
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea 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, Partea I, nr. 912 din  

7 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) În exercitarea mandatului, aleşii locali se află în serviciul 

colectivităţii locale şi sunt responsabili în faţa acesteia.” 

 

 

 



 2

2. După articolul 6 se introduce articolul 61, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 61. – La şedinţa de constituire a Consiliilor locale şi 

judeţene, prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu excepţia 

cazurilor în care absenţa este temeinic motivată.” 

 

3. La alineatul (2) al articolului 9, după litera i) se introduc 

literele j) şi k), cu următorul cuprins: 

„j) demisia din partidul pe listele căruia a candidat pentru 

funcţia de consilier; 

k) excluderea din partidul pe listele căruia a candidat pentru 

funcţia de consilier, ca urmare a unei hotărâri de excludere rămasă 

definitivă.” 

 

4. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) şi j), k), hotărârea 

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.” 

 

5. La articolul 28, alineatul (2) va avea următorul cuprins: 

„(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau 

a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu 

atestat profesional, oamenii de cultură şi artă.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 1 noiembrie 2005, cu respectarea prevederilor articolului 76 

alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Adrian  Năstase 


