diminuarea indemnizaţiei de şedinţă cu 10% pentru maxim
6 luni;
g) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 – 2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de
către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e), f) şi g) de către
consiliu, prin hotărâre.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e),
cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de
activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe
baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în
cauză.”
2. art. 75 se va modifica şi va avea următorul conţinut:
(1) Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă,
dacă au posibilitatea să anticipeze că votul lor este decisiv în luarea unei
decizii a autorităţii publice din care fac parte care ar putea prezenta un
beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de
angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic,
funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din
care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de
cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
(2) Fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu
diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.
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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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