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imunităţi, asupra proiectului de Lege privind Statutul aleşilor locali, trimis celor două comisii cu 
adresa nr.333 din 11 iunie 2001, pentru dezbatere şi avizare în fond.  
    
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 4 iunie 2001. 
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  Parlamentul României    

 Camera Deputaţilor 
Comisia pentru administraţie publică,                 Comisia juridică de disciplină şi imunităţi 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic           Nr. 31/755/16.05.2002   
Nr. 26/250/16.05.2001 

RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind Statutul aleşilor locali. 

 
Proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali a fost trimis cu adresa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 333 din 11 iunie 2001 , 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în vederea 
dezbaterii în procedură normală şi întocmirii raportului comun. 
 
La întocmirea raportului comun s-au avut în vedere şi avizele primite de la: 

- Comisia pentru muncă şi protecţie socială cu nr. 342/XVIII/7 din 29 august 2001; 
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu  nr. 511 din 20 iunie 2001; 
- Consiliul Legislativ cu nr.97 din 8 februarie 2001. 

 
 Proiectul de lege are în vedere crearea unui cadru legislativ care să cuprindă dispoziţii amănunţite cu privire la statutul juridic al aleşilor 
locali, condiţie esenţială pentru a li se asigura protecţia şi exercitarea liberă a mandatului. 

Comisiile sesizate, în fond, propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea actului normativ, considerând că acesta constituie un 
instrument deosebit de necesar şi eficient în ansamblul reglementărilor referitoare la administraţia publică locală şi autorităţile acesteia, menit să 
completeze sistemul legislativ în domeniu. 
 Astfel, prin această reglementare se va pune capăt practicilor extrem de diferite existente în acest domeniu, impunând, în concordanţă cu 
principiile statului de drept, soluţii juridice identice şi unitare pentru situaţii identice. 
 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 La toate dezbaterile din şedinţele comune ale celor două comisii sesizate în fond a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile 
art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul Ionel Fleşariu, Secretar de Stat în Ministerul Administraţiei Publice. 
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 La lucrările comisiilor au fost prezenţi 27 deputaţi din totalul de 48 membri ai celor două comisii, iar raportul comun a fost adoptat cu 21 
voturi pentru , 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  
 
 Proiectul de Lege privind Statutul aleşilor locali a fost adoptat în Senat în şedinţa din data de 4 iunie 2001. 

 
Cele două comisii sesizate în fond, ca urmare a dezbaterilor din şedinţele avute în  6, 27 martie şi 24 aprilie 2002, propun admiterea cu 

modificări a proiectului de lege. 
 

I. Amendamente admise. 
 
 În urma dezbaterilor, comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

 
Nr 
crt. 

 
Articolul iniţial 

 

 
Text propus de comisii  

(autorul amendamentului) 

 
Motivarea 

propunerii amendamentului 
0. 1 2 3 
  

LEGE 
privind statutul aleşilor locali. 

  
 - Text nemodificat 

 

  
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 
 - Text nemodificat 

 

 
 

 
 Art.1.- Prezenta lege are ca obiect stabilirea 
condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii 
locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza 
mandatului încredinţat.  

 
 Art.1 - Text nemodificat 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.2. -  (1) Prin aleşi locali, în sensul 
prezentei legi, se înţeleg consilierii locali şi 
consilierii judeţeni, primarii, primarul general al 
municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Este asimilat 
aleşilor locali şi delegatul sătesc.  

 
 Art.2. – (1) Text nemodificat 
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 (2) Consilierii locali şi judeţeni, precum şi 
primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret 
şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din 
unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-
şi exercite mandatul, potrivit Legii privind alegerile 
locale nr. 70/1991, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
  
 (3) Viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene se aleg prin vot secret indirect, 
potrivit prevederilor Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2000, cu modificările ulterioare. 
 (4) Delegatul sătesc se alege potrivit legii 
administraţiei publice locale.  

 (2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni, 
precum şi primarii se aleg prin vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu 
drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în 
care urmează să-şi exercite mandatul, potrivit Legii 
privind alegerile locale.  
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
 
 (3) Text nemodificat 
 
 
 (4) Delegatul sătesc se alege potrivit Legii 
administraţiei publice locale.  

Pentru a nu se înţelege că un 
consilier local poate fi în 
acelaşi timp şi consilier 
judeţean este bine să se 
renunţe la formula “ 
consilieri locali şi judeţeni”.  
Totodată referirea la nr.legii 
privind alegerile locale nu 
este necesară aceasta fiind 
nominalizată în text. 

 
 
 
 
3 

  
 Art.3. – În exercitarea mandatului, aleşii 
locali sunt în serviciul colectivităţii locale. 
 

  
 La articolul 3 se introduce un text nou care 
devine alin.(1) în care este preluat textul art.45 din 
proiectul de lege.  
 Art.3. – (1) Participarea aleşilor locali la 
activitatea autorităţilor administraţiei publice 
locale are caracter public şi legitim, fiind în acord 
cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi 
exercită mandatul.  
 (2) - În exercitarea mandatului, aleşii locali 
sunt în serviciul colectivităţii locale. 
 (Domnul deputat Alexandru Ţibulcă – Grupul 
parlamentar al PSD) 

 
 Se consideră oportun 
ca textul art.45 să devină 
alin.(1) al art.3.  
Astfel, textul art.3 din 
proiectul de lege devine 
alin.(2) 

   
 Art.4. – În asigurarea liberului exerciţiu al 
mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de 
autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. 
 

 
Art.4. - Text nemodificat 

 

  
CAPITOLUL II 

Exercitarea mandatului de către aleşii locali  

 
- Text nemodificat 
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4 

 
Secţiunea I 

Exercitarea mandatului de către consilierii 
locali şi judeţeni 

Secţiunea I 
Exercitarea mandatului de către consilierii 

locali şi consilierii judeţeni 
( Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul parlamentar 

al PNL) 

 
Corelare cu textul adoptat la 
art.2. nr. crt.1 din raport. 
 

 
5 
 
 
 

  
 Art. 5. – Consilierii locali şi judeţeni îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe 
întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. 
 

  
 Art. 5. – Consilierii locali şi consilierii judeţeni 
îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe 
întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 

 
Aceeaşi motivare ca la nr. 
crt.1 din raport. 
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 Art. 6. – (1) Consilierii validaţi intră în 
dreptul deplinei exercitări  a mandatului de la data 
declarării consiliului din care fac parte ca legal 
constituit, potrivit Legii administraţiei publice 
locale. 
  
  
 
 (2) Validarea mandatului de consilier se face 
prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi. 
Persoana al cărui mandat este supus validării nu 
participă la vot. 
 (3) Consilierii validaţi după şedinţa de 
constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului 
de consilier după depunerea jurământului. 

   
 Art.6. – (1) Consilierii validaţi intră în dreptul 
deplinei exercitări a mandatului după depunerea 
jurământului şi data declarării ca legal constituit a 
consiliului din care fac parte, potrivit Legii 
administraţiei publice locale.  
 (Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu - Grupul 
parlamentar al PSD) 
 (2) Text nemodificat 
 
 
 (3) Text nemodificat 
 
 

 
Pentru acurateţea textului. 
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 Art.7. – (1) Consilierii locali şi judeţeni ale 
căror mandate au fost validate depun în faţa 
consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, 
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 

  
 Art.7. - (1) Consilierii locali şi consilierii 
judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în 
faţa consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, 
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, 

 
 
 
 
 
Motivaţia a fost prezentată 
la la nr.crt.1 din raport. 
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(oraşului, judeţului). Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu.”Jurământul poate fi depus şi fără formula 
religioasă. 
 (2) Consilierii locali şi judeţeni care refuză să 
depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de 
drept. 
 
 

judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”Jurământul 
poate fi depus şi fără formula religioasă. 
   
 (2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care 
refuză să depună jurământul sunt consideraţi 
demisionaţi de drept. 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 

 
 
 
Motivaţia a fost prezentată 
la la nr.crt.1 din raport. 
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 Art.8. (1) După declararea consiliului ca legal 
constituit, consilierilor în funcţiune li se eliberează o 
legitimaţie care atestă calitatea de membru al 
consiliului, semnată de primar, respectiv de 
preşedintele consiliului judeţean.   
 (2) Consilierii locali şi judeţeni primesc un 
semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai 
colectivităţii locale, pe care au dreptul de a-l purta pe 
întreaga durată a mandatului. 
 
 
 (3) Modelul legitimaţiei de consilier şi al 
însemnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea 
acestora se suportă din bugetul local. Legitimaţia şi 
însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după 
încetarea mandatului, cu titlu evocativ. 

  
 Art.8. (1) - Text nemodificat 
  
 
 
 
 (2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni 
primesc un semn distinctiv al calităţii lor de 
reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au 
dreptul de a-l purta pe întreaga durată a mandatului. 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
 (3) - Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
Motivaţia a fost prezentată 
la la nr.crt.1 din raport. 
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 Art. 9. (1) Calitatea de consilier local sau 
judeţean încetează la data declarării ca legal 
constituit a noului consiliu ales.  
 (2) Calitatea de consilier încetează de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în 
următoarele cazuri: 
 

a) demisie; 

  
 Art.9. – (1) Calitatea de consilier local sau 
consilier judeţean încetează la data declarării ca legal 
constituit a noului consiliu ales.  
  (2) Calitatea de consilier local sau 
consilier judeţean încetează de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele 
cazuri:  
 a) Text nemodificat 

 
Motivaţia a fost prezentată 
la nr.crt.1 din raport. 
 
 
Motivaţia a fost prezentată 
la nr.crt.1 din raport. 
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b) incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate 

administrativ-teritorială; 
 
 
 
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 

şedinţe ordinare consecutive ale 
consiliului; 

e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o 
perioadă mai mare de 6 luni consecutiv, 
cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

f) condamnarea, prin hotărâre 
judecătorească, rămasă definitivă, la o 
pedeapsă privativă de libertate; 

g) punerea sub interdicţie judecătorească; 
h) pierderea drepturilor electorale; 
i) deces. 

 (3) Încetarea de drept a mandatului de 
consilier se constată de către consiliul local, respectiv 
de către consiliul judeţean, prin hotărâre, la 
propunerea primarului, ori după caz, a preşedintelui 
consiliului judeţean, sau a oricărui consilier.  
 (4) În cazurile prevăzute la alin.(2) lit.c), d) şi 
e), 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.   

 b) Text nemodificat 
 c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate 
administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a 
reorganizării acesteia; 
 (Domnul deputat: Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL)  
 
 d) Text nemodificat 
 
 

e) Text nemodificat 
 
 
f) Text nemodificat 

 
 

g) Text nemodificat 
h) Text nemodificat 
i) Text nemodificat 

 (3) – Text nemodificat 
 
 
 
 
 (4) - Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru cuprinderea şi a altor 
cazuri în care poate 
interveni schimbarea 
domiciliului. 
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 Art.10. – Consilierii locali şi judeţeni pot 

  
 Art.10 -  Consilierii locali şi consilierii 

 
Pentru acurateţea textului.  
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demisiona prin cerere scrisă, adresată preşedintelui 
de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului 
judeţean. Acesta îl întreabă pe consilierul în cauză, 
în prima şedinţă ordinară a consiliului, dacă 
stăruie în demisie. Dacă răspunsul este afirmativ 
sau consilierul nu se prezintă la şedinţă pentru a 
răspunde, deşi a fost legal convocat, preşedintele 
propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care 
se ia act de demisie şi se declară locul vacant. 
 

judeţeni pot demisiona, anunţând în scris 
preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele 
consiliului judeţean care iau act de aceasta. 
Preşedintele propune consiliului adoptarea unei 
hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară 
locul vacant.  
   
 (Domnul deputat: Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 

Demisia reprezintă un act de 
voinţă unilateral şi prin 
urmare ea se anunţă şi nu se 
solicită aprobare.  
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 După art.10 se introduce un art. nou, care 
devine art.101 în care se preiau prevederile art.36. 
 Art.101 - Exercitarea mandatului de către 
primar, de către consilierii locali sau consilieri 
judeţeni se suspendă de drept în cazurile şi după 
procedurile stabilite de Legea administraţiei 
publice locale. 
 (Domnul deputat Alexandru Ţibulcă – Grupul 
parlamentar al PSD)  
 

 
Normele reglementate prin 
acest articol îşi găsesc locul 
în Cap.II “Exercitarea 
mandatului aleşilor locali “ 
şi nu în Cap.IV unde erau 
prevăzute iniţial. 
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 Art.11. – (1) Încetarea mandatului de 
consilier în cazul schimbării domiciliului în altă 
unitate administrativ- teritorială poate interveni 
numai după efectuarea în actul de identitate a celui în 
cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul 
abilitat potrivit legii. 
 
 
 (2) Prevederile art. 9 alin. (2) lit.e), nu se 
aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de 
consiliul din care face parte , de către Guvern sau de 
către Parlament, cu exercitarea unei misiuni în ţară 
sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii 

 
 Art.11. – (1) Încetarea mandatului de consilier 
în cazul schimbării domiciliului în altă unitate 
administrativ- teritorială poate interveni numai după 
efectuarea în actul de identitate a celui în cauză a 
menţiunii corespunzătoare, în termen legal, de către 
organul abilitat potrivit legii. 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
 (2) – Text nemodificat  
 
 
 
 

 
Pentru  rigoarea textului şi 
evitarea unor ambiguităţi. 
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încredinţate, exercitarea mandatului se suspendă.  
 (3) Prevederile art.9 alin.(2) lit.f), g), şi h) 
devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi 
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 

 
 (3) - Text nemodificat 

 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 

  
 Art.12. - (1) În toate situaţiile de încetare a 
mandatului înainte de expirarea duratei normale a 
acestuia, consiliul local sau 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. 
 (3) Locul consilierilor aleşi pe lista de 
candidaţi, al căror mandat a încetat înainte de termen, 
va fi ocupat de supleanţii din lista respectivă, în 
ordinea în care aceştia au fost înscrişi în listă, în 
condiţile Legii privind alegerile locale, sub condiţia 
validării şi a confirmării scrise , de către conducerea 
partidului respectiv, a faptului că persoanele în cauză 
mai fac parte din partidul pe a cărui listă au candidat. 
Asupra legalităţii alegerii supleantului, comisia de 
validare va prezenta un raport. 
 (4) În cazul consilierilor independenţi, sau a 
partidelor care nu mai au supleanţi pe listă, locurile 
devenite vacante se ocupă în condiţiile Legii privind 
alegerile locale. 
 

  
 Art.12. - (1) În toate situaţiile de încetare a 
mandatului înainte de expirarea duratei normale a 
acestuia, consiliul local sau consiliul judeţean, după 
caz, adoptă în prima şedinţă, 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. 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL)  
 (2) Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 (3) - Se elimină 
 (Domnul deputat Alexandru Ţibulcă – Grupul 
parlamentar al PSD) 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) - Se elimină 
 (Domnul deputat Alexandru Ţibulcă – Grupul 
parlamentar al PSD) 
 
 

 
Pentru acurateţea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederile alin. (3) nu se 
justifică, reglementarea 
fiind prevăzută de Legea 
nr.70/1991 privind alegerile 
locale. 
 
 
 
 
 
Prevederile alin. (4) nu se 
justifică, reglementarea 
fiind prevăzută de Legea 
nr.70/1991 privind alegerile 
locale. 
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 Secţiunea a 2-a 

Exercitarea mandatului de către primar 

 
- Text nemodificat 

 

  
 Art.13. – Primarul îşi exercită drepturile şi îşi 
îndeplineşte îndatoririle ce-i revin pe întreaga durată 
a mandatului pentru care a fost ales. 

 
  Art.13. - Text nemodificat 

 

 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Art.14. (1) Primarul intră în dreptul deplinei 
exercitări a mandatului după depunerea jurământului, 
al cărui conţinut este prevăzut la art. 7 alin.(1). 
  (2) După depunerea jurământului, primarului 
i se înmânează, în cadrul unei ceremonii publice, 
legitimaţia , care va fi semnată de prefect, un semn 
distinctiv al calităţii de primar, pe care acesta are 
dreptul de a-l purta pe întreaga durată a mandatului, 
precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al 
României. 
 
 
 
 
 (3) Modelul legitimaţiei de primar, al 
semnului distinctiv şi al eşarfei se stabilesc prin 
hotărîre a Guvernului. 
 
 (4) Eşarfa va fi purtată în mod obligatoriu la 
ziua naţională a României, la solemnităţi, recepţii, 
ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor, 
indiferent de locul de desfăşurare a acestora. 
 (5) Legitimaţia şi însemnul de primar se pot 
păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ. 
 

 
  Art.14.  (1) Text nemodificat 
 
 
 (2) După depunerea jurământului, în cadrul 
unei ceremonii publice, primarului i se înmânează,  
legitimaţia , care va fi semnată de preşedintele de 
şedinţă, un semn distinctiv al calităţii de primar, pe 
care acesta are dreptul să-l poarte potrivit legii, pe 
întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa în 
culorile drapelului naţional al României. 
 (Domnul deputat Ionel Olteanu – Grupul 
parlamentar al PSD şi domnul deputat Văsălie Moiş – 
Grupul parlamentar al PRM) 
  
 (3) Text nemodificat 
 
 
  
 (4) Text nemodificat 
 
 
 
 (5) Text nemodificat 
  

 
 
 
 
 Pentru a se respecta 
principiul constituţional al 
autonomiei locale şi pentru 
acurateţea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Art. 15.-  (1) Calitatea de primar încetează la 
data depunerii jurământului de către noul primar. 

 
 Art.15. - Text nemodificat 
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  (2) Calitatea de primar încetează, de drept , 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în 
următoarele cazuri: 
 a) demisie; 
 b) incompatibilitate; 
 c) schimbarea domiciliului într-o altă     
 unitate administrativ-teritorială; 
 d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o 
 perioadă mai mare de 6 luni consecutiv, cu 
 excepţia cazurilor prevăzute de lege; 
 e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească 
 rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de 
 libertate; 
  f) punerea sub interdicţie judecătorească; 
 g) pierderea drepturilor electorale; 
 h) deces. 

  
 Art.16. – (1) În toate cazurile de încetare 
înainte de termen a mandatului de primar, prefectul 
emite un ordin prin care constată încetarea 
mandatului primarului. 
 (2)  Ordinul va avea la bază un referat semnat 
de secretarul comunei sau oraşului, precum şi actele 
din care rezultă motivul legal de încetare a 
mandatului. 

 
 Art. 16 - Text nemodificat 

 

 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.17. – (1) Primarul poate demisioana, prin 
cerere scrisă adresată consiliului local şi prefectului . 
La prima şedinţă ordinară a consiliului, preşedintele 
de şedinţă îl întreabă pe primar dacă stăruie în 
demisie. Dacă răspunsul este afirmativ sau dacă 
cel în cauză nu se prezintă pentru a răspunde , 
deşi a fost legal convocat, situaţie ce va fi 
consemnată în procesul- verbal, devin aplicabile 
dispoziţiile art.16. 

  
 (1) Primarul poate demisiona, anunţând în 
scris consiliul local şi prefectul. La prima şedinţă a 
consiliului, preşedintele de şedinţă ia act de această 
situaţie care se consemnează în procesul - verbal şi 
devin aplicabile dispoziţiile art.16.       
 ( Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
 
 

 
Aceeaşi motivare ca şi la 
art.10 nr. crt.13  din raport 
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21 
 

 (2) Ordinul prefectului, împreună cu un extras 
din procesul-verbal al şedinţei, se înaintează 
Ministerului Administraţiei Publice, care va propune 
Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor 
pentru un nou primar. 
 
 
 
 (3) Prevederile art.11 alin.(1) se aplică şi în 
cazul primarului. 
 (4) Primarul se află în imposibilitatea 
exercitării mandatului, în situaţiile în care nu se poate 
prezenta efectiv la primărie, din motive de sănătate 
sau alte cauze, chiar dacă acestea nu-i sunt 
imputabile. Prevederile art.11 alin.(2) se aplică în 
mod corespunzător. 
 (5) În cazurile prevăzute la art.15 alin.(2) lit. 
e), f) şi g), încetarea mandatului poate avea loc numai 
după rămînerea definitivă şi, după caz,  irevocabilă a 
hotărârii judecătoreşti. 

 (2) Prefectul ia act prin ordin de demisia 
primarului. Ordinul prefectului, împreună cu un 
extras din procesul-verbal al şedinţei, se înaintează 
Ministerului Administraţiei Publice, care va propune 
Guvernului stabilirea datei desfăşurării alegerilor 
pentru un nou primar. 
 ( Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
 (3) Text nemodificat 
 
 (4) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 (5) Text nemodificat 

Pentru claritatea textului. 
 
 
 
 

  
Secţiunea a 3-a 

Exercitarea mandatului de către preşedintele şi 
vicepreşedinţii consiliului judeţean, de către 
viceprimari şi de către delegatul sătesc. 

 
 
 - Text nemodificat 

 

 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 

  
 Art.18.- (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii 
consiliului judeţean, precum şi viceprimarii intră în 
exercitarea mandatului după declararea lor ca legal 
aleşi, potrivit legii administraţiei publice locale. 
 (2) Exercitarea mandatului de către 
persoanele prevăzute la alin. (1) cu excepţia 
viceprimarilor, încetează odată cu expirarea 
mandatului consiliului din care fac parte. 
Viceprimarii nu pot fi, în acelaşi timp şi consilieri. 

  
 Art.18.- (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii 
consiliului judeţean, precum şi viceprimarii intră în 
exercitarea mandatului după declararea lor ca legal 
aleşi, potrivit Legii administraţiei publice locale. 
 (2) – Text nemodificat  
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23 
 
 
 
 
 

 (3) Încetarea mandatului de consilier, în 
condiţiile art.9 alin.(2), are ca efect încetarea de 
drept, pe aceeaşi dată şi a mandatului de preşedinte 
sau vicepreşedinte al consiliului judeţean. 
 (4) Mandatul de preşedinte sau vicepreşedinte 
al consiliului judeţean, respectiv de viceprimar, poate 
înceta înainte de termen în urma eliberării sau 
revocării din funcţie, în condiţiile Legii 
administraţiei publice locale. 

 (3) – Text nemodificat 
 
 
 
 (4) Mandatul de preşedinte sau vicepreşedinte 
al consiliului judeţean, respectiv de viceprimar, poate 
înceta înainte de termen în urma eliberării din funcţie, 
în condiţiile Legii administraţiei publice locale.  
  (Domnul deputat Ionel Olteanu – Grupul 
parlamentar al PSD) 

 
 
 
  
Folosirea termenului de 
revocare contravine 
principiului constituţional al 
mandatului reprezentativ; 
termenul nu se regăseşte în 
dispoziţiile Legii 
nr.215/2001, aceasta 
folosindu-l numai pe cel de 
eliberare. 

  Art. 19.- Delegatul sătesc îşi exercită 
mandatul de la data alegerii sale, în condiţiile Legii 
administraţiei publice locale. Expirarea mandatului 
delegatului sătesc are loc odată cu alegerea unui alt 
delegat sătesc, precum şi în cazurile prevăzute la art.9 
alin.(2) lit.a), b), e) - i). Adunarea sătească poate 
hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului 
sătesc şi alegerea  unei alte persoane în această 
funcţie. 

 Art.19. - Text nemodificat  

  
CAPITOLUL III 
Incompatibilităţi 

  
  - Text nemodificat 

 

 

 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Art. 20. – (1) Calitatea de consilier local sau 
judeţean este incompatibilă cu: 
 
 
a) funcţia de prefect sau subprefect; 
b) calitatea de funcţionar public sau de angajat cu 

contract individual de muncă în aparatul propriu 
al consiliului respectiv sau în aparatul propriu al 
prefecturii din judeţul în cauză; 

   
 Art.20. – (1) Calitatea de consilier local sau 
consilier  judeţen este incompatibilă cu: 
  (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
a) text nemodificat 
b) text nemodificat 
 
 
 

 
Motivaţia a fost prezentată 
la nr.crt.1 din raport. 
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25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 

c) calitatea de conducător al unei regii autonome 
aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau 
conducător al unui serviciu public de specialitate 
sau al unei instituţii publice organizate în 
condiţiile legii în subordinea consiliului local sau 
judeţean în cauză; 

 
 
 
d) funcţia de primar şi viceprimar; 
e) calitatea de deputat sau senator, membru al 

Guvernului, secretar sau subsecretar de stat ori 
asimilaţii acestora, precum şi asimilaţii 
miniştrilor. 

f) funcţii care, potrivit legii, nu permit persoanelor 
care le deţin să fie alese. 

 (2) Calitatea de consilier local sau judeţean 
este compatibilă cu calitatea de membru în adunarea 
generală a acţionarilor la societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat, precum şi cu calitatea de 
membru al consiliului de administraţie din regiile 
autonome şi din societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat. 

c) calitatea de conducător al unei regii autonome sau 
societăţi comerciale aflate sub autoritatea 
consiliului respectiv sau conducător al unui 
serviciu public de specialitate sau al unei instituţii 
publice organizate în condiţiile legii în subordinea 
consiliului local sau judeţean în cauză; 

(Domnii deputaţi Radu Bara, Alexandru Ţibulcă şi 
Valeriu Zgonea- Grupul parlamentar al PSD, Emil Boc 
şi Ioan Oltean – Grupul parlamentar al PD) 
d) - text nemodificat 
e) – text nemodificat 
 
 
 
f) - text nemodificat 
 
 (2) – Se elimină 
 (Domnii deputaţi Emil Boc, Ioan Oltean şi Ioan 
Onisei – Grupul parlamentar al PD) 

 
Pentru cuprinderea şi a altor 
forme de organizare a 
acestor servicii publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliminarea este justificată, 
întrucât prevederea 
contravine dispoziţiilor 
legale privind 
incompatibilităţile prevăzute 
în Legea nr.215/2001. 
 

   
 Art.21.-Exercitarea unor funcţii conferite de 
un stat străin sau de către o organizaţie internaţională, 
salarizate de către acestea, este incompatibilă cu 
mandatul de consilier, fără aprobarea prealabilă  a 
consiliului. 

 
 Art.21. - Text nemodificat 

 

   
 Art.22.-Se interzice utilizarea numelui, însoţit 
de calitatea de consilier, în orice acţiune publicitară 
privitoare la o activitate financiară, industrială sau 
comercială.  

 
 Art.22 - Text nemodificat 
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 Art.23. – (1) Consilierii locali sau judeţeni, 
care se află într-una din situaţiile de incompatibilitate 
prevăzute la art.20 din prezenta lege , vor demisiona 
din funcţiile incompatibile cu mandatul de consilier, 
în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în 
exerciţiul mandatului. 
  
 
 (2) După expirarea termenului prevăzut la 
alin. (1), consilierul care continuă să se afle într-un 
caz de incompatibilitate este socotit demisionat de 
drept din funcţia de consilier. Situaţia se aduce la 
cunoştinţa consilierului în prima şedinţă a consiliului. 
Prevederile art. 12 alin. (1) rămân aplicabile. 

 Art.23. – (1) Consilierii locali sau consilierii 
judeţeni, care se află într-una din situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute la art.20 din prezenta lege, 
vor demisiona din funcţiile incompatibile  cu mandatul 
de consilier, în termen de cel mult 10 zile de la intrarea 
în exerciţiul mandatului. 
( Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul parlamentar 
al PNL) 
 (2) - Text nemodificat 

 
Motivaţia a fost prezentată 
la nr.crt.1 din raport. 
 
 
 

 
28 
 
 

 
 Art.24.-Schimbările intervenite în situaţia 
consilierilor, în timpul exercitării mandatului, se 
aduc la cunoştinţă consiliului, în scris, în termen de 
cel mult 10 zile de la data producerii acestora. 
 
 

  
 Art. 24 – Situaţiile de incompatibilitate a 
consilierilor, intervenite în timpul exercitării 
mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului, în scris, 
în termen de cel mult 10 zile de la data producerii lor. 
 (Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM) 

 
Nu orice schimbare 
intervenită în statutul 
consilierilor trebuie adusă la 
cunoştinţa consiliului, ci 
numai acelea care vizează 
incompatibilităţile. 

 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 

  
 Art.25.-(1) Cazurile de incompatibilitate vor 
fi examinate de comisia de specialitate care are în 
obiectul de activitate probleme de natură juridică în 
termen de 10 zile de la data când a fost sesizată. În 
toate cazurile de incompatibilitate, secretarul 
comunei sau oraşului ori, după caz, secretarul general 
al judeţului, va prezenta un referat. 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.25.-(1) Cazurile de incompatibilitate vor fi 
examinate de comisia de specialitate care are în 
obiectul de activitate probleme de natură juridică. În 
toate cazurile de incompatibilitate secretarul comunei 
sau oraşului ori, după caz, secretarul general al 
judeţului, secretarul general al municipiului 
Bucureşti,  va prezenta un referat. 
 (Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu) 
 După alin. (1) se introduce un text nou care 
devine alin.(2)   cu următorul cuprins: 
 (2) Existenţa unei situaţii de 
incompatibilitate poate fi sesizată de către orice 

 
Pentru acoperirea omisiunii 
din text cu privire la 
secretarul general al 
municipiului Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru completarea sferei 
celor care au dreptul să 
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31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Dacă consilierul a făcut să înceteze starea 
de incompatibilitate, după sesizarea comisiei de 
specialitate, în procesul – verbal al şedinţei de 
consiliu se va lua act de această situaţie şi procedura 
încetează.  

persoană prefectului, primarului, consiliului local 
sau consiliului judeţean, preşedintelui consiliului 
judeţean, secretarului comunei sau oraşului ori, 
după caz, secretarului general al judeţului respectiv 
secretarului general al municipiului Bucureşti, care 
sunt obligaţi să prezinte cazul comisiei de 
specialitate prevăzută la alin.(1).   
 (Domnii deputaţi Emil Boc, Ioan Oltean şi Ioan 
Onisei – Grupul parlamentar al PD) 
 Alin.(2) devine alin.(3) prin renumerotare. 
  

sesizeze cazurile de 
incompatibilitete. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

   
 Art.26.-Funcţia de primar este incompatibilă 
cu funcţiile şi calităţile prevăzute la art. 20 lit. a), b), 
c), e) şi f). 

 
 Art.26. - Text nemodificat. 
 

 

 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Art.27.-Primarii şi viceprimarii, preşedintele 
şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot fi 
reprezentanţi ai statului sau ai unităţilor 
administrativ-teritoriale în adunările generale ale 
acţionarilor de la societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-
teritoriale şi nu pot face parte din consiliile de 
administraţie ale regiilor autonome. 
 
 
 

   
 Art.27.-Primarii şi viceprimarii, preşedintele şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot fi 
reprezentanţi ai statului sau ai unităţilor administrativ-
teritoriale în adunările generale ale acţionarilor de la 
societăţile comerciale cu capital majoritar de stat sau 
ale unităţilor administrativ-teritoriale şi nu pot face 
parte din consiliile de administraţie ale regiilor 
autonome sau ale societăţilor comerciale . 
 (Domnii deputaţi Liviu Bara, Alexandru 
Ţibulcă şi Valeriu Zgonea – Grupul parlamentar al 
PSD).  

 
Pentru cuprinderea şi a altor 
forme de organizare ale 
serviciilor publice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 
 

  
 Art.28.- Exercitarea de către primar sau 
viceprimari, de preşedintele sau vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene a unor funcţii conferite de un 
stat străin sau de către o organizaţie 

 
 Art.28 - Exercitarea de către primar sau 
viceprimari, de preşedintele sau vicepreşedinţii 
consiliului judeţean a unor funcţii cu caracter 
permanent salarizate, conferite de un stat sau de 

 
Propunerea se pune de acord 
cu priorităţile Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte 
cooperările interregionale. 
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internaţională şi salarizate de către acestea, este 
incompatibilă cu mandatul de ales local. 
 

către o organizaţie internaţională este 
incompatibilă cu mandatul de ales local, dacă 
contravine intereselor comunităţii reprezentate. 
 ( Domnii deputaţi: Kovacs Csaba Tiberiu, 
Makkai Gergely – Grupul parlamentar al UDMR şi 
Viorel Coifan – Grupul parlamentar al PNL ). 

  
 Art. 29. – Prevederile art.26 din prezenta lege 
se aplică, în mod corespunzător şi în cazul 
viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 
consiliilor judeţene. 

 
 Art.29. - Text nemodificat. 

 

 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.30 – (1) Primarii care se află într-una din 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de prezentul 
capitol vor demisiona din funcţiile incompatibile cu 
mandatul de primar, în termen de cel mult 10 zile de 
la intrarea în exerciţiul mandatului. 
  
  
 (2) După expirarea termenului prevăzut la 
alin. (1), primarul care continuă să se afle în stare de 
incompatibilitate este socotit demisionat de drept din 
funcţia de primar. Situaţia se aduce la cunoştinţa 
consiliului în prima şedinţă a acestuia, şi se dă 
publicităţii   împreună   cu  motivele   care   au  
determinat-o. În aceeaşi şedinţă, consiliul local 
adoptă, la propunerea preşedintelui de şedinţă o 
hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului şi 
se declară vacantă funcţia de primar. Prevederile art. 
17 alin. (2) rămân aplicabile. 

  
 Art.30 (1) Primarii care se află într-una din 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de prezentul 
capitol pot demisiona din funcţiile incompatibile cu 
mandatul de primar, în termen de cel mult 10 zile de la 
intrarea în exerciţiul mandatului sau de la data 
apariţiei situaţiei de incompatibilitate. 
 (amendament al celor două comisii) 
 (2) – Text nemodificat. 

 
 
Pentru acurateţea textului. 
 
 
 
 

35  Art.31.- Dacă viceprimarul, preşedintele şi 
vicepreşedinţii consiliului judeţean deţin funcţii 
incompatibile cu aceste calităţi, devin aplicabile 
prevederile art. 30. 
 

 Art.31- Prevederile art.30 se aplică în mod 
corespunzător viceprimarilor, preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene. 
 (Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM) 

 
Pentru acurateţea textului. 
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CAPITOLUL IV 

Protecţia legală a aleşilor locali. 
 

  
 Text nemodificat. 

 

  
 Art.32 – (1) În exercitarea mandatului, aleşii 
locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de 
lege. 
 (2) Libertatea de opinie şi de acţiune în 
exercitarea mandatului alesului local, este garantată. 

 
 Art.32 – Text nemodificat 

 

 
36 
 

  
 Art. 33. – Aleşii locali nu pot fi traşi la 
răspundere juridică, sub nici o formă, pentru 
voturile sau pentru opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului. 
 

 
 Art.33. - Aleşii locali nu pot fi traşi la 
răspundere juridică, pentru opiniile politice exprimate 
în exercitarea mandatului. 
 (Domnii deputaţi Alexandru Ţibulcă, Radu 
Bara , Maria Lazăr şi Valeriu Zgonea– Grupul 
parlamentar al PSD) 

 
Art.33 din proiectul de lege 
contravine cu sintagma 
“pentru voturile”, 
dispoziţiilor art.53 din 
Legea nr 215/2001, potrivit 
cărora consilierii răspund 
pentru hotărârile care le-au 
votat. 

 
37 

  
 Art.34.-Reţinerea, sau trimiterea în judecată 
penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum 
şi faptele săvârşite care au determinat luarea 
măsurilor, se aduc la cunoştinţă autorităţii publice din 
care fac parte şi a perfectului, în termen de cel mult 
24 ore. 
 

 
 Art.34.-Reţinerea, arestarea sau trimiterea în 
judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, 
precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea 
măsurilor, se aduc la cunoştinţă autorităţii 
administraţiei publice din care fac parte cât  şi a 
perfectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către 
organele care au dispus măsurile respective. 
 (Domnii deputaţi Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL  şi Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM )  

 
Arestarea este o măsură 
preventivă mai gravă decât 
reţinerea. De asemenea, este 
necesară exprimarea mai 
clară şi conformă cu Legea 
nr.215/2001. 
 

  
 Art. 35.- (1) Pe întreaga durată a mandatului, 
aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii 
publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea 
penală.  

  
 Art.35. – Text nemodificat  
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 (2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi 
membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în 
care agresiunea împotriva acestora urmăreşte 
nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului 
local în legătură cu îndeplinirea mandatului său. 

 
38 
 
 
 

 
 Art.36.-Exercitarea mandatului de către 
primar, de către consilierii locali sau judeţeni se 
suspendă de drept în cazurile şi după procedurile 
stabilite de Legea administraţiei publice locale. 

  
 Art.36 - Se elimină 
 
 
 

 
Textul a fost preluat la 
nr.crt.14 şi a devenit art.101 
din raport. 
 

  
CAPITOLUL  V 

Grupurile de consilieri 
 

 
 - Text nemodificat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39 

  
 Art.37 – (1) Consilierii se pot constitui în 
grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice 
pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de 
cel puţin 3. 
 (2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la alin.(1) pot constitui un grup prin 
asociere. 
 (3) Grupul de consilieri este condus de un 
lider ales prin votul deschis al majorităţii membrilor 
grupului. 
  (4) Consilierii care părăsesc un grup pot 
acţiona în continuare numai ca independenţi. În 
aceste cazuri, nu se aplică prevederile art. 12 alin. 
(3). 
 
 
 

 
 Art. 37 . – (1) – Text nemodificat 
  
 
 
 (2) – Text nemodificat 
 
 
 (3) – Text nemodificat 
 
 
 (4) Consilierii care părăsesc un grup sau 
partidul pe a căror listă au intrat în consiliul local 
sau judeţean pot acţiona în continuare numai ca 
independenţi. 
 (Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR )  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Pentru completarea textului 
şi în cazul părăsirii unui 
partid. Teza a doua a acestui 
articol nu se mai justifică, 
întrucât alin.(3) al art.12 a 
fost eliminat. 
 

  Art.38. – Prevederile art.37 alin.(1) se aplică 
şi consilierilor independenţi. 
 

 
 Art. 38. - Text nemodificat 
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 Art. 39. – Consilierii nu pot trece  de la un 
grup la altul, chiar dacă au trecut de la un partid la 
altul, şi nu pot forma grupuri în numele unor partide 
care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit 
numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu, 
cel puţin cu un consilier. 

  
 Art.39. - Text nemodificat 

 

 
 
40 

   
 După art.39, se introduce un text nou care 
devine art.391, cu următorul  cuprins: 
 Art. 391 – În cazul fuzionării, două sau mai 
multe partide care sunt reprezentate în consiliu sau 
care au deja constituite grupuri, pot forma un grup 
distinct.  
 (Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR ) 

 
Partidul nou creat prin 
fuzionare are legitimitatea 
conferită de alegători. 

  
CAPITOLUL VI 

Drepturile aleşilor locali. 
 

  
  - Text nemodificat. 

 

   
 Art.40. – (1) Pe timpul exercitării mandatului 
de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte 
al consiliului judeţean, contractul de muncă sau actul 
de numire a acestora în cadrul unei instituţii sau 
autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la 
societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat ori al unităţilor administrativ-
teritoriale se suspendă. 
 (2) Sunt exceptate de la suspendarea 
contratului de muncă sau a actului de numire, cadrele 
didactice, mai puţin educatorii şi învăţătorii, precum 
şi cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat 
profesional, oamenii de cultură şi artă. 

 
 Art.40. - Text nemodificat. 
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 Art.41. – (1) În funcţiile deţinute de 
persoanele al căror contract de muncă sau act de 
numire au fost suspendate potrivit art.40 alin.(1), pot 
fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată 
determinată. 
 (2) Funcţiile de conducere pot fi ocupate 
numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului 
de către titular. 
 (3) În cazul în care , pe durata exercitării 
mandatului de către persoanele care ocupă funcţiile 
de aleşi locali prevăzute la art.40 alin.(1), au loc 
reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt 
obligate să comunice persoanelor al căror contract de 
muncă sau act de numire a fost suspendat, noul loc de 
muncă stabilit, corespunzător celui deţinut de aceştia, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

 
 Art.41. – Text nemodificat 

 

 
41 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 

  
 Art.42 – (1) La încetarea mandatului de 
primar, de viceprimar, de preşedinte sau 
vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanele în 
cauză îşi reiau activitatea în executarea aceluiaşi 
contract de muncă sau act de numire. Dacă este 
cazul, la stabilirea clasei şi gradului de încadrare se 
vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de 
demnitate publică alese. 
   
 (2) În cazul în care, conducerea persoanei 
juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută 
anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa 
instanţei de judecată competente. 
 
 

  
 Art.42. - (1) La încetarea mandatului de primar, 
de viceprimar, de preşedinte sau vicepreşedinte al 
consiliului judeţean, persoanele în cauză îşi reiau 
activitatea în executarea aceluiaşi contract de muncă 
sau act de numire. La stabilirea clasei şi gradului de 
încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în 
funcţiile de demnitate publică alese. 
 (Domnii deputaţi Radu Bara, Valeriu Zgonea şi 
Alexandru Ţibulcă – Grupul parlamentar al PSD.)  
 (2) În cazul în care, conducerea persoanei 
juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută 
anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa 
instanţei de judecată competentă, cererea fiind scutită 
de taxă de timbru judiciar. 
 (Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR) 

 
Pentru acurateţea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoana căreia i se refuză 
reîncadrarea în funcţia 
deţinută anterior alegerii, se 
află în situaţia valorificării 
unui drept conferit prin 
dispoziţiile legale care 
reglementează raporturile de 
muncă. 
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 Art.43.-Timp de 2 ani de la data încetării 
mandatului, persoanelor prevăzute la art. 40 alin. (1) 
nu li se poate modifica sau desface contractul de 
muncă sau nu pot fi eliberate din funcţie, pe motive 
ce nu le sunt imputabile. 

 
 Art.43 – Text nemodificat 

 

   
 Art.44 . – La încetarea mandatului, primarii şi 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
lege pentru pensionare sau sunt pensionari 
beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, 
recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi 
indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii. 

 
 Art.44 – Text nemodificat 
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 Art.45. – Participarea aleşilor locali la 
activitatea autorităţilor administraţiei publice locale 
are caracter public şi legitim, fiind în acord cu 
interesele generale ale colectivităţii în care îşi 
exercită mandatul. 

 
 Art.45 – Se elimină  
 
 (Domnul deputat Alexandru Ţibulcă – Grupul 
parlamentar al PSD) 

 
Reglementările cuprinse în 
acest articol au fost preluate 
în art.3 alin.(1). 

   
 Art.46. – Aleşii locali au dreptul de iniţiativă 
în promovarea actelor administrative, individual sau 
în grup. 

 
 Art.46 – Text nemodificat 

 

  Art.47 – (1) Pentru participarea la lucrările 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii 
au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Preşedinţilor 
şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se 
acordă indemnizaţie de şedinţă. 
 (2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii 
consiliului care participă la şedinţele ordinare ale 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în 
cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară  a 
primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau 
primarului general al municipiului Bucureşti, după 

 Art. 47 – Text nemodificat  
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caz. 
 (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se 
poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o 
şedinţă ordinară de consiliu şi 1 – 2 şedinţe de 
comisii de specialitate, pe lună. 
 (4) În cazul consiliilor judeţene, indemnizaţia 
se acordă pentru o şedinţă ordinară şi pentru 1 – 2 
şedinţe ale comisiilor de specialitate, organizate la 
interval de două luni, potrivit legii. 
 (5) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit 
prevederilor alin.(2) – (4) se efectuează exclusiv din 
veniturile proprii ale bugetelor locale, respectiv 
judeţene. 
 (6) Consilierii au dreptul la decontarea 
cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea 
mandatului, în condiţiile legii. 
 (7) Prevederile prezentului articol se aplică, în 
mod corespunzător, şi delegatului sătesc. 

 
44 

 
 Art.48. – Primarii şi viceprimarii, precum şi 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene au 
dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit 
legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în 
condiţiile legii, a cheltuielilor făcute cu ocazia 
exercitării mandatului.  
 

 
 Art.48 - Primarii şi viceprimarii, precum şi 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene au 
dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii. 
De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condiţiile 
legii, a cheltuielilor legate de exercitarea 
mandatului.  
 (Doamna deputat Smaranda Dobrescu  – 
Grupul parlamentar al PSD) 

 
 
 
Pentru acurateţea textului.  
 

   
 Art.49. – Drepturile băneşti, cuvenite potrivit 
legii aleşilor locali, pot fi cumulate cu pensia sau alte 
venituri, în condiţiile legii.  
 

 
 Art.49 -  Text nemodificat 

 

   
 Art.50. – Consilierii şi delegatul sătesc, care 
participă la şedinţele de consiliu organizate în mod 

 
 Art.50. – Text nemodificat 
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excepţional în timpul programului de lucru, se 
consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul 
şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la 
locul de muncă. 

   
 Art.51. – (1) Primarii şi viceprimarii, 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene 
beneficiază de concedii de odihnă, concedii de boală, 
concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în 
cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit 
legii. 
 (2) Pentru a beneficia de concediu fără plată 
sau de concedii plătite în cazul unor evenimente 
familiale deosebite, primarii şi preşedinţii consiliilor 
judeţene au obligaţia de a informa, în prealabil, 
consiliul local sau judeţean, după caz, indicând 
durata acestora şi perioada de timp în care vor avea 
loc.În cazuri de urgenţă, informarea se va face în 
prima şedinţă de consiliu, organizată după terminarea 
concediului. 
 (3) Concediile fără plată sau pentru 
evenimente familiale deosebite, precum şi durata 
acestora, în cazul viceprimarilor şi vicepreşedinţilor 
consiliilor judeţene, se aprobă de către primar, 
respectiv preşedinte.   
 

 
 Art.51. – Text nemodificat 

 

   
 Art.52. – Durata exercitării mandatului de 
primar şi de viceprimar, de preşedinte şi de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean constituie 
vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul 
la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor 
băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi 
la recalcularea pensiei.  
 

 
 Art.52.- Text nemodificat  
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 Art.53.-Aleşii locali care nu au domiciliul în 
localitatea de reşedinţă a unităţii administrativ-
teritoriale şi care folosesc autoturismul 
proprietate personală pentru a se deplasa din 
localitatea în care domiciliază, la sediul primăriei 
sau în alte localităţi, în vederea exercitării 
mandatului şi înapoi, vor primi contravaloarea 
carburantului utilizat în acest scop. Dacă se 
deplasează cu un mijloc de transport în comun, li 
se va achita contravaloarea biletului sau, dacă este 
cazul, a abonamentului. 

 Art.53 – Aleşii locali care folosesc 
autoturismul proprietate personală sau mijloacele 
de transport în comun pentru a se deplasa din 
localitatea în care domiciliază, în localitatea în care 
se desfăşoară şedinţa consiliului local, a consiliului 
judeţean sau a comisiilor de specialitate vor primi 
contravaloarea transportului. 
 
 (Reformulare comisii) 
 

 
Pentru o mai bună redactare 
a textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.54. -Aleşii locali beneficiază de plata 
cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare 
profesională organizate de instituţii specializate, în 
decursul mandatului, conform hotărârii consiliului 
local sau judeţean.  

 
 Art.54 - Text nemodificat 

 

  
 Art.55. – (1) Dreptul aleşilor locali de a avea 
acces la orice infomaţie de interes public nu poate fi 
îngrădit. 
 (2) Autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi 
persoanele juridice de drept privat sunt obligate să 
asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit 
competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi 
asupra problemelor de interes local. 

 
 Art.55. – Text nemodificat 

 

   
 Art.56.- (1) Dreptul de asociere este garantat 
aleşilor locali. 
 (2) În virtutea mandatului reprezentativ 
acordat de colectivităţile locale, structurile asociative 
legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de 
către autorităţile administraţiei publice centrale în 
toate problemele de interes local. 

 
 Art.56. – Text nemodificat 
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46 
 
 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 
 
 
48 

 
 Art.57.-Primarii şi viceprimarii, preşedinţii 
şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene au dreptul la 
paşaport diplomatic sau de serviciu, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare, pe care le pot 
utiliza numai în îndeplinirea misiunilor oficiale 
încredinţate de către consiliul local sau judeţean, 
după caz, sau de către alte autorităţi competente. 

 
 
 
 
 

 

  
 La art.57 se înlocuieşte textul iniţial cu două 
alineate noi care devin alin.(1) şi (2) cu următorul 
cuprins : 
  
  
 
 
 Art.57. – (1) În urma îndeplinirii unor 
misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte 
un raport privind deplasările efectuate la prima 
şedinţă ordinară de consiliu. În cazul primarului, 
viceprimarului şi consilierilor locali termenul 
maxim de depunere a raportului este de 30 de zile , 
iar în cazul consilierilor judeţeni este de 45 de zile 
de la data încheierii misiunii. 
 (2) În cazul nerespectării prevederilor 
alin.(2), aleşii locali vor suporta cheltuielile 
deplasării. 
 (Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR) 

 
Textul iniţial al acestui 
articol a fost eliminat 
întrucât există reglementare 
specifică în domeniu ( 
Ordonanţa Guvernului nr. 
65/1997 privind regimul 
paşapoartelor în România) 
şi a fost înlocuit cu două 
alineate noi. 
 
 
Consiliile locale trebuie să 
fie informate în timp util 
despre modul în care sunt 
îndeplinite misiunile oficiale 
încredinţate. 
 
 
 
 
 

  
CAPITOLUL VII 

Obligaţiile aleşilor locali 

 
 - Text nemodificat 
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 Art.58. – Aleşii locali, în calitate de 
reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de 
a participa, pe durata exercitării mandatului, la 
exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei 
publice locale din care fac parte sau pe care le 
reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi 
de colectivitatea care i-a ales. 
 

  
 Art.58. – Aleşii locali, în calitate de 
reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a 
participa, pe durata mandatului, la exercitarea 
funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din 
care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună 
credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea 
care i-a ales. 
 (Domnii deputaţi Radu Bara, Valeriu Zgonea şi 
Alexandru Ţibulcă – Grupul parlamentar al PSD.) 

 
Pentru claritatea textului. 
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 Art.59.-Consilierii locali şi consilierii judeţeni 
sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, 
precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, 
să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să 
nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu 
cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori 
calomnioase. 

 
 Art.59. – Text nemodificat 

 

 
 

  
 Art.60.-Aleşii locali sunt obligaţi să 
menţioneze expres situaţiile în care interesele lor 
personale contravin intereselor generale. În cazurile 
în care interesul personal nu are caracter patrimonial, 
consiliile locale pot permite participarea la vot a 
consilierului. 

 
 Art.60. – Text nemodificat 

 

 
 
 

  
 Art. 61.- Aleşii locali sunt obligaţi la probitate 
şi discreţie profesională  

 
 Art.61. – Text nemodificat  

 

 
 
 

  
 Art.62. – Aleşii locali sunt obligaţi să dea 
dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis 
alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, 
bani, foloase materiale sau alte avantaje.  

 
  Art.62. – Text nemodificat 
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 Art.63. – (1) Aleşii locali au obligaţia de a 
aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele 
administrative ce interesează colectivitatea locală.  
 (2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în 
exercitarea mandatului, să organizeze, periodic, cel 
puţin o dată pe trimestru , întâlniri cu cetăţenii şi să 
acorde audienţe. 
 
 
 
  (3) Comisiile de specialitate sunt obligate să 
prezinte un raport anual de activitate, consiliului, care 

  
 Art.63. – (1) Text nemodificat 
  
 
 (2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea 
mandatului, să organizeze, periodic, cel puţin o dată pe 
trimestru, întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe şi 
să prezinte în consiliul local informare privind 
problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 
 ( Domnii deputaţi Radu Bara, Valeriu Zgonea 
şi Alexandru Ţibulcă – Grupul parlamentar al PSD.) 
 (3) Text nemodificat 

 
 
 
 
Pentru informare consiliului 
local cu problemele 
cetăţenilor. 
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va fi făcut public prin grija secretarului comunei sau 
oraşului, respectiv a secretarului general al judeţului 
sau al municipiului Bucureşti. 
 

   
 Art.64. – Aleşii locali au îndatorirea de a-şi 
perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei 
publice locale, urmând cursurile de formare şi 
perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile 
abilitate. 

 
 Art.64. – Text nemodificat 

 

   
 Art.65. – (1) Consilierii locali şi judeţeni, 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu 
pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor 
de specialitate din care fac parte decât în situaţiile 
prevăzute în regulamentul de funcţionare. 
 (2) Nu se consideră absent consilierul care nu 
participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei 
însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite 
prin regulamentul de funcţionare a consiliului. 

  
 Art. 65. – Text nemodificat  

 

   
 Art 66. – Aleşii locali nu pot face uz şi nu se 
pot prevala de această calitate, în exercitarea unei 
activităţi private. 

  
 Art.66. – Text nemodificat 

 

  
 Art. 67. – (1) Primarii şi viceprimarii sunt 
obligaţi să depună declaraţia de avere la prefect, în 
termen de 3 zile de la validare în cazul primarului, 
respectiv de la alegere, în cazul viceprimarului. 
Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene 
depun declaraţia de avere în termen de 10 zile de la 
alegere, la Ministerul Administraţiei Publice. 
 (2) Prevederile legale în vigoare, privitoare la 
declaraţia de avere se aplică în mod corespunzător.  
 

 Art.67. – Text nemodificat  
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 CAPITOLUL  VIII 

Răspunderea aleşilor locali 
 

- Text nemodificat 
 

  
Secţiunea 1 

Abateri şi sancţiuni 

 
  - Text nemodificat 
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 Art.68.-Aleşii locali răspund, după caz, 
administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite 
în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile 
legii. 
 

 
 Art.68.-Aleşii locali răspund, în condiţiile 
legii, administrativ, civil sau penal, după caz,  pentru 
faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.  
 (Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM ) 

 
Pentru rigoarea textului. 

   
 Art.69. – (1) Consilierii răspund în nume 
propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea 
mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea 
consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe 
care le-au votat. 
 (2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului 
va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea 
consilierului, se va menţiona în mod expres votul 
acestuia. 

  
 Art.69. – Text nemodificat 
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 Art. 70. – (1) Încălcarea de către consilieri a 
prevederilor legii administraţiei publice locale, a 
prevederilor prezentei legi, precum şi ale 
regulamentului de funcţionare a consiliului atrage 
aplicarea următoarelor sancţiuni: 
a) avertismentul; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvântului; 
d) eliminarea din sala de şedinţă; 
e) interzicerea de a participa la lucrările următoarei 

şedinţe a consiliului; 
 

 
 Art. 70. – (1) Încălcarea de către consilieri a 
prevederilor Legii administraţiei publice locale, a 
prevederilor prezentei legi, precum şi ale 
regulamentului de organizare şi funcţionare a 
consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni: 
a) avertismentul; 

b)  chemare la ordine; 
c )  retragerea cuvântului ;  
d)  eliminare din sala de şedinţă; 
e) – se elimină 
 (Domnul deputat Valeriu Zgonea - Grupul 
parlamentar al PSD) 
 

 
Pentru rigoarea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină lit.e) întrucât 
sancţiunea propusă se 
regăseşte la lit.f) 
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54 
 
55 
 
 
56 
 
 
57 
 
 
 
 
 

f) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi 
ale comisiei de specialitate; 

g) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 
şedinţe. 

 
(2) Sancţiunile prevăzute la lit.a)-d) se aplică de 
preşedintele de şedinţă, iar cele de la lit. e) - g) de 
către consiliu, prin hotărâre. 
   (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la 
lit.e) şi f), 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. 

f) devine e)  excluderea temporară de la lucrările 
consiliului şi ale comisiei de specialitate; 
g) devine f)  retragerea indemnizaţiei de şedinţă, 
pentru 1-2 şedinţe. 
 
 (2) Sancţiunile prevăzute la lit.a)-d) se aplică 
de preşedintele de şedinţă, iar cele de la lit. e) - f) de 
către consiliu, prin hotărâre. 
 (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la 
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. 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
Pentru corelarea textelor ca 
urmare a modificărilor 
adoptate la alin.(1) 
Pentru corelarea textelor ca 
urmare a modificărilor 
adoptate la alin.(1) 

   
 Art.71. – La prima abatere, preşedintele de 
şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită 
să respecte regulamentul. 

  
 Art.71. – Text nemodificat 
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 Art.72. – (1) Consilierii care nesocotesc 
avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să 
se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă 
în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile 
regulamentului vor fi chemaţi la ordine. 
 (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul 
– verbal de şedinţă. 

 
 Art.72 devine art.73 
 
 ( Domnul deputat Valeriu Zgonea – Grupul 
parlamentar al PSD) 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă cu 
privire la sistematizarea 
textelor. 
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 Art.73.- (1) Înainte de a fi chemat la ordine, 
consilierul este invitat de către preşedinte să-şi 
retragă sau să explice cuvântul sau expresiile care au 
generat incidentul şi care ar da loc la aplicarea 
sancţiunii. 
 (2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă 
ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte 
ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 

 
 Art. 73 – Textul nemodificat al art.72  
  
 ( Domnul deputat Valeriu Zgonea – Grupul 
parlamentar al PSD) 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă cu 
privire la sistematizarea 
textelor. 
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 Art.74. – În cazul în care, după chemarea la 
ordine un consilier continuă să se abată de la 
regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar 
dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din 
sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. 

 
 Art. 74. – Text nemodificat 
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 Art.75. – (1) În cazul unor abateri grave, 
săvârşite în mod repetat sau a unor abateri deosebit 
de grave, consiliul poate aplica sancţiunea 
interzicerii participării consilierului la lucrările 
următoarei şedinţe a consiliului sau poate hotărî 
excluderea temporară a acestuia de la lucrările 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate. 
 (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de 
comisia de specialitate care are în obiectul de 
activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la 
sesizare.  

 
 Art. 75. – (1) În cazul unor abateri grave, 
săvârşite în mod repetat sau a unor abateri deosebit de 
grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii 
temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi 
ale comisiilor de specialitate. 
 (Amendament comisii) 
 
 (2) - Text nemodificat 
 
 

 
Pentru corelare cu 
prevederile art.70 din 
proiectul de lege, astfel cum 
a fost amendat de comisii. 

 
61 

 
 Art.76.-Excluderea temporară de la lucrările 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate 
depăşi 2 luni, în cazul consiliilor locale, respectiv 4 
luni, în cazul consiliilor judeţene. 

 
 Art.76. – Excluderea temporară de la lucrările 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate 
depăşi 2 şedinţe consecutive.  
(Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul parlamentar 
al PNL) 

Pentru punerea de acord cu 
prevederile Legii 
nr.215/2001 în ceea ce 
priveşte modul de 
desfăşurare a activităţii 
consiliilor locale şi a 
consiliilor judeţene. 
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 Art.77.-Interzicerea participării la 
următoarea şedinţă a consiliului, precum şi 
excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor 
de specialitate au drept consecinţă neacordarea 
indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă. 

 
 Art.77. – Excluderea de la lucrările consiliului 
şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă 
neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada 
respectivă. 
 (Amendament comisii) 

 
Pentru corelare cu 
prevederile art.70 din 
proiectul de lege, astfel cum 
a fost amendat de comisii. 
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 Art.78. – În caz de opunere, interzicerea 
participării la şedinţe şi excluderea se execută cu 
ajutorul forţei publice pusă la dispoziţia 

 
 Art. 78. – În caz de opunere, interzicerea 
participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei 
publice pusă la dispoziţia preşedintelui. 

 
Pentru corelare cu 
prevederile art.70 din 
proiectul de lege, astfel cum 
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preşedintelui. 
 

 (Domnul deputat Emil Boc – Grupul 
parlamentar al PD) 

a fost amendat de comisii. 
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 Art.79. - (1) Sancţiunile prevăzute la art. 70 
alin. (1) lit. e) – g) se aplică prin hotărâre adoptată de 
consiliu cu votul a cel puţin 2/3 din numărul 
consilierilor în funcţie.  
 (2) Pe perioada sancţionării, consilierii în 
cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. 

 
 Art.79. – (1) Sancţiunile prevăzute la art. 70 
alin. (1) lit. e) - f) se aplică prin hotărâre adoptată de 
consiliu cu votul a cel puţin 2/3 din numărul 
consilierilor în funcţie.  
 (Amendament  comisii) 

 
Pentru corelarea textelor. 

   
 Art.80. – Pentru menţinerea ordinii în 
şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii 
acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de 
şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la 
art.70 alin.(1) lit.a)- d). 

 
 Art. 80. – Text nemodificat 

 

   
 Art.81. – Sancţiunile prevăzute la art. 70 
alin.(1) se pot aplica în mod corespunzător 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, 
pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilieri. 
 

 
 Art. 81. - Text nemodificat 

 

  
 Art.82.- (1) Pentru abateri grave şi repetate, 
săvîrşite în exercitarea mandatului  de viceprimar , de 
preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica 
umătoarele sancţiuni: 

a) mustrare;  
b) avertisment; 
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe 

timp de 1 –  3 luni; 
d) eliberarea din funcţie. 

 
 (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi 
b) se aplică, prin hotărâre a consiliului la propunerea 

 
 Art.82. - Text nemodificat 
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motivată a primarului, respectiv a preşedintelui 
consiliului judeţean. În cazul preşedintelui consiliului 
judeţean, propunerea trebuie făcută de cel puţin o 
treime din numărul consilierilor în funcţiune şi va fi 
temeinic motivată. Motivele care justifică propunerea 
de sancţionare vor fi difuzate consilierilor cu cel 
puţin 5 zile înaintea şedinţei. 
 (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin(1) 
lit.a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al 
majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul 
sancţiunii prevăzute la lit.c) şi d), cu votul secret a 
cel puţin două treimi din numărul consilierilor în 
funcţie. 
 (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 au încălcat 
Constituţia, celelalte legi ale ţării sau au prejudiciat 
interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale 
sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-
teritorială respectivă. 
 (5) La eliberarea din funcţie, se aplică, în mod 
corespunzător, prevederile legii administraţiei 
publice locale. 
 

  
 Art. 83. – Împotriva sancţiunii prevăzute la 
art.82 alin.(1) lit. c) şi d), persoana în cauză se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ 
competentă. Procedura prealabilă nu este obligatorie. 
 

 
 Art. 83. – Text nemodificat 

 

  Art.84. – Aplicarea sancţiunilor prevăzute la 
art. 70 alin.(1), în cazul preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliului judeţean, în calitatea 
acestora de consilieri, nu are nici un efect asupra 

 
 Art.84. – Text nemodificat 
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exercitării de către cei în cauză a mandatului 
încredinţat de consiliu. 
 

  
 Art.85. – Aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 
82 alin.(1) lit. d) nu are nici un efect asupra 
mandatului de consilier al preşedintelui sau al 
vicepreşedintelui consiliului judeţean.  
 

  
 Art.85. – Text nemodificat  

 

   
 Art.86. – Primarii pot fi revocaţi din funcţie 
în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile 
stabilite prin legea administraţiei publice locale. 
 

 
 Art. 86. - Text nemodificat 
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 Art.87.-Constituie abateri următoarele fapte 
săvârşite de primar: 
a) refuzul de a participa la şedinţele consiliului local; 
b) neîndeplinirea  sau neluarea măsurilor necesare 
pentru executarea hotărârilor de consiliu; 
 
 
 
c) lipsa nemotivată, mai mult de 5 zile, din unitatea 
administrativ-teritorială al cărei primar este; 
d) refuzul de a emite, în termenul legal dispoziţia 
privitoare la stabilirea de sarcini concrete pentru 
viceprimari; 
e) comportamentul abuziv, necivilizat faţă de cetăţeni 
şi faţă de personalul din aparatul propriu; 
f) emiterea de dispoziţii fără a solicita avizul 
secretarului; 
 
 
 

  
 Art.87. – Constituie abateri următoarele fapte 
săvărşite de primar: 
a) –Text nemodificat; 
b) neîndeplinirea sau neluarea măsurilor necesare 
pentru executarea hotărârilor consiliului date în 
temeiul legii; 
 (Domnul deputat Ioan Miclea – Grupul 
parlamentar al PRM) 
c) – Text nemodificat; 
 
d) – Text nemodificat; 
 
  
e) – Text nemodificat; 
 
f) emiterea de dispoziţii cu caracter normativ fără a 
solicita avizul de legalitate al secretarului; 
 (Domnul deputat Alexandru Ţibulcă – Grupul 
parlamentar al PSD şi domnul deputat Ioan Oltean –
Grupul parlamentar al  PD) 

 
 
 
 
 
Pentru rigoarea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoarea textului. 
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g) refuzul de a soluţiona în termen legal cererile 
locuitorilor; 
h) refuzul de a convoca şedinţele ordinare sau 
extraordinare ale consiliului sau neluarea măsurilor 
necesare pentru difuzarea din timp a materialelor 
prevăzute la ordinea de zi; 
i) refuzul de a pune la dispoziţia consilierilor 
informaţiile şi materiale necesare executării în bune 
condiţii de către aceştia a mandatului; 
j) neaducerea la cunoştinţă publică a ordinii de zi a 
şedinţelor de consiliu; 
k) neluarea măsurilor necesare pentru deschiderea în 
bune condiţii a anului şcolar, precum şi pentru 
repararea şi întreţinerea în bune condiţii a străzilor,  a 
clădirilor şi a altor obiective publice sau private, 
aflate în proprietatea comunei sau oraşului; 
 
 
 
l) neluarea măsurilor necesare pentru buna organizare 
şi funcţionare a serviciilor publice de gospodărie 
comunală; 
 
 
m) lipsa de preocupare cu privire la aspectul 
celorlalte clădiri din unitatea administrativ-teritorială 
a împrejmuirilor şi altor lucrări, indiferent de 
proprietarul acestora; 
 
 
 
n) refuzul îndeplinirii sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a atribuţiilor delegate sau a celor 
stabilite prin legi speciale; 

 
g) –Text nemodificat; 
 
h) –Text nemodificat; 
 
 
 
i) – Text nemodificat; 
 
 
j) –Text nemodificat; 
  
k) neluarea măsurilor legale necesare în limita 
bugetului aprobat, pentru deschiderea în bune 
condiţii a anului şcolar, precum şi pentru repararea şi 
întreţinerea în bune condiţii a străzilor,  a clădirilor şi a 
altor obiective publice sau private, aflate în 
proprietatea comunei sau oraşului; 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
l) neluarea măsurilor legale necesare pentru buna 
organizare şi funcţionare a serviciilor publice de 
gospodărie comunală; 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
m) neluarea măsurilor legale necesare pentru 
protejarea aspectului celorlalte clădiri din unitatea 
administrativ-teritorială, a împrejmuirilor şi altor 
lucrări, indiferent de proprietarul acestora; 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL) 
 
n) - Text nemodificat; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoarea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoarea textului. 
 
 
 
 
Pentru rigoarea textului. 
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o) neluarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea în 
bune condiţii a activităţii de stare civilă, de întocmire 
şi păstrare în bune condiţii a registrelor de stare civilă 
şi a listelor electorale permanente; 
 
 
 
p) neluarea măsurilor de protecţie socială prevăzute 
de lege, precum şi neimplicarea în asigurarea 
măsurilor de ocrotire a copiilor aflaţi în dificultate; 
q) neluarea măsurilor necesare pentru stabilirea 
corectă a impozitelor şi taxelor locale, de colectare la 
timp a acestora şi de folosire a alocaţiilor bugetare 
potrivit legii şi hotărârilor consiliului local; 
 
 
r) refuzul de a purta eşarfa în cazurile şi în condiţiile 
prevăzute de legea administraţiei publice locale; 
s) neîndeplinirea altor atribuţii stabilite prin legi 
speciale. 

o) neluarea măsurilor necesare legale pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de stare 
civilă, de întocmire şi păstrare în bune condiţii a 
registrelor de stare civilă şi a listelor electorale 
permanente; 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL)  
p) - Text nemodificat; 
  
 
q) neluarea măsurilor  legale necesare pentru stabilirea 
corectă a impozitelor şi taxelor locale, de colectare la 
timp a acestora şi de folosire a alocaţiilor bugetare 
potrivit legii şi hotărârilor consiliului local; 
 (Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL)  
r) – text nemodificat; 
 
s) neîndeplinirea altor atribuţii stabilite prin alte legi.
 (Amendament comisii)  
 

Pentru rigoarea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoarea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoarea textului. 
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 Art.88. – Pentru săvârşirea abaterilor 
prevăzute la art, 87, primarului i se pot aplica 
următoarele sancţiuni: 

a) avertisment public: 
b) diminuarea indemnizaţiei cu 10-20% pe 

timp de 3-6 luni; 
c) suspendarea din funcţie pe timp de 1-2 

luni, cu neplata indemnizaţiei pe această 
perioadă. 

 
 
 

 Art.88. – Pentru săvârşirea abaterilor prevăzute 
la art.87, primarului i se pot aplica următoarele 
sancţiuni:  

a) avertisment public; 
b) diminuarea indemnizaţiei cu 5-20% pe 

timp de 2 - 4 luni; 
(Domnul deputat Emil Boc - Grupul 
parlamentar al PD şi domnul deputat Liviu 
Bara – Grupul parlamentar al PSD) 
c) suspendarea din funcţie pe timp de 1-2 luni, 

cu neplata indemnizaţiei pe această 
perioadă.  

 

. 
 
 
 
 
Pentru o mai bună nuanţare 
a aplicării sancţiunilor, în 
funcţie de gravitatea 
abaterilor. 
 
 
 
 
 



 36 
 Secţiunea a 2-a 

Colegiul de  disciplină 
 

- Text nemodificat 
 

 

 
74 
 
 
 
 
 
 
75 
 
 
76 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
 
 
 
78 
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 Art.89.- (1)Aplicarea sancţiunilor prevăzute 
la art. 88, în cazul primarilor, se face de un colegiu 
de disciplină, care se organizează în fiecare judeţ şi 
în municipiul Bucureşti al cărui preşedinte va fi 
un judecător desemnat de preşedintele 
tribunalului, dintre magistraţii Secţiei de 
contencios administrativ. 
 (2) Componenţa, modul de sesizare şi 
procedura de lucru a colegiului de disciplină vor fi 
stabilite prin hotărâre a Guvernului. 
 (3) În cazul unor abateri grave, repetate, 
Colegiul de disciplină poate recomanda începerea 
procedurilor necesare pentru organizarea unui 
referendum având ca obiect revocarea din funcţie 
a primarului, potrivit prevederilor legii 
administraţiei publice locale. 
 (4) Colegiul de disciplină adoptă hotărâri 
cu majoritatea membrilor săi. Hotărârile 
colegiului pot fi atacate la instanţa de contencios 
administrativ a tribunalului. Procedura prealabilă 
nu este obligatorie. Judecătorul care a prezidat 
Colegiului de disciplină nu poate intra în 
completul de judecată care soluţionează plângerea 
împotriva Colegiului de disciplină. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.89. - (1) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la 
art. 88, în cazul primarilor, se face de un Colegiu de 
disciplină, care se organizează în fiecare judeţ în 
termen de 60 de zile de la validarea mandatului 
primarilor din judeţul respectiv. 
 
  
 (2) Colegiul de disciplină este format din 5-7 
primari aleşi de ansamblul primarilor din fiecare 
judeţ, prin vot secret. 
 (3) Durata mandatului Colegiului de 
disciplină este egală cu durata mandatului 
primarilor. 
 
  
 
 (4) La stabilirea componenţei Colegiului de 
disciplină se va ţine seama de numărul de mandate 
de primar deţinute de fiecare partid, formaţiune 
politică, respectiv primari independenţi, în judeţul 
respectiv. 
 
  
 
 (5) Desemnarea candidaţilor pentru Colegiul 
de disciplină se face de fiecare partid sau 
formaţiune politică, precum şi de grupul primarilor 
independenţi, dacă fiecare din acestea deţin cel 
puţin 3 mandate de primar în judeţ.  
 (6) Fiecare partid , formaţiune politică şi 
grup de primari independenţi poate propune un 

 
S-a reformulat întregul 
articol, pentru a se respecta 
principiul autonomiei 
locale, prevăzut de art.119 
din Constituţia României. 
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80 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

număr dublu de candidaţi faţă de numărul de 
locuri la care are dreptul. Candidaţii care nu vor fi 
declaraţi aleşi vor fi socotiţi supleanţi ai titularilor, 
urmând să-i înlocuiască pe aceştia în caz de 
imposibilitate de exercitare a mandatului. 
 (7) În buletinele de vot, candidaţii vor fi 
grupaţi în funcţie de apartenenţa politică, respectiv 
independenţi. 
(reformularea întregului articol 89 s-a făcut de către 
comisii împreună cu reprezentantul Guvernului)  
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 După art. 89 se introduc 6 articole noi care 
devin art. 90 – 95 , cu următorul cuprins: 
 Art.90 - Colegiul de disciplină este condus de 
un preşedinte. Funcţia de preşedinte este 
îndeplinită prin rotaţie, pentru o perioadă de câte 6 
luni, de către unul din membrii colegiului. 
(formularea s-a făcut de către comisii împreună cu 
reprezentantul Guvernului) 

 
S-a reformulat articolul 90 
pentru a se respecta 
principiul autonomiei 
locale, prevăzut de art.119 
din Constituţia României. 
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 Art. 91. - Sesizarea Colegiului de disciplină 
se poate face de prefect, de consiliul local sau de un 
număr de cel puţin 5% din totalul cetăţenilor cu 
drept de vot din unitatea administrativ – 
teritorială. 
(formularea articolului 91 s-a făcut de către comisii 
împreună cu reprezentanul Guvernului). 

 
Aceeaşi motivare ca la nr. 
crt 81 din raport. 
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 Art. 92 – (1) Colegiul de disciplină lucrează 
legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul 
membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a cel puţin 
2/3 din numărul membrilor prezenţi. 
 (2) Hotărârile Colegiului de disciplină pot fi 
atacate la instanţa de contencios administrativ în 
condiţiile legii. Introducerea acţiunii suspendă 

 
Aceeaşi motivare ca la nr. 
crt 81 din raport. 
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aplicarea hotărârii Colegiului de disciplină. 
(art.nou formulat de comisii împreună cu 
reprezentantul Guvernului). 

 
84 

  
 Art.93 – Secretariatul Colegiului de 
disciplină se asigură de secretarul general al 
consiliului judeţean şi de secretarul general al 
prefecturii. 
(art.nou formulat de comisii împreună cu 
reprezentantul Guvernului). 

 
Aceeaşi motivare ca la nr. 
crt 81 din raport. 
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 Art.94.- În cazul unor abateri grave, 
repetate, Colegiul de disciplină poate recomanda 
începerea procedurilor necesare pentru 
organizarea unui referendum având ca obiect 
revocarea din funcţie a primarului , potrivit 
prevederilor Legii administraţiei publice locale. 
(art.nou formulat de comisii împreună cu 
reprezentantul Guvernului). 

 
Aceeaşi motivare ca la nr. 
crt 81 din raport. 
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 Art.95. – Pentru municipiul Bucureşti şi 
judeţul Ilfov se organizează un Colegiu de 
disciplină comun.  
(art.nou formulat de comisii împreună cu 
reprezentantul Guvernului). 

 
Aceeaşi motivare ca la nr. 
crt 81 din raport. 
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 Art.90. – (1) Abaterile prevăzute la art.87 pot 
fi săvârşite şi de viceprimari în măsura în care 
acestora li s-au stabilit, prin dispoziţie, asemenea 
însărcinări. În acest caz, sancţiunile prevăzute de 
art.88 se aplică de către consiliul local prin hotărâre. 
 (2) Hotărârea consiliului local poate fi atacată 
la instanţa de contencios administrativ competentă, 
fiind aplicabile prevederile art.89 alin.(4) 

 
 Art. 90 devine art. 96 cu următorul cuprins: 
 Art.96. – Abaterile prevăzute la art.87 pot fi 
săvârşite şi de viceprimari , în măsura în care acestora 
li s-au stabilit, prin dispoziţie, potrivit Legii 
administraţiei publice locale, asemenea însărcinări. 
Sancţiunile se propun de către Colegiul de 
disciplină. 
(art.nou formulat de comisii împreună cu 
reprezentantul Guvernului). 

 
 
Pentru egalitate de tratament 
a tuturor aleşilor locali. 
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 După Capitolul VIII – Răspunderea aleşilor 
locali – se introduce un capitol nou, Capitolul IX 
intitulat “ Registrul de interese” cu următorul cuprins: 

CAPITOLUL IX 
Registrul de interese 

 
 (Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – 
Grupul parlamentar al PD.) 
 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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 Art.97. – (1) Aleşii locali sunt obligaţi să îşi 
facă publice interesele personale, printr-o 
declaraţie pe proprie răspundere, depusă în dublu 
exemplar la secretarul comunei, oraşului, 
municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, 
respectiv la secretarul general al judeţului sau al 
municipiului Bucureşti, după caz. 
 (2) Un exemplar al declaraţiei privind 
interesele personale, se păstrează de către secretar 
într-un dosar special, denumit “registru de 
interese”.  
 (3) Al doilea exemplar al declaraţiei de 
interese se transmite la secretarul general al 
prefecturii care le va păstra într-un dosar special, 
denumit “registru general de interese”. 
 (4) Modelul declaraţiei se aprobă prin 
hotărârile a Guvernului la propunerea Ministerului 
Administraţiei Publice, în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi.   
 (Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD, amendat de domnii deputaţi 
Alexandru Ţibulcă, Valeriu Zgonea, Cătălin Popescu, 
Silvian Ciupercă, Anton Miţaru – Grupul parlamentar 
al PSD şi de reprezentantul Guvernului). 
 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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 Art.98. – Aleşii locali au un interes personal 
într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să 
anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care 
fac parte, 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 acestea sau a efectuat orice fel de 
cheltuieli ale acestora;   

f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 
  
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD, amendat de domnii deputaţi 
Alexandru Ţibulcă, Valeriu Zgonea, Cătălin Popescu, 
Silvian Ciupercă, Anton Miţaru – Grupul parlamentar 
al PSD şi de reprezentantul Guvernului). 
 

 
 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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 Art.99. – În declaraţia privind interesele 
personale, aleşii locali vor specifica: 
a) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor 

comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, 
asociaţiilor şi fundaţiilor; 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice 

persoană fizică sau juridică şi natura 
colaborării respective; 

c) participarea la capitalul societăţilor 
comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din 
capitalul  societăţii; 

d) participarea la capitalul societăţilor 
comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din 
capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 
100.000.000 de lei; 

e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt; 
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau 

concesiune; 
g) funcţiile deţinute în cadrul societăţilor 

comerciale, autorităţilor sau instituţiilor 
publice de către soţ/soţie; 

h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau 
concesiune de către soţ/soţie şi copii minori; 

i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale din ale căror 
autorităţi ale administraţiei publice locale fac 
parte; 

j) cadourile şi orice beneficii materiale sau 
avantaje făcute de orice persoană fizică sau 
juridică, legate sau decurgând din funcţia 
deţinută în cadrul autorităţii administraţiei 
publice locale. Orice cadou sau donaţie primite 
de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă 
devin proprietatea acelei instituţii sau 
autorităţi; 

k) orice alte interese, stabilite prin hotărîre a 
consiliului local, în cazul primarilor, 
viceprimarilor şi consilierilor locali sau prin 
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hotărîre a consiliului judeţean, în cazul 
preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al 
consilierilor judeţeni. 

  (Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD. şi amendat de cele două comisii). 
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 Art.100. – (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. 
 (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), 
consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi 
să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul 
personal pe care îl au în problema respectivă. 
 (3) Anunţarea interesului personal şi 
abţinerea de la vot se consemnează obligatoriu în 
procesul – verbal al şedinţei. 
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD şi reformulat de comisii) 
 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 

 
93 

   
 Art.101. – Registrul de interese are caracter 
public, putând fi consultat de către orice persoană, 
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 
privind  liberul acces la informaţiile de interes 
public. 
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD) 
 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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 Art. 102. – (1) Declaraţia privind interesele 
personale se depune după cum urmează: 
a) în termen de 15 zile de la data declarării 

consiliului ca legal constituit, în cazul 
consilierilor judeţeni şi consilierilor locali; 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
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b) în termen de 15 zile de la depunerea 

jurământului, în cazul primarilor; 
c) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul 

preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor 
judeţene şi al viceprimarilor. 

  (2) Aleşii locali în funcţie la data intrării în 
vigoare a prezentei legi vor depune declaraţia în 
termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii de 
Guvern prevăzută la art.97 alin.(4). 
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD, amendat de domnul deputat Valeriu 
Zgonea – Grupul parlamentar al PSD şi de cele două 
comisii). 
 

cadrul Uniunii Europene. 
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 Art.103. – (1) Aleşii locali au obligaţia să 
reactualizeze declaraţia privind interesele 
personale, la începutul fiecărui an, dar nu mai 
târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări 
semnificative faţă de declaraţia anterioară. 
 (2) secretarul unităţii administrativ-
teritoriale va transmite secretarului general al 
prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an 
un exemplar al declaraţiilor reactualizate. 
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD şi amendat de cele două comisii). 
 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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 Art.104. – Hotărârile adoptate cu 
nerespectarea dispoziţiilor art.100 sunt nule de 
drept, potrivit dispoziţiilor art.47 alin.(2) din Legea 
administraţiei publice locale, nr.215/2001.  
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD şi amendat de cele două comisii). 
 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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 Art.105. – (1) Nerespectarea declaraţiei 
privind interesele personale în termenul prevăzut 
de art.102 atrage suspendarea de drept a 
mandatului, până la depunerea declaraţiei. 
 (2) Refuzul depunerii declaraţiei privind 
interesele personale atrage încetarea de drept a 
mandatului. 
 (3) Suspendarea sau încetarea mandatului se 
constată prin hotărâre a consiliului local, respectiv 
judeţean. 
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD şi amendat de cele două comisii). 
 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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 Art.106. – Cadourile şi orice beneficii 
materiale nedeclarate potrivit prevederilor art.99 
lit.j) sunt supuse confiscării. 
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD şi amendat de domnul Ioan Neagu – 
Grupul parlamentar al PSD). 

 
 Pentru punerea de 
acord a legislaţiei interne 
privind Statutul aleşilor 
locali cu reglementările în 
domeniu din legislaţia unor 
ţări din cadrul Uniunii 
Europene. 
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 Art.107. – Fapta aleşilor locali de a face 
declaraţii privind interesele personale, care nu 
corespund adevărului, constituie infracţiunea de 
fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit art.292 din 
Codul penal. 
(Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – Grupul 
parlamentar al PD şi amendat de cele două comisii ). 
 

 
Pentru punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 
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CAPITOLUL  IX 
Dispoziţii finale 

 
CAPITOLUL  X 
Dispoziţii finale 

 

 Renumerotare ca urmare a 
introducerii noului Capitol 
IX – privind “Registrul de 
interese”. 
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 Art.91. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 
data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, şi se pune în aplicare la 60 de zile de la data 
intrării în vigoare, cu excepţia art.8 alin.(3) şi art.14 
alin.(3), care se aplică de la data publicării. La data 
intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziţii 
contrare se abrogă. 
 (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, regulamentele de funcţionare 
a consiliilor locale şi judeţene şi statutele comunelor 
şi oraşelor vor fi modificate şi completate, potrivit 
prevederilor acesteia, precum şi ale regulamentelor şi 
statutelor cadru -  orientativ, aprobate de Guvern, 
după caz.  

 
 Articolul 91- devine art.108 cu următorul 
cuprins: 
 Art.108. – (1) Prezenta lege intră în vigoare 
la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 (2) La aceeaşi dată, se abrogă: 
a) Art.30, 53, 60, 62, alineatul (2) al art.72, art.80 

şi alineatul (2) al art. 103 din Legea 
administraţiei publice locale, nr.215/2001, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I,nr.204 
din 23 aprilie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) Capitolul II din anexa nr.II/1 la Legea 
nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă 
funcţii de demnitate publică, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 
1998, cu modificările ulterioare. 

c) Orice alte dispoziţii contrare. 
 (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, regulamentele de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi 
judeţene vor fi modificate şi completate potrivit 
prevederilor acesteia. 
 (Reformularea s-a făcut de către comisii 
împreună cu reprezentantul Guvernului ). 
 

 
 Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă cu privire la 
sistematizarea textelor, 
evitarea paralelismelor  
precum şi renumerotarea 
articolelor. 
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II.  Amendamente respinse 
 
În cadrul dezbaterilor din şedinţele celor două comisii următoarele amendamente au fost respinse: 
 
 

 
Nr 
crt 

 
Text iniţial 

 

 
Amendamentul propus  

şi autorul acestuia  

Motivarea 
 

a) Argumente pentru 
susţinerea amendamentului  
b) Argumente pentru 
respingerea amendamentului. 
 

0. 1 2 3 
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 Art.1.- Prezenta lege are ca obiect stabilirea 
condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii 
locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza 
mandatului încredinţat.  
 

  
 Domnul deputat  Văsălie Moiş - Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.1. 

 
a) Se regăseşte în Legea 

nr.215/2001. 
b) Se menţine textul iniţial 

întrucât acesta stabileşte 
obiectul şi conţinutul 
mandatului. 
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 Art.2. - (1) Prin aleşi locali, în sensul 
prezentei legi, se înţeleg consilierii locali şi 
consilierii judeţeni, primarii, primarul general al 
municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Este asimilat 
aleşilor locali şi delegatul sătesc.  
 
  
 
 
 

  
 Domnul deputat Văsălie Moiş - Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.2. 
  
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD - propun reformularea alin.(1) al 
art.2 astfel: 

 
a) Se regăseşte în Legea 

nr.215/2001. 
b) Se menţine textul iniţial 

întrucât acesta detaliază 
sfera conceptului de aleşi 
locali. 

 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB t t ă
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 (2) Consilierii locali şi judeţeni, precum şi 
primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret 
şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din 
unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-
şi exercite mandatul, potrivit Legii privind alegerile 
locale nr. 70/1991, republicată, cu modificările 
ulterioare. 
 
 
 
 
 

  
 Art.2. - (1) Prin aleşi locali, în sensul prezentei 
legi, se înţeleg consilierii locali, consilierii judeţeni şi 
consilierii generali din cadrul CGMB, primarii, 
primarul general al municipiului Bucureşti, 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul 
sătesc. 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD - propun reformularea alin.(2) al 
art.2 astfel: 
 (2) Consilierii locali, judeţeni şi consilierii 
generali din cadrul CGMB, precum şi primarii se aleg 
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat 
de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea 
administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite 
mandatul, potrivit Legii privind alegerile locale nr. 
70/1991, republicată, cu modificările ulterioare. 

CGMB ca structură. 
b) Textul iniţial este 

acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 

 
 
    
 
 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 
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 Art.3. – În exercitarea mandatului, aleşii 
locali sunt în serviciul colectivităţii locale. 
 

  
 Domnul deputat Văsălie Moiş - Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.3. 
 
 

 
a) Se regăseşte în Legea 

nr.215/2001. 
b) Se menţine textul iniţial, 

fiind în concordanţă cu 
dispoziţiile 
constituţionale şi legale. 
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 Art.4. – În asigurarea liberului exerciţiu al 
mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de 
autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege. 

  
 Domnul deputat Văsălie Moiş - Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.4. 
  
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul din proiectul de 
lege asigură îndeplinirea 
independentă a 
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exerciţiului mandatului şi 
precizarea funcţiei pentru 
care aleşii locali sunt 
ocrotiţi de lege. 
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Secţiunea I 

Exercitarea mandatului de către consilierii 
locali şi judeţeni 

  
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD - propun reformularea, astfel: 

Secţiunea I 
Exercitarea mandatului de către consilierii locali , 
judeţeni şi consilerii generali din cadrul CGMB 

 

 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 
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 Art. 5. – Consilierii locali şi judeţeni îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe 
întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Domnul deputat Văsălie Moiş - Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.5. 
  
  
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – grupul 
parlamentar al PSD - propun reformularea, astfel: 
 Art. 5. – Consilierii locali, judeţeni şi 
consiliierii generali din cadrul CGMB îşi exercită 
drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga 
durată a mandatului pentru care au fost aleşi. 
 
 
 

 
a) Se regăseşte în Legea 

nr.215/2001. 
b) Se menţine textul iniţial 

întrucât acesta detaliază 
conţinutul mandatului, 
care se realizează pe 
întreaga durată a acestuia. 

 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 
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 Art. 6. – (1) Consilierii validaţi intră în 
dreptul deplinei exercitări  a mandatului de la data 
declarării consiliului din care fac parte ca legal 
constituit, potrivit Legii administraţiei publice locale. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 (3) Consilierii validaţi după şedinţa de 
constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului 
de consilier după depunerea jurământului. 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM propune reformularea alin.(1), 
astfel: 
 (1) Consilierii locali intră în dreptul deplinei 
exercitări  a mandatului de la data declarării ca legal 
constituit a consiliului din care fac parte, după 
depunerea jurământului. 
  
 
 
 
  
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD propun eliminarea alin.(3) al art.6. 
 
  

a) Se pun astfel de acord 
cele două texte (alin.1 şi 
alin. 3) care prevedeau 
două momente diferite de 
începere a mandatului. 

b) Textul iniţial precizează 
momentul intrării în 
dreptul deplinei exercitări 
a mandatului o dată cu 
constituirea autorităţii 
deliberative. 

 
a) Efectul juridic a fost 

cuprins la alin.(1) 
b) Textul precizează intrarea 

efectivă în exerciţiul 
mandatului în urma 
depunerii jurământului.  
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 Art.7. – (1) Consilierii locali şi judeţeni ale 
căror mandate au fost validate depun în faţa 
consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, 
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, judeţului). Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu.”Jurământul poate fi depus şi fără formula 
religioasă. 
 
 
 
 

 
 Domnul deputat Văsălie Moiş - Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.7. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD - propun reformularea alin.(1) şi 
(2), astfel: 

 
a) Se regăseşte în Legea 

nr.215/2001. 
b) Textul este necesar, 

întrucât stabileşte 
procedura depunerii 
jurământului , conform 
prevederilor legale. 

 
 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 
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 (2) Consilierii locali şi judeţeni care refuză să 
depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de 
drept. 

 Art.7. – (1) Consilierii locali, judeţeni şi 
consilierii generali din cadrul CGMB ale căror 
mandate au fost validate depun în faţa consiliului local, 
respectiv a consiliului judeţean, respectiv a CGMB 
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, 
judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”Jurământul 
poate fi depus şi fără formula religioasă. 
 (2) Consilierii locali, judeţeni şi consilierii 
generali din cadrul CGMB care refuză să depună 
jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept.  
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD şi domnul deputat Victor Dobre – 
Grupul palamentar al PNL - propune completarea 
alin.(2),astfel : 
 (2) Consilierii locali şi judeţeni care refuză să 
depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de 
drept. În aceeaşi şedinţă sau în şedinţa următoare se 
procedează la validarea primului supleant de pe lista 
partidului al cărui consilier refuză depuneea 
jurământului. 
 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 

 
 
 
 
 
 
 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 

 
a) Din necesitatea asigurării 

în timp util a realizării 
cvorumului. 

b) Amendamentul este 
nejustificat, întrucât 
procedura de validare este 
deja stabilită în cuprinsul 
acestei legi, precum şi în 
Legea nr.215/2001. 
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 Art.8. (1)  După declararea consiliului ca 
legal constituit, consilierilor în funcţiune li se 
eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de 
membru al consiliului, semnată de primar, respectiv 
de preşedintele consiliului judeţean. 

  
 Domnul deputat Văsălie Moiş - Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.8. 
  
 
 

 
a) Se regăseşte în Legea 

nr.215/2001. Alineatele 
(2) şi (3) se pot 
reglementa prin hotărâri 
ale Guvernului sau ale 
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 (2) Consilierii locali şi judeţeni primesc un 
semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai 
colectivităţii locale, pe care au dreptul de a-l purta pe 
întreaga durată a mandatului. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL. – propune modificarea alin. (1) al 
art.8 : 
 (1) După declararea consiliului legal constituit, 
consilierilor în funcţiune li se eliberează o legitimaţie 
care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată 
de secretarul consiliului local, respectiv judeţean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD - propun reformularea astfel: 
  (2) Consilierii locali, judeţeni şi consilierii 
generali din cadrul CGMB primesc un semn distinctiv 
al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii 
locale, pe care au dreptul de a-l purta pe întreaga 
durată a mandatului. 
 

consiliilor locale. 
b) Textul iniţial se menţine, 

întrucât prin acesta se 
atestă calitatea de ales 
local. 

 
a) Semnarea legitimaţiei 

consilierului trebuie 
făcută de către 
secretarul consiliului 
local şi nu de către 
primar, cum greşit se 
practică în momentul de 
faţă, creind sentimentul 
subordonării 
consilierilor faţă de 
executiv. Idem pentru 
consilierii judeţeni. 

b) Amendamentul este 
neîntemeiat, întrucât 
secretarul ca funcţionar 
public nu poate atesta 
calitatea de membru al 
consiliului. 

a) În proiectul de lege au 
fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 
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 Art. 9. (1) Calitatea de consilier local sau 
judeţean încetează la data declarării ca legal 
constituit a noului consiliu ales.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Calitatea de consilier încetează de drept, 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în 
următoarele cazuri: 

j) demisie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 Domnul deputat Văsălie Moiş - grupul 
parlamentar al PRM , propune eliminarea art.9  
   
 
  
 
 
 
 
  
 
 Domnul deputat Văsălie Moiş - Grupul 
parlamentar al PRM , propune un nou text pentru 
litera a), alin (2) astfel: 
 a) renunţarea la mandat; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD.- propune un nou punct b1 cu 
următorul cuprins: 
 b1 pierderea calităţii de membru al partidului pe 
a cărui listă a fost ales; 
 
   

 

 
a) Se regăseşte în Lege 

nr.215/2001. 
b) Textul iniţial este 

justificat, întrucât 
precizează momentul 
încetării calităţii de 
consilier iar sediul 
materiei privind aleşii 
locali se află în această 
lege. 

a) Demisia este actul 
unilateral de voinţă prin 
care angajatul renunţă la 
un contract de muncă. 
Funcţia de consilier se 
obţine pe baza unui 
mandat încredinţat de 
electorat. 

b) Termenul de renunţare 
nu este compatibil cu 
calitatea de ales, având 
în vedere că mandatul 
se obţine prin alegeri. 

 
a) Din necesitatea de a 

limita migraţia 
consilierilor din motive 
subiective pe durata 
executării  mandatului. 

b) Amendamentul nu se 
justifică întrucât aleşii 
locai sunt în serviciul 
colectivităţii care i-a ales. 
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f) condamnarea, prin hotărâre 
judecătorească, rămasă definitivă, la o 
pedeapsă privativă de libertate; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (3) Încetarea de drept a mandatului de 
consilier se constată de către consiliul local, respectiv 
consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea 
primarului, ori, după caz, a preşedintelui consiliului 
judeţean, sau a oricărui consilier. 
 
 
 
 
 

 Domnii deputaţi Emil Boc, Ioan Oltean şi Ioan 
Onisei – Grupul parlamentar al PD. – propun ca după 
lit.e) să se introducă o nouă literă e1) cu următorul 
cuprins:  
 e1) demisia din partidul, alianţa politică ori 
alianţa electorală pe ale căror liste a fost ales, sau 
înscrierea într-un alt post decât cel din care a făcut 
parte iniţial.  
 
 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea lit.f) 
 
 
  
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune ca după lit. g) să se 
introducă o nouă literă cu următorul cuprins: 
 g1) demiterea sau excluderea din partidul pe a 
cărui listă a candidat; 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – grupul 
parlamentar al PSD - propun reformularea, alin.(3), 
astfel: 
 (3) Încetarea de drept a mandatului de consilier 
se constată de către consiliul local, consiliul judeţean, 
respectiv CGMB prin hotărâre, la propunerea 
primarului, ori, după caz, a preşedintelui consiliului 
judeţean,a preşedintelui de şedinţă al CGMB sau a 
oricărui consilier. 
 

a) În scopul limitării 
migraţiei consilierilor 
dintr-un partid în altul. 

b) Amendamentul a fost 
respins întrucât 
contravine dispoziţiilor 
constituţionale şi legale. 

 
 

a) Modifică Legea nr. 
215/2001. 

b) Textul este în 
conformitate cu 
prevedrile legale. 

a) Din necesitatea de a 
limita migraţia 
consilierilor din motive 
subiective pe durata 
exercitării mandatului. 

b) Nu se justifică 
amendamentul, întrucât aleşii 
locali sunt în serviciul 
colectivităţii care i-a ales. 
 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 
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 Domnul deputat Ioan Sonea – Grupul 
parlamentar al PRM- propune reformularea alin.(3),  
astfel: 
 (3) Încetarea de drept a mandatului de consilier 
se constată de către consiliul local, respectiv consiliul 
judeţean, prin hotărâre, la propunerea comisiei de 
validare, a preşedintelui consiliului judeţean, sau a 
oricărui consilier. 
 
 
 
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Radu Bara, Valeriu Zgonea şi 
Alexandru Ţibulcă – Grupul parlamentar PSD - propun 
reformularea alin.(3) astfel: 
 (3) Încetarea de drept a mandatului de consilier 
se constată de către primar sau peşedintele consiliului 
judeţean şi se aduce la cunoştinţa consiliului local, 
respectiv judeţean, de către aceştia, la prima şedinţă de 
lucru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Ionel Olteanu – Grupul 
parlamentar al PSD – propune ca după alin.(4) să se 
introducă un nou alineat (5), constituit din alin.(3) al 

a) Amendamentul are în 
vedere faptul că 
verificarea legitimităţii 
calităţii de consilier 
revine comisiei de 
validare. 

b) Amendamentul a fost 
respins, întrucât obiectul 
de activitate al comisiei 
de validare este numai de 
a valida mandatul nu şi 
de a constata încetarea de 
drept a mandatului, care 
se face de către consiliu. 

 
a) Este ştiut că hotărârea 

constituie un act juridic 
ce se naşte ca urmare a 
exprimării voinţei celui ce 
are dreptul să hotărască. 
Există riscul ca hotărârea 
să nu fie adoptată deşi 
consilierul în cauză se 
înscrie în una din 
situaţiile prevăzute de la 
art. 9 alin.(2). 

b) Amendamentul a fost 
respins întrucât numai 
autoritatea deliberativă 
(consiliul) poate face 
constatarea.  

a) Pentru mai buna 
sistematizare a normei 
prevăzute de alineat şi 
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art.11 din Statut, în  următoarea formulare: 
 (5) Prevederile alin.(2) lit.f), g) şi h) devin 
aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti. 
 
 
 

a respectării nomelor 
de tehnică legislativă. 

b) Amendamentul nu se 
justifică, întrucât există 
reglementări în 
domeniu. 
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 Art.10. – Consilierii locali şi judeţeni pot 
demisiona prin cerere scrisă, adresată preşedintelui 
de şedinţă, respectiv preşedintelui consiliului 
judeţean. Acesta îl întreabă pe consilierul în cauză, în 
prima şedinţă ordinară a consiliului, dacă stăruie în 
demisie. Dacă răspunsul este afirmativ sau consilierul 
nu se prezintă la şedinţă pentru a răspunde, deşi a fost 
legal convocat, preşedintele propune consiliului 
adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie 
şi se declară locul vacant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – grupul 
parlamentar al PSD -  propun reformularea, astfel: 
 Art.10. – Consilierii locali, judeţeni şi 
consilierii generali din CGMB pot demisiona prin 
cerere scrisă, adresată preşedintelui de şedinţă, 
preşedintelui consiliului judeţean, respectiv 
preşedintelui de şedinţă a CGMB. Acesta îl întreabă pe 
consilierul în cauză, în prima şedinţă ordinară a 
consiliului, dacă stăruie în demisie. Dacă răspunsul 
este afirmativ sau consilierul nu se prezintă la şedinţă 
pentru a răspunde, deşi a fost legal convocat, 
preşedintele propune consiliului adoptarea unei 
hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară 
locul vacant. 
 

 
a) Se modifică prevederile 

Legii nr.215/2001.  
b) Textul iniţial este 

justificat prin faptul că se 
detaliază procedura 
demisiei şi a adoptării 
hotărârii prin care se ia 
act de demisie.  

 
 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 56 
 
132 
 
 
 
 
 
 
 
 
133 
 
 
 
 
 
 
 
134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Art.11. – (1) Încetarea mandatului de 
consilier în cazul schimbării domiciliului în altă 
unitate administrativ- teritorială poate interveni 
numai după efectuarea în actul de identitate a celui în 
cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul 
abilitat potrivit legii. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Prevederile art. 9 alin (2) lit. e), nu se 
aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de 
consiliulul din care face parte, de către Guvern sau de 
către Parlament, cu exercitarea unei misiuni în ţară 
sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii 
încredinţate, exercitarea mandatului se suspendă. 
  
 (3) Prevederile art.9 alin. (2) lit.f), g), şi h) 
devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi 
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM propune eliminarea art.11. 
 
  
  
 
 
 
 
 Doamna deputat Minodora Cliveti – PSD – 
propune eliminarea alin.(1). 
  
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune contopirea alin 
(1)  cu art.10 precum şi reformularea alin.(2) şi (3)  
după cum urmează: 
 (2) Consilierul se află în imposibilitatea 
exercitării mandatului, în situaţiile în care nu se poate 
prezenta efectiv la şedinţele consiliului pe o perioadă 
mai mare de 6 luni, indiferent dacă motivele lipsei îi 
sunt imputabile sau nu. 
 Alin. (2) devine teza a doua a noului alin.(1). 
 “În cazurile prevăzute de art.9 alin. (2), lit.f), g) 
şi h) încetarea mandatului de consilier îşi produce 
efectele depline numai după expirarea termenului de 
10 zile, prevăzut de art.9, alin. (4) sau de la data 
rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii 
judecătoreşti, dacă hotărârea consiliului a fost atacată 
în instanţa de contencios administrativ.” 

 
a) Se poate reglementa prin 

hotărâre a Guvernului..  
b) Textul din proiectul de 

lege este justificat, 
întrucât acesta precizează 
momentul după care poate 
înceta mandatul în cazul 
schimbării domiciliului. 

 
a)Prevedere neconstituţională 
(se încalcă prevederile art. 25 
din Constituţie). 
b)Textul este în conformitate 
cu prevederile art.119-121 
din Constituţia României. 
 
a) Cuprinde acelaşi tip de 

dispoziţii, formând un tot 
unitar cu art.10. Este 
necesară definirea 
“imposibilităţii exercitării 
mandatului” înainte de a 
formula măsura prevăzută 
de lege. Din moment ce 
legea prevede un termen 
de 10 zile în care 
hotărârea consiliului 
poate fi atacată la instanţa 
de contencios 
administrativ, efectele 
acesteia nu sunt depline 
decât după expirarea 
termenului.  



 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD. propune un nou alin. (4) cu 
următorul conţinut: 
 (4) În cazul prevăzut la art.9 alin. (2) lit.b) , 
încetarea mandatului are loc pe baza comunicării scrise 
făcute de partidul pe a cărui listă a fost ales, sub 
semnătura preşedintelui partidului respectiv. 
 
 
 
 
 
 
 

b) Textul iniţial este 
justificat, întrucât 
detaliază situaţii în care 
consilierul poate să 
primească şi alte misiuni 
oficiale. De asemenea 
textul precizează situaţiile 
în care încetează de drept 
mandatul de consilier, 
numai după rămînerea 
definitivă şi incontestabilă 
a hotărârii judecătoreşti.  

 
a) Se face o precizare asupra 

momentului în care poate 
fi luată în considerare 
situaţia de 
incompatibilitate şi ca 
urmare încetarea de drept 
a calităţii de consilier. 

b) Amendamentul a fost 
respins, întrucât textul din 
proiectul de lege acoperă 
toate cazurile  în care 
calitatea de consilier 
încetează de drept.  
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 Art.12. - (1) în toate situaţiile de încetare a 
mandatului înainte de expirarea duratei normale a 
acestuia, consiliul local sau 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 
apăr tă şi se declară acant loc l consilier l i în

  
 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.12. 
 
   
 
 

 
a) Se regăseşte în Legea 

nr.215/2001.  
b) Textul iniţial se justifică, 

întrucât sediul materiei 
privind încetarea 
mandatului trebuie să se 
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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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD - propun reformularea alin.(1), 
astfel: 
 (1) în toate situaţiile de încetare a mandatului 
înainte de expirarea duratei normale a acestuia, 
consiliul local, judeţean sau CGMB, după caz, adoptă 
în prima şedinţă ordinară , la propunerea primarului, 
respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, respectiv 
a preşedintelui de şedinţă CGMB, o hotărâre prin care 
se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul 
consilierului în cauză. 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – grupul 
parlamentar al PSD -  propun reformularea alin.(2), 
astfel: 
 (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 geneeral al 
judeţului, respectiv de preşedintele de şedinţă a CGMB 
şi secretarul general al PMB. Referatul va fi însoţit de 
actele justificative. 
 

regăsească în cadrul 
Statutului aleşilor locali , 
precizează actul 
autorităţii prin care se 
declară vacant locul 
consilierului şi se ia act 
de acestă situaţie. 

 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul proiectului de lege 
este acoperitor pentru 
sfera aleşilor locali. 

 
 
 
 
 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul proiectului de lege 
este acoperitor pentru 
sfera aleşilor locali. 
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139  Art. 13. – Primarul îşi exercită drepturile şi îşi 

îndeplineşte îndatoririle ce-i revin pe întreaga durată 
a mandatului penru care a fost ales. 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM –  propune eliminarea art. 13 
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001.  

b) Textul este necesar, 
întrucât precizează 
conţinutul mandatului de 
primar pe întreaga durată 
a acestuia. 
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 Art.14.- (1) Primarul intră în dreptul deplinei 
exercitări a mandatului după depunerea jurămîntului, 
al cărui conţinut este prevăzut la art.7 alin. (1). 
  
 
 
 
 (2) După depunerea jurământului, primarului 
i se înmânează, în cadrul unei ceremonii publice, 
legitimaţia , care va fi semnată de prefect, un semn 
distinctiv al calităţii de primar, pe care acesta are 
dreptul de a-l purta pe întreaga durată a mandatului, 
precum şi eşarfa în culorile drapelului naţional al 
României. 
  
   
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.14. 
 
 
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Radu Bara, Valeriu Zgonea şi 
Alexandru Ţibulcă – Grupul parlamentar PSD - propun 
reformularea alin.(2) al art 14 astfel: 
 (2) După depunerea jurământului primarului, se 
înmânează de către prefect sau un împuternicit al 
acestuia , în cadrul unei ceremonii publice, legitimaţia 
care va fi semnată de prefect , un semn distinctiv al 
calităţii de primar, pe care acesta are dreptul de a-l 
purta pe întreaga durată a mandatului, precum şi eşarfa 
în culorile drapelului naţional al României. 
 

a) Modifică Legea 
nr.215/2001.  

b) Textul este necesar, 
întrucât precizează 
momentul intrării de către 
primar în deplina 
exercitare a mandatului. 

a) Asigură posibilitatea 
înmânării legitimaţiei şi 
de către altă persoană 
decît aceea a 
prefectului. 

b) Amendamentul a fost 
respins întrucât textul 
proiectului de lege este 
acoperitor. 
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 Art. 15.-  (1) Calitatea de primar încetează la 
data depunerii jurământului de către noul primar. 
   
 
 
 
 
 (2) Calitatea de primar încetează, de drept , 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în 
următoarele cazuri: 
 a) demisie; 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 c) schimbarea domiciliului într-o altă     
 unitate administrativ-teritorială. 
      

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.15.  
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune reformularea lit.a) a 
alin.(2):   
 a) renunţarea la mandat;  
 
 
 
 Domnul deputat Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD.- propune reformularea lit. a) din 
alin.(2) al art. 15 şi introducerea unei noi lit. b1, astfel: 
   
 b1) pierderea calităţii de membru al  partidului 
pe a cărui listă a fost ales;  
 
 
 
 Doamna deputat Minodora Cliveti – Grupul 
parlamentar al PSD – propune eliminarea lit.c) alin.(2). 
 
 
 
 
 
 

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001. 

b) Textul este justificat, 
întrucât precizează 
momentul încetării 
efective a mandatului. 

a) Aceeaşi motivare ca la 
art.9 (2) lit.a). 

b) Textul iniţial se justifică 
întrucât foloseşte o 
terminologie tradiţional 
adoptată pentru astfel de 
situaţii. 

a) În situaţia pierderii 
calităţii de membru al 
unui partid acesta nu mai 
poate reprezenta 
electoratul care la votat. 

b) Mandatul de primar este 
deţinut prin alegerea de 
către colectivitatea locală 
repectivă.  

a)Prevedere neconstituţională 
Se încalcă prevederile art.25 
din Constituţie. 
b) Textul proiectului de lege 
este în conformitate cu 
prevederile art.119-121 din 
Constituţia României. 
 

146  Art.16. – (1) În toate cazurile de încetare 
înainte de termen a mandatului de primar, prefectul 
emite un ordin prin care constată încetarea 
mandat l i primar l i

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.16. 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul este necesar 
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mandatului primarului. 
 (2) Ordinul va avea la bază un referat semnat 
de secretarul comunei sau oraşului, precum şi actele 
din care rezultă motivul legal de încetare a 
mandatului.  

întrucât se precizează 
actul prin care se constată 
încetarea mandatului de 
primar. 
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 Art.17. – (1) Primarul poate demisioana, prin 
cerere scrisă adresată consiliului local şi prefectului . 
La prima şedinţă ordinară a consiliului, preşedintele 
de şedinţă îl întreabă pe primar dacă stăruie în 
demisie. Dacă răspunsul este afirmativ sau dacă cel 
în cauză nu se prezintă pentru a răspunde , deşi a fost 
legal convocat, situaţie ce va fi consemnată în 
procesul- verbal, devin aplicabile dispoziţiile art.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.17.  
 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – grupul 
parlamentar al PDSR –SDU, propun reformularea, 
astfel: 
 Art.17. – (1) Primarul poate demisioana, prin 
cerere scrisă adresată consiliului local, respectiv 
CGMB şi prefectului . La prima şedinţă ordinară a 
consiliului, preşedintele de şedinţă îl întreabă pe 
primar dacă stăruie în demisie. Dacă răspunsul este 
afirmativ sau dacă cel în cauză nu se prezintă pentru a 
răspunde , deşi a fost convocat, situaţie ce va fi 
consemnată în procesul- verbal, devin aplicabile 
dispoziţiile art.16. 
 
 Domnul deputat Văsălie Moiş – grupul 
parlamentar al PRM – propune reformularea alin.(1), 
astfel: 
 Primarul poate demisiona printr-o notificare 
adresată prefectului şi adusă la cunoştinţa consiliului 
local. În prima şedinţă ordinară a consiliului, 
preşedintele de şedinţă îl întreabă pe primar dacă 
stăruie în renunţarea la mandat………………….. 

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001.  

b) Textul este necesar, 
prezentul proiect de lege 
reglementând statutul 
alesului local. 

 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 

 
 
 
 
 
 
 
a) Pentru a se corela cu 

art.15 alin.(2) lit.a). 
b) Textul iniţial este 

acoperitor. 
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 (5) În cazurile prevăzute la art.15 alin.(2) 
lit.e), f) şi g), încetarea mandatului poate avea loc 
numai după rămânerea definitivă şi, după caz, 
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 
 
 
 
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – grupul 
parlamentar al PRM – propune reformularea alin.(5), 
astfel: 
 (5) În cazurile prevăzute la art.15 alin.(2) lit.e), 
f) şi g), încetarea mandatului de primar se va produce 
numai după rămânerea definitivă şi, după caz, 
irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. 
 
 
 Domnul deputat Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD – propune un nou alineat (6), cu 
următorul conţinut: 

 
a) Este necesară precizarea 

pentru a nu se confunda 
cu hotărârea 
judecătorească de la art. 9 
alin.(4). 

b) Textul iniţial este 
acoperitor şi nu dă naştere 
la interpretări echivoce. 

a) Aceeaşi motivare ca şi în 
cazul propuneri făcute 
pentru alin.(4) al art.11. 

b) Nu se justifică un nou 
alineat, întrucât textul 
iniţial al art.17 este 
suficient pentru 
reglementarea situaţiei de 
ales local. 

152  Art.18.- (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii 
consiliului judeţean, precum şi viceprimarii intră în 
exercitarea mandatului după declararea lor ca legal 
aleşi, potrivit legii administraţiei publice locale. 
  
 
   

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.18.  
 
 
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul iniţial este 
justificat, întrucât sunt 
necesare aceste precizări. 

153  Art. 19.- Delegatul sătesc îşi exercită 
mandatul de la data alegerii sale, în condiţiile legii 
administraţiei publice locale. Expirarea mandatului 
delegatului sătesc are loc odată cu alegerea unui alt 
delegat sătesc, precum şi în cazurile prevăzute la art.9 
alin.(2) lit.a), b), e), - i). Adunarea sătească poate 
hotărî oricând eliberarea din funcţie a delegatului 
sătesc şi alegerea  unei alte persoane în această 
funcţie. 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.19.  
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul este necesar, 
întrucât acest statut este 
sediul materiei pentru toţi 
aleşii locali. 
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 Art. 20. – (1) Calitatea de consilier local sau 
judeţean este incompatibilă cu: 
g) funcţia de prefect sau subprefect; 
h) calitatea de funcţionar public sau de angajat cu 

contract individual de muncă în aparatul propriu 
al consiliului respectiv sau în aparatul propriu al 
prefecturii din judeţul în cauză: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) calitatea de conducător al unei regii autonome 

aflate sub autoritatea consiliului respectiv sau 
conducător al unui serviciu public de specialitate 
sau al unei instituţii publice organizate în 
condiţiile legii în subordinea consiliului local sau 
judeţean în cauză; 

 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.20.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD, propun reformularea, astfel: 
 Art. 20. – (1) Calitatea de consilier local, 
judeţean respectiv consilier general din cadrul CGMB, 
este incompatibilă cu: 
a) … 
b) … 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun reformularea 
textului lit. b), astfel: 
b) calitatea de funcţionar public în aparatul propriu de 

specialitate al autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale; calitatea de funcţionar public în 
aparatul propriu de specialitate al consiliului 
judeţean, respectiv al prefecturii din judeţul în 
cauză; 

 Domnul deputat Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD. – precum şi domnul deputat Victor 
Dobre – Grupul parlamentar al PNL - propun 
reformularea lit.c) astfel: 
c) calitatea de conducător, de membru în Consiliul de 

Administraţie sau Adunarea Generală a 
Acţionarilor al unei regii autonome, respectiv al

a) Se regăseşte în Legea nr 
215/2001. 

b) Textul se justifică, având 
în vedere că sediul 
materiei pentru 
incompatibilităţi trebuie 
să se regăsească în cadrul 
acestui statut al aleşilor 
locali. 

a) În proiectul de lege au 
fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
CGMB ca structură. 

b) Aceeaşi motivare ca la 
art.2 alin.(1). 

 
 
 
a) Textul legii trebuie să fie 

conform art.30 din Legea 
nr.215 din 2001. 

b) Se menţine textul iniţial, 
având în vedere că 
prevederile art.30 din 
Legea nr.215/2001 au fost 
propuse pentru abrogare. 

 
 
a) Eliminarea neclarităţilor 

din textul iniţial. 
b) Se menţine textul iniţial, 

ca fiind clar redactat. 
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 (2) Calitatea de consilier local sau judeţean 
este compatibilă cu calitatea de membru în adunarea 
generală a acţionarilor la societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat, precum şi cu calitatea de 
membru al consiliului de administraţie din regiile 
autonome şi din societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat. 
 

Acţionarilor al unei regii autonome, respectiv al 
unei societăţi comerciale  aflate sub autoritatea 
consiliului local sau judeţean, după caz; 

 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR -  propun reformularea 
textului alin.(2), astfel: 
 (2) Calitatea de consilier local sau judeţean nu 
este compatibilă cu calitatea de membru în adunarea 
generală a acţionarilor la societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat, precum şi cu calitatea de 
membru în consiliul de administraţie al societăţilor 
comerciale înfiinţate de consiliile locale sau judeţene. 
 
 Domnul deputat  Dinu Gheorghe – Grupul 
parlamentar al PRM – propune reformularea alin.(2), 
astfel:  
 (2) Calitatea de consilier local sau judeţean este 
incompatibilă cu calitatea de membru în adunarea 
generală a acţionarilor la societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat sau local, precum şi cu 
calitatea de membru al consiliului de administraţie din 
regiile autonome şi din societăţile comerciale cu 
capital majoritar de stat sau local. 
 
 Domnul deputat Petre Naidin - Grupul 
parlamentar al PSD  propune o altă formulare a 
alin.(2), astfel : 
 (2) Calitatea de consilier local sau judeţean este 
incompatibilă cu calitatea de reprezentant  în adunarea 
generală a acţionarilor la societăţile comerciale la care 
statul sau o autoritate a administraţiei publice locale 
este acţionar majoritar, precum şi cu calitatea de 
membru al consiliului de administraţie sau după caz, al 

i l i d di i di iil i di

 
 
 
 
 
a) Conform art.30 alin.(1) 

lit. c).din Legea nr. 215 
din 2001. 

b) Amendamentul a fost 
respins, întrucât alin.(2) al 
acestui articol a fost 
eliminat. 

 
 
 
a) Societăţile cu capital local 

trebuie incluse în cazurile 
de incompatibilitate. 

b) Amendamentul a fost 
respins, întrucât alin.(2) al 
acestui articol a fost 
eliminat. 

 
 
 
 
a) Aliniere la norma juridică 

de reprezentare a 
drepturilor şi obligaţiilor 
acţionarului, susţinerea 
tuturor cazurilor de 
incompatibilitate. 

b) Amendamentul a fost 
respins, întrucât alin.(2) al 
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comitetului de direcţie din regiile autonome şi din 
societăţile comerciale la care statul sau o autoritate a 
administraţiei publice locale este acţionar majoritar .  
 

acestui articol a fost 
respins. 
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 Art.21.-Exercitarea unor funcţii conferite de 
un stat străin sau de către o organizaţie internaţională, 
salarizate de către acestea, este incompatibilă cu 
mandatul de consilier, fără aprobarea prealabilă  a 
consiliului. 
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.21.  
  
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR -  propun eliminarea 
art.21. 
 
  
 
 

a) Modifică Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul iniţial este 
justificat, fiind 
necesară aprobare 
prealabilă a 
consiliului.  

a) Consilierii locali sunt 
aleşi de populaţie, deci 
mandatul de consilier nu 
poate să depindă de 
decizia consiliului. 

b) Textul iniţial este 
justificat, fiind necesară 
aprobare prealabilă a 
consiliului.  

 
163 
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 Art.22.-Se interzice utilizarea numelui, însoţit 
de calitatea de consilier, în orice acţiune publicitară 
privitoare la o activitate financiară, industrială sau 
comercială.  
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.22  
 
 
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul  parlamentar al -  propun eliminarea art.22. 
 

a) Se  poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Textul este necesar 
întrucât detaliază situaţiile 
în care nu trebuie folosită 
calitatea de consilier 
alături de persoana fizică. 

 
a) Conţinutul şi spiritul 

acestui articol se 
regăseşte la art.66 din 
prezentul proiect de lege. 
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b) Textul este justificat 
întrucât art.66 la care se 
face referire prevede o 
altă activitate, decât cea 
reglementată în 
prezentul articol. 

 

165  Art.23. – (1) Consilierii locali sau judeţeni, 
care se află într-una din situaţiile de incompatibilitate 
prevăzute la art.20 din prezenta lege, vor demisiona 
din funcţiile incompatibile cu mandatul de consilier, 
în termen de cel mult 10 zile de la intrarea în 
exerciţiul mandatului. 
 (2) După expirarea termenului prevăzut la 
alin. (1), consilierul care continuă să se afle într-un 
caz de incompatibilitate este socotit demisionat de 
drept din funcţia de consilier. Situaţia se aduce la 
cunoştinţa consilierului în prima şedinţă a consiliului. 
Prevederile art. 12 alin. (1) rămân aplicabile. 
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune reformularea art.23 
alin. (2), astfel: 
 (2) Consilierul care nu va renunţa, în termenul 
prevăzut de alin.(1) , la funcţiile incompatibile cu 
mandatul de consilier ori încalcă prevederile art.21 sau 
22, se consideră că a renunţat la mandatul de consilier. 
Prevederile art. 12 se aplică în mod corespunzător. 
 
 
  

a) Corelare cu art.9 (2) lit. a) 
şi art. 15 (2) lit.a). 
Dispoziţiilor art.12 se 
aplică în întregime şi în 
acest caz.  

b) Sub aspectul 
terminologiei folosite, 
textul din proiectul de 
lege este corect redactat. 
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 Art.25.-(1) Cazurile de incompatibilitate vor 
fi examinate de comisia de specialitate care are în 
obiectul de activitate probleme de natură juridică în 
termen de 10 zile de la data când a fost sesizată. În 
toate cazurile de incompatibilitate, secretarul 
comunei sau oraşului ori, după caz, secretarul general 
al judeţului, va prezenta un referat. 
 
 
 
 
 
 
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art.25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul se justifică, 
întrucât stabileşte comisii 
de specialitate a 
consiliului local şi 
termenul cu care se 
examinează cazurile de 
incompatibilitate, iar 
art.30 din Legea 
nr.215/2001, care 
reglementează 
incompatibilităţile, a fost 
propus spre abrogare. 
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 (2) Dacă consilierul a făcut să înceteze starea 
de incompatibilitate, după sesizarea comisiei de 
specialitate, în procesul verbal al şedinţei de consiliu 

l d ă i i i d

 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea alin.(1). 
 
 
 
 
 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune reformularea art.25 (1), 
astfel: 
 (1) Cazurile de incompatibilitate vor fi 
examinate de comisia de specialitate care are în 
obiectul de activitate probleme de natură juridică în 
termen de 10 zile de la data când a fost sesizată. 
Comisia poate fi sesizată pe orice cale, de către 
persoanele şi instituţiile interesate. În toate cazurile de 
incompatibilitate, secretarul comunei, al oraşului ori, 
după caz, secretarul general al judeţului va întocmi un 
referat. 
 
 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL şi domnul deputat Mircea Toader  
–  Grupul aparlamentar al PD - propun reformularea 
alin.(1), astfel : 
 “ Cazurile de incompatibilitate vor fi examinate 
de comisia de validare în termen de 10 zile de la data 
cînd a fost sesizată. În toate cazurile de 
incompatibilitate, secretarul comunei sau oraşului ori, 
după caz, secretarul general al judeţului, va prezenta 
un referat.” 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL şi domnul deputat Mircea Toader  
– grupul parlamentar al PD. - propun reformularea 

ă li (2) î l i d i “ i i

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Motivarea respingerii este 
aceeaşi ca la nr. crt. 164 
din raport.  

a) Incompatibilitatea fiind 
de ordine publică, 
sesizarea ei se poate face 
pe orice cale, de orice 
persoană sau instituţie 
interesată. Sesizarea poate 
fi făcută de orice comisie 
sau de un consilier. 
Temeinicia poate fi 
judecată numai de către 
comisia de validare. 

b) Motivarea respingerii este 
aceeaşi ca la nr.crt.166 
din raport.  

 
a) Sesizarea poate fi făcută 

de orice comisie sau de un 
consilier. Temeinicia 
poate fi judecată numai de 
către comisia de validare.  

b) Motivarea respingerii este 
aceeaşi ca la nr. crt.166 
din raport. 

 
 
 
a)Temeinicia 
incompatibilităţii poate fi 
judecată numai de comisia de 
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se va lua act de această situaţie şi procedura 
încetează. 
 

corespunzătoare a alin.(2) înlocuind sintagma “comisia 
de specialitate” cu  “ comisia de validare” 
 

validare. 
b) Motivarea  respingerii este 
aceeaşi ca la alin.(1). 
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 Art.26.-Funcţia de primar este incompatibilă 
cu funcţiile şi calităţile prevăzute la art. 20 lit. a), b), 
c), e) şi f). 
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art 26. 
 
  
 
 
 
 
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul este necesar, 
întrucât prevederile din 
Legea nr.215/2001 la care 
face referire autorul 
amendamentului a fost 
propus la abrogare. 
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 Art.27.-Primarii şi viceprimarii, preşedintele 
şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot fi 
reprezentanţi ai statului sau ai unităţilor 
administrativ-teritoriale în adunările generale ale 
acţionarilor de la societăţile comerciale cu capital 
majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-
teritoriale şi nu pot face parte din consiliile de 
administraţie ale regiilor autonome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 27 
  
 
 
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR propun reformularea 
art.27, astfel: 
 Art.27.- Primarii şi viceprimarii, preşedintele şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot fi 
reprezentanţi ai statului sau ai unităţilor administrativ-
teritoriale şi nu pot face parte din consiliile de 
administraţie ale regiilor autonome, ale societăţilor şi 
companiilor naţionale, ale societăţilor comerciale cu 
capital majoritar de stat, şi ale societăţilor comerciale 
la care o unitate administrativ-teritorială este acţionar 
majoritar. 

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001. 

b) Textul este necesar, 
întrucât prevederile din 
Legea nr.215/2001 la care 
face referire autorul 
amendamentului a fost 
propus la abrogare. 

 
 
a) Conform art. 62. lit.b) din 

Legea nr.215 din 2001. 
b) Reformularea propusă nu 

se justifică, întrucât textul 
astfel cum a fost adoptat 
de comisii este acoperitor. 
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 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun introducerea 
unui nou aricol 271, cu următorul conţinut: 
 271- Calitatea de primar, viceprimar, preşedinte 
şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este 
compatibilă cu funcţiile didactice, mai puţin educatorii 
şi învăţătorii, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat 
profesional, oamenii de cultură şi artă. 
 

a) Prevederile prezentului 
articol sunt în 
concordanţă cu art.62 
lit.c) şi art. 199 alin (2) 
din Legea nr. 215/2001, 
respectând totodată 
spiritul Statutului aleşilor 
locali art.40 alin. (2). 

b) Nu se justifică 
introducerea unui nou 
articol, reglementările 
din proiectul de lege 
fiind suficiente în acest 
domeniu. 
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 Art.28.-Exercitarea de către primar sau 
viceprimari, de preşedintele sau vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene a unor funcţii conferite de un stat 
străin sau de către o organizaţie internaţională şi 
salarizate de către acestea, este incompatibilă cu 
mandatul de ales local. 
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 28. 
 
  
 
 
 
 
  

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Textul este necesar pentru 
tratarea unitară a cazurilor 
de incompatibilitate, 
materie a cărei sediu se 
află în acest proiect de 
lege. 

 
176  Art. 29. – Prevederile art.26 din prezenta lege 

se aplică, în mod corespunzător şi în cazul 
viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 
consiliilor judeţene.  

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM şi domnii deputaţi Emil Boc, Ioan 
Oltean şi Ioan Onisei – Grupul parlamentar al PD.– 
propun eliminarea. 
 
  
  

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul este necesar pentru 
tratarea unitară a cazurilor 
de incompatibilitate, 
materie a cărei sediu se 
află în acest proiect de 
lege. 
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 Art.30 – (1) Primarii care se află într-una din 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de prezentul 
capitol vor demisiona din funcţiile incompatibile cu 
mandatul de primar, în termen de cel mult 10 zile de 
la intrarea în exerciţiul mandatului. 
 (2) După expirarea termenului prevăzut la 
alin. (1), primarul care continuă să se afle în stare de 
incompatibilitate este socotit demisionat de drept din 
funcţia de primar. Situaţia se aduce la cunoştinţa 
consiliului în prima şedinţă a acestuia, şi se dă 
publicităţii   împreună   cu  motivele   care   au  
determinat-o. În aceeaşi şedinţă, consiliul local 
adoptă, la propunerea preşedintelui de şedinţă o 
hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului şi 
se declară vacantă funcţia de primar. Prevederile art. 
17 alin. (2) rămân aplicabile. 
 

 Domnul deputat Văsălie Moiş – Grupul 
parlamentar al PRM – propune reformularea tezei 1 a 
alin. (2), astfel : 
 (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. 
(1), primarul care  nu a demisionat din funcţia 
incompatibilă cu mandatul de primar se consideră că a 
renunţat la mandatul de primar. Situaţia se aduce la 
cunoştinţa consiliului în prima şedinţă a acestuia, şi se 
dă publicităţii împreună cu motivele care au 
determinat-o. În aceeaşi şedinţă, consiliul local adoptă, 
la propunerea preşedintelui de şedinţă, o hotărâre prin 
care se ia act de încetarea mandatului şi se declară 
vacantă funcţia de primar. Prevederile art. 17 şi 23 se 
aplică în mod corespunzător.  
  
 
 

a) Teza 1: Corelare cu art.15 
(2) lit.a). 

b) Amendamentul a fost 
respins, întrucât textul 
astfel cum a fost adoptat 
de comisii este bine 
redactat. Teza ultimă este 
de asemenea corect 
redactată. 
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 Art.32 – (1) În exercitarea mandatului, aleşii 
locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de 
lege. 
 
 
 
 (2) Libertatea de opinie şi de acţiune în 
exercitarea mandatului alesului local, este garantată. 
 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea. 
 
  
 
 
 
 Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL – propune reformularea alin.(2), 
astfel: 
 (2) Libertatea de opinie şi asigurarea liberului 
exerciţiu al mandatului alesului local, sunt garantate 
prin lege. 
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Se menţine textul iniţial 
fiind în concordanţă cu 
prevederile 
constituţionale şi legale. 

a) Formulare mai clară şi 
corectă din punct de 
vedere gramatical. 

b) Amendamentul a fost 
respins întrucât textul 
iniţial este corect redactat.  
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 Art. 33. – Aleşii locali nu pot fi traşi la 
răspundere juridică, sub nici o formă, pentru voturile 
sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea 

d t l i

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea. 
 
  

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul este necesar, 
întrucât această prevedere 
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mandatului. 
 

 trebuie să se regăsească în 
legea care reglementaeză 
Statutul aleşilor locali. 
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  Art.34.-Reţinerea, sau trimiterea în 
judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, 
precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea 
măsurilor, se aduc la cunoştinţă autorităţii publice din 
care fac parte şi a perfectului, în termen de cel mult 
24 ore. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 
34 . 
 
 
  
 
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Se menţine textul acestui 
articol, astfel cum a fost 
adoptat de comisii. 
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 Art. 35.- (1) Pe întreaga durată a mandatului, 
aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii 
publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea 
penală.  
 
 
 (2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi 
membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în 
care agresiunea împotriva acestora urmăreşte 
nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului 
local în legătură cu îndeplinirea mandatului său. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea. 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune reformularea 
art.35 (2) astfel: 
 (2) De aceeaşi protecţie beneficiază şi membrii 
familiei – părinţi, soţ, soţie, copii – în cazul 
agresiunilor care au legătură cu exercitarea mandatului 
său. 
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul se justifică, avînd 
în vedere că prezentul 
proiect de lege reprezintă 
sediul materiei pentru 
statutul aleşilor locali.  

a) Agresiunile se pot comite 
înainte, în timpul sau 
după luarea unei decizii în 
baza mandatului şi nu 
doar pentru a face 
presiuni asupra alesului 
local. 

b) Se menţine textul iniţial 
ca fiind explicit formulat. 

184. 
 
 
 
 
 

 
 Art.36.-Exercitarea mandatului de către 
primar, de către consilierii locali sau judeţeni se 
suspendă de drept în cazurile şi după procedurile 
stabilite de legea administraţiei publice locale. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş- 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea . 
 
 
 
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Textul se justifică, avînd 
în vedere că prezentul 
proiect de lege reprezintă 
sediul materiei pentru 
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 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD, propun reformularea, astfel: 
 Art.36.-Exercitarea mandatului de către primar, 
de către consilierul local, judeţean sau consilier 
general din cadrul CGMB se suspendă de drept în 
cazurile şi după procedura stabilite de Legea 
administraţiei publice locale. 
 

statutul aleşilor locali. 
a) În proiectul de lege au 

fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali ţi 
CGMB ca structură. 

b) Aceeaşi motivare ca la 
art.2 alin.(1).  
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 Art.37 – (1) Consilierii se pot constitui în 
grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice 
pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de 
cel puţin 3. 
 (2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la alin.(1) pot constitui un grup prin 
asociere. 
 (3) Grupul de consilieri este condus de un 
lider ales prin votul deschis al majorităţii membrilor 
grupului. 
  (4) Consilierii care părăsesc un grup pot 
acţiona în continuare numai ca independenţi. În 
aceste cazuri, nu se aplică prevederile art. 12 alin. 
(3). 
 
 

 Domnii deputaţi Lucian Augustin Bolcaş şi 
Gheorghe Dinu – Grupul parlamentar al PRM – 
propun eliminarea art.37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun introducerea a 
două noi alineate (5) şi (6) astfel: 
 (5) Un grup se consideră constituit dacă, în 
urma înştiinţării consiliului, se adoptă o hotărâre de 
aprobare în cadrul primei şedinţe ordinare a 
consiliului. La înştiinţare se anexează şi regulamentul 
de funcţionare interioară a grupului nou constituit. 
 (6) Grupurile constituite beneficiază de aceleaşi 

a) Prevederile îngrădesc sau 
obstrucţionează 
activitatea consilierilor 
locali. 

b) Textul se justifică, 
întrucât stabileşte 
procedura de constituie a 
grupurilor de consilieri în 
conformitate cu 
prevederile 
constituţionale. 

 
 
 
a) Trecerea de la un partid la 

altul contravine eticii şi 
moralei politice.  

b) Nu se justifică 
amendamentele, întrucât 
contrazic dispoziţiile 
constituţionale. 

 
 
a)  Pentru a reglementa 
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drepturi şi obligaţii, în cadrul consiliului, ca şi celelalte 
partide ale căror membri formează consiliul respectiv. 
 Domnul deputat Ioan Sonea – Grupul 
parlamentar al PRM – propune modificarea alin.(4),  
introducerea a două noi alineate (5) şi (6), astfel: 
 (4) Consilierul căruia i se ridică sprijinul politic 
de către partidul pe lista căruia a candidat devine 
independent. 
 (5) Consilierul care părăseşte partidul pe a 
cărui listă a candidat va demisiona din funcţia de 
consilier. 
 (6) Rămâne consilier independent acel consilier 
al cărui partid îşi încetează existenţa sau se scindează 
pe cale legală în cursul mandatului. 
 

funcţionarea grupurilor. 
b) Aceeaşi motivare ca la 

nr.crt.187. din raport. 
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 Art.38. – Prevederile art.37 alin.(1) se aplică 
şi consilierilor independenţi. 

 Domnii deputaţi Lucian Augustin Bolcaş şi 
Gheorghe Dinu – Grupul parlamentar al PRM – 
propun eliminarea art.38. 
 
 
  

a) Prevederile îngrădesc sau 
obstrucţionează 
activitatea consilierilor 
locali. 

b) Textul iniţial este 
justificat, fiind în 
concordanţă cu 
prevederile 
constituţionale privind 
alegerile locale.  
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 Art. 39. – Consilierii nu pot trece  de la un 
grup la altul, chiar dacă au trecut de la un partid la 
altul, şi nu pot forma grupuri în numele unor partide 
care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit 
numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu, 
cel puţin cu un consilier. 

 Domnii deputaţi Lucian Augustin Bolcaş şi 
Gheorghe Dinu – Grupul parlamentar al PRM – 
propun eliminarea art.39. 
 
 
 
 
 
   

a) Prevederile îngrădesc sau 
obstrucţionează 
activitatea consilierilor 
locali. 

b) Textul iniţial este 
întemeiat, fiind în 
concordanţă cu 
dispoziţiile constituţionale 
precum şi cu cele ale
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Domnul deputat Ioan Sonea – Grupul parlamentar al 
PRM – propune modificarea art.39 astfel: 
 “Consilierii independenţi sau deveniţi 
independenţi conform art. 37 alin.(4) şi (6) nu pot trece  
de la un grup la altul, chiar dacă au trecut de la un 
partid la altul, şi nu pot forma grupuri în numele unor 
partide care nu au participat la alegeri sau care nu au 
întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în 
consiliu, cel puţin cu un consilier, dar pot adera la 
grupurile formate conform Art.37 alin.(2). 
 

precum şi cu cele ale 
Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 
44/1993. 

a) Prevederile îngrădesc sau 
obstrucţionează 
activitatea consilierilor 
locali. 

b) Textul iniţial este 
întemeiat, fiind în 
concordanţă cu 
dispoziţiile constituţionale 
precum şi cu cele ale 
Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 
44/1993. 
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 Art.40. – (1) Pe timpul exercitării mandatului 
de primar, viceprimar, preşedinte sau vicepreşedinte 
al consiliului judeţean, contractul de muncă sau actul 
de numire a acestora în cadrul unei instituţii sau 
autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la 
societăţile comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat ori al unităţilor administrativ-
teritoriale se suspendă. 
 (2) Sunt exceptate de la suspendarea 
contratului de muncă sau a actului de numire, cadrele 
didactice, mai puţin educatorii şi învăţătorii, precum 
şi cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat 
profesional, oamenii de cultură şi artă. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 
40 
 
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun eliminarea 
alin. (2) al art.40. 
 
  
 
 
 
 

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001. 

b) Textul iniţial este 
justificat, întrucât în acest 
proiect de lege se află 
sediul materiei privind 
statutul aleşilor locali. 

 
a) Funcţiile de primar şi 

viceprimar, preşedinte şi 
vicepreşedinte al 
consiliului judeţean nu 
pot fi exercitate pe baza 
unor contracte de 
colaborare. Excepţiile 
prevăzute de alin.(2) sunt 
cuprinse în art. 62 lit.c) 
di L 215/2001
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 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune reformularea 
alin. (2), după cum urmează:  
 (2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor 
alin.(1) cadrele didactice universitare şi din institutele 
de cercetare. 
 

din Legea nr. 215/2001, 
şi care sunt reglementate 
la art. 271, nou introdus. 

b) Textul iniţial este 
justificat, întrucât în acest 
proiect de lege se află 
sediul materiei privind 
statutul aleşilor locali. 

a) Ziaiştii nu intră sub 
incidenţa alin.(1) şi , prin 
urmare, nu trebuie 
exceptaţi. Oamenii de 
cultură şi artă nu sunt o 
categorie socială. 

b) Textul iniţial nu 
contravine dispoziţiilor 
constituţionale 

195 
 
 
 
 
 
 

 Art.41. – (1) În funcţiile deţinute de 
persoanele al căror contract de muncă sau act de 
numire au fost suspendate potrivit art.40 alin.(1), pot 
fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată 
determinată. 
 (2) Funcţiile de conducere pot fi ocupate 
numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului 
de către titular. 
 (3) În cazul în care , pe durata exercitării 
mandatului de către persoanele care ocupă funcţiile 
de aleşi locali prevăzute la art.40 alin.(1), au loc 
reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt 
obligate să comunice persoanelor al căror contract de 
muncă sau act de numire a fost suspendat, noul loc de 
muncă stabilit, corespunzător celui deţinut de aceştia, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.41. 
  
 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului  

b) Textul iniţial se justifică, 
întrucât în acest proiect de 
lege se află sediul 
materiei privind statutul 
aleşilor locali. 
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 Art.42 – (1) La încetarea mandatului de 
primar, de viceprimar, de preşedinte sau 
vicepreşedinte al consiliului judeţean, persoanele în 
cauză îşi reiau activitatea în executarea aceluiaşi 
contract de muncă sau act de numire. Dacă este 
cazul, la stabilirea clasei şi gradului de încadrare se 
vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de 
demnitate publică alese. 
  (2) În cazul în care, conducerea persoanei 
juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută 
anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa 
instanţei de judecată competente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD propune completarea art 42 alin.(2), 
astfel. 
 Art.42 - (2) În cazul în care, conducerea 
persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia 
deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se va putea 
adresa instanţei de judecată competentă, solicitând 
reluarea contractului de muncă suspendat şi plata 
salariului pe perioada judecării procesului. 
  
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL. – propune completarea alin.(2) , 
astfel:  
 (2) În cazul în care, conducerea persoanei 
juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută 
anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa 
instanţei de judecată competente, solicitând reluarea 
contractului de muncă suspendat şi plata salariului pe 
perioada judecării procesului.  
 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Textul iniţial se justifică 
întrucât se defineşte 
instituţia rezervării 
locului de muncă deţinut 
anterior, de alesul local.  

 
 
 
 
 
a)Reglementareaa raporturilor 
de muncă la încheierea 
mandatului.  
b) Se menţine textul adoptat 
de comisii care este 
corespunzător. 
  
 
 
 
a) Din necesitatea 

reglementării 
raporturilor de 
muncă la încetarea 
mandatului. 

b) Se menţine textul 
adoptat de comisii, 
fiind corespunzător. 
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 Art.43.-Timp de 2 ani de la data încetării 

 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun completarea  

a) Pentru evitarea unor 
situaţii în care opţiunea 
politică poate deveni 
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mandatului, persoanelor prevăzute la art. 40 alin. (1) 
nu li se poate modifica sau desface contractul de 
muncă sau nu pot fi eliberate din funcţie, pe motive 
ce nu le sunt imputabile. 
 

după cum urmează: 
 Art.43.-Timp de 2 ani de la data încetării 
mandatului, persoanelor prevăzute la art. 40 alin. (1) 
nu li se poate modifica sau desface contractul de 
muncă sau nu pot fi eliberate din funcţie, pe motive ce 
nu le sunt imputabile, inclusiv pe motive politice. 
 

motiv de desfacere a 
contractului de muncă. 

b) Se menţine textul iniţial 
fiind corespunzător. 

200   
 Art.44 . – La încetarea mandatului, primarii şi 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
lege pentru pensionare sau sunt pensionari 
beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, 
recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi 
indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii. 

 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune reformularea astfel: 
 Art.44 . – La încetarea mandatului, primarii şi 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene, consilierii locali şi judeţeni care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt 
pensionari beneficiază, la cerere, de calcularea sau, 
după caz, recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi 
indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii. 
 

 
a) Este nevoie ca şi 

consilierii locali şi 
judeţeni şi nu numai 
primarii şi viceprimarii 
preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene să  beneficieze 
de recalculare. 

b) Reglementarea propusă 
nu se poate aplica şi 
consilierilor locali şi 
judeţeni întrucât pe 
perioada mandatului, 
aceştia nu au contractul 
de muncă suspendat, 
astfel că ei pot beneficia 
de prevederile legii 
nr.19/2000.   
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 Art.45. – Participarea aleşilor locali la 
activitatea autorităţilor administraţiei publice locale 
are carecter public şi legitim, fiind în acord cu 
interesele generale ale colectivităţii în care îşi 
exercită mandatul. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.45. 

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001.  

b) Prevederile acestui articol 
au fost preluate la art. 3 
alin. (1). 
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 Art.46. – Aleşii locali au dreptul de iniţiativă 
în promovarea actelor administrative, individual sau 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.46. 

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001. 



 78 
în grup. b) Textul este justificat, 

întrucât în acest proiect de 
lege îşi are locul 
reglementarea drepturilor 
şi obligaţiilor aleşilor 
locali. 

203 
 
 
 
 
 
 
 
204 
 
 
 
 
 
 
205 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.47 – (1) Pentru participarea la lucrările 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii 
au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Preşedinţilor 
şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene nu li se 
acordă indemnizaţie de şedinţă. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii 
consiliului care participă la şedinţele ordinare ale 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în 
cuantum de până la 5% din indemnizaţia lunară  a 
primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau 
primarului general al municipiului Bucureşti, după 
caz. 
 
 
 
 
 
 
 

 Domnul deputat Gheorghe Dinu - Grupul 
parlamentar al PRM – propune ca alin.(1) şi (2) să aibă 
următorul cuprins: 
 Art.47 – (1) Consilierii locali şi judeţeni pe 
durata exercitării mandatului de consilieri, au dreptul 
la o indemnizaţie de consilier, în confomitate cu Legea 
154/1998.  
 
 Domnul deputat Ioan Sonea – Grupul 
parlamentar al PRM propune completarea alin.(1), 
astfel: 
 (1) ……….Preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 
consiliilor judeţene, primarilor şi viceprimarilor nu li 
se acordă indemnizaţie de şedinţă.  
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun reformularea 
alin.(2) astfel: 
“ Indemnizaţia lunară pentru membrii consiliului care 
participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale 
comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 
5% din  indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui 
consiliului judeţean sau primarului general al 
municipiului Bucureşti, după caz.”  
 
 
 
 

a) În Legea nr. 154/1998 , 
este precizată 
indemnizaţia pentru 
funcţiile de demnitate 
publică. 

b) Textul proiectului de lege 
este corespunzător. 

a) Pentru egalitate de 
tratament a tuturor  
aleşilor locali. 

b) Amendamentul a fost 
respins, considerîndu-se 
corespunzător textul 
adoptat de comisii.  

a) Calitatea  de ales local 
constituie în primul rând 
o îndatorire şi o cinste 
pentru alesul local, iar 
diminuarea 
indemnizaţiilor este 
inclusă şi în politica de 
reducere a cheltuielilor de 
acest tip ale bugetelor 
locale. 

b) S-a respins amendamentul 
întrucât reglementarea 
propusă se regăseşte la 
alin.(3). 
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 (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se 
poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o 
şedinţă ordinară de consiliu şi 1 – 2 şedinţe de 
comisii de specialitate, pe lună. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) În cazul consiliilor judeţene, indemnizaţia 
se acordă pentru o şedinţă ordinară şi pentru 1 – 2 
şedinţe ale comisiilor de specialitate, organizate la 
interval de două luni, potrivit legii. 
 
 
 
 
 

 
  Domnul deputat Gheorghe Dinu  – 
Grupul parlamentar al PRM – propune reformularea 
alin.(3), astfel:  
 (3) Cuantumul indemnizaţiei lunare se acodă în 
conformitate cu Regulamentul de funcţionare al 
consiliului local sau judeţean şi în conformitate cu 
Legea nr. 154/1998. 
  
 
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL şi Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD – propun reformularea alin.(3) 
astfel: 
 (3)  Numărul maxim de şedinţe pentru care se 
poate acorda indemnizaţia potrivit alin.(2) este de o 
şedinţă ordinară de consiliu şi 3 şedinţe de comisii de 
specialitate pe lună. 
  
  
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM- propune eliminarea alin.(4). 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune aceeaşi modificare a 
alin.(4) ca şi la alin.(3) privind consiliile judeţene. 
  
 
 

a) Regulamentul va face în 
mod expres precizări în 
legătură cu modul de 
acordare a acestei 
indemnizaţii. 

b) Amendamentul nu se 
justifică, întrucât 
indemnizaţia nu se acordă 
lunar, ci  numai pentru 
participarea la şedinţa 
ordinară (pentru cele 
extraordinare nu se acordă 
indemnizaţie) 

a) Reducerea numărului de 
consilieri combinată cu 
reducerea numărului de 
şedinţe poate conduce la 
diminuarea eficienţei 
activităţii autorităţii 
locale. 

b) Amendamentul a fost 
respins textul adoptat de 
comisii fiind cel 
corespunzător. 

a) Amendamentul are în 
vedere motivarea dela 
alin. (3) propus de autor. 

b) Textul iniţial se justifică 
întrucât se reglementează 
pentru toţi aleşii locali 
numărul de şedinţe  
ordinare şi ale comisiilor 
de specialitate pentru 
care se acordă 
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 Domnul deputat Mircea Toader – Grupul 
parlamentar al PD propune pentru alin.(4) aceeaşi 
modificare ca la alin.(3) 
 

indemnizaţia stabilită. 
a) Aceeaşi motivare ca la 

alin.(3). 
b) Textul iniţial se justifică 

întrucât se reglementează 
pentru toţi aleşii locali 
numărul de şedinţe  
ordinare şi ale comisiilor 
de specialitate pentru care 
se acordă indemnizaţia 
stabilită. 
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 Art.48. – Primarii şi viceprimarii, precum şi 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene au 
dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit 
legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în 
condiţiile legii, a cheltuielilor făcute cu ocazia 
exercitării mandatului.  
 

  
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.48.  
 
 
 
 Domnul deputat Endre Bereczki – Grupul 
parlamentar al PSD – propune reformularea art.48, 
astfel: 
 Art.48. – (1) Primarii şi viceprimarii precum şi 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene au 
dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor 
făcute cu ocazia exercitării mandatului, precum şi la 
recuperarea eventualelor pagube ce le-ar fi fost 
pricinuite în exercitarea acestuia. 
 (2) Pentru activitatea desfăşurată, primarii şi 
viceprimarii, precum şi preşedinţii şi vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene, beneficiază la sfârşitul anului 
calendaristic de un premiu anual echivalentul unei 
indemnizaţii din ultima lună a anului. 
 (3) Pentru merite deosebite în cadrul activităţii 
desfăşurate, ce au ca efect aducerea de venituri sau 

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001. 

b) Textul este necesar, 
întrucăt proiectul de lege 
reglementează statutul 
aleşilor locali. 

 
a) Deşi au calitatea de 

demnitari, primarii şi 
viceprimarii, precum şi 
preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene desfăşoară o 
muncă similară cu cea a 
funcţionarilor publici, în 
slujba şi interesul 
cetăţenilor, însă cu grad 
de dificultate şi 
răspundere mult mai 
mare. În această situaţie 
corect ar fi ca şi aceste 
persoane să beneficieze 
d l t ii i



 81 
bunuri în patrimoniul unităţilor administrativ-
teritoriale, în plus faţă de cele planificate şi aprobate, 
primarii, viceprimarii, precum şi preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene, au dreptul la plata 
de stimulente financiare, în limitele stabilite şi cu 
aprobarea consiliului local su, după caz, a consiliului 
judeţean.    

de plata unor premii şi 
stimulente pentru 
activitatea depusă, în 
condiţiile legii, aşa cum 
beneficiază toţi ceilalţi 
salariaţi. 

b) Amendament nesupus 
dezbaterii întrucât nu a 
mai fost susţinut de 
autor.  

 
 
212  

  
 Art.49. – Drepturile băneşti, cuvenite potrivit 
legii aleşilor locali, pot fi cumulate cu pensia sau alte 
venituri, în condiţiile legii. 
 

 
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 
49. 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Menţinerea textului iniţial 
este justificată, întrucăt în 
acest proiect de lege se 
reglementează depturile şi 
obligaţiile aleşilor locali. 

 
 
213 

  
 Art.50. – Consilierii şi delegatul sătesc, care 
participă la şedinţele de consiliu organizate în mod 
excepţional în timpul programului de lucru, se 
consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul 
şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la 
locul de muncă. 
 

 
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 
50. 

 
a) Se regăseşte în Legea nr. 

215/2001. 
b) Precizarea din textul 

iniţial este justificată, 
întrucât în acest proiect de 
lege se reglementează 
drepturile şi obligaţiile 
aleşilor locali. 
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 Art.51. – (1) Primarii şi viceprimarii, 
preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene 
beneficiază de concedii de odihnă, concedii de boală, 
concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în 

 
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 
51  

a) Se poate reglementa prin 
hotărîre a Guvernului. 

b) Menţinerea textului iniţial 
este justificată, întrucăt în 
acest proiect de lege se
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cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit 
legii. 
 (2) Pentru a beneficia de concediu fără plată 
sau de concedii plătite în cazul unor evenimente 
familiale deosebite, primarii şi preşedinţii consiliilor 
judeţene au obligaţia de a informa, în prealabil, 
consiliul local sau judeţean, după caz, indicând 
durata acestora şi perioada de timp în care vor avea 
loc.În cazuri de urgenţă, informarea se va face în 
prima şedinţă de consiliu, organizată după terminarea 
concediului. 
 (3) Concediile fără plată sau pentru 
evenimente familiale deosebite, precum şi durata 
acestora, în cazul viceprimarilor şi vicepreşedinţilor 
consiliilor judeţene, se aprobă de către primar, 
respectiv preşedinte.   
 

acest proiect de lege se 
reglementează depturile şi 
obligaţiile aleşilor locali. 

215  Art.52. – Durata exercitării mandatului de 
primar şi de viceprimar, de preşedinte şi de 
vicepreşedinte al consiliului judeţean constituie 
vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul 
la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor 
băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi 
la recalcularea pensiei.   

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.52. 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Precizarea din textul 
iniţial este justificată, 
întrucât în acest proiect de 
lege se reglementează 
drepturile şi obligaţiile 
aleşilor locali. 
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 Art.53.-Aleşii locali care nu au domiciliul în 
localitatea de reşedinţă a unităţii administrativ-
teritoriale şi care folosesc autoturismul proprietate 
personală pentru a se deplasa din localitatea în care 
domiciliază, la sediul primăriei sau în alte localităţi, 
în vederea exercitării mandatului şi înapoi, vor primi 
contravaloarea carburantului utilizat în acest scop. 
Dacă se deplasează cu un mijloc de transport în 
comun, li se va achita contravaloarea biletului sau, 

 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun reformularea, 
astfel: 
 Art.53 – Consilierii judeţeni care nu au 
domiciliul în localitatea de reşedinţă a unităţii 
administrativ-teritoriale şi care folosesc autoturismul 
proprietate personală sau alte mijloace de transport în 
comun pentru a se deplasa din localitatea în care 

a) Pentru precizarea 
categoriei de aleşi 
locali care au dreptul 
la decontare a 
cheltuielilor de 
deplasare. Numai 
consilierii judeţeni pot 
beneficia de acest 
drept, deoarece 
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dacă este cazul, a abonamentului. 
 

domiciliază la sediul consiliului judeţean, în vederea 
exercitării mandatului şi înapoi, li se vor deconta 
cheltuielile de deplasare, conform legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Ioan Miclea – Grupul 
parlamentar al PRM propune reformularea art. 53, 
astfel: 
 Art.53.-Aleşii locali care au domiciliul într-o  
localitate componentă a comunei sau oraşului reşedinţă 
a unităţii administrativ-teritoriale pot folosi 
autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa 
odată pe zi, dus întors, din localitatea în care 
domiciliază, la sediul primăriei sau în alte localităţi, în 
vederea exercitării mandatului, situaţie în care vor 
primi contravaloarea carburantului utilizat în acest 
scop. Dacă se deplasează cu un mijloc de transport în 
comun, li se va achita contravaloarea biletului sau, 
după caz, a abonamentului. 
 

mandatul de consilier 
local încetează de 
drept în cazul 
schimbării 
domiciliului într-o 
altă unitate 
administrativ- 
teritorială, conform 
art.60 alin.(1) lit. c) 
din Legea 
nr.215/2001. 

b) Amendamentul a fost 
respins întrucât textul 
adoptat de comisii 
este corespunzător 

a) În acest caz, textul astfel 
formulat nu vine în 
contadicţie cu prevederile 
art.9 (2) lit.c) şi art.15 (2) 
lit.c) şi nici nu crează 
eventual confuzia că aleşii 
locali ar putea domicilia 
şi într-o altă localitate 
decât ce-a în care au fost 
aleşi.  

b) Amendamentul a fost 
respins întrucât textul 
adoptat de comisii este 
corespunzător. 
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 Art54.-Aleşii locali beneficiază de plata 
cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare 
profesională organizate de instituţii specializate, în 
decursul mandatului, conform hotărârii consiliului 
l l j d ţ

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.54.  
 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Menţinerea textului iniţial 
este juustificată, întrucât 
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local sau judeţean.  Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PDSR –SDU, propun reformularea, 
astfel: 
 Art.54. - Aleşii locali beneficiază de plata 
cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare 
profesională organizate de instituţii specializate, în 
decursul mandatului, conform hotărârii consiliului 
local, judeţean sau a C.G.M.B., cât şi decontarea 
integrala a cheltuielilor de deplasare ca membrii ai 
delegaţiilor locale, judeţene sau ai P.M.B., in 
raporturile de colaborate cu alte structuri asimilate din 
tara si străinătate. 
 
 Domnul deputat Endre Bereczki – Grupul 
parlamentar al PSD – propune reformularea art.54, 
astfel: 
 “aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de 
pregătire, formare şi perfecţionare profesională 
organizate de instituţii specializate, în decursul 
mandatului.” 
 

în acest proiect de lege se 
reglementează drepturile 
şi obligaţiile aleşilor 
locali. 

a) În prezent nu există 
prevedere  legală pentru  
această procedură, lăsând 
la liberul arbitru a 
primarilor şi organelor de 
control acest aspect. 

b) Se menţine textul iniţial 
din proiectul de lege, 
fiind corespunzător. 

 
a) Se elimină ultima parte a 

articolului care prevede 
hotărârea consiliului local 
sau judeţean, pentru plata 
cursurilor de pregătire, 
formare şi perfecţionare 
profesională a aleşilor 
locali. Există posibilitatea 
ca în cazul existenţei unei 
majorităţi a consiliului 
definită de culoarea 
politică a primarului să 
obstrucţioneze intenţionat 
şi cu rea credinţă 
pregătirea şi 
perfecţionarea acestuia, 
aducând astfel deservicii 
intereselor comunităţii 
locale.Consiliul local sau 
judeţean nu poate fi în 
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măsură să stabilească 
oportunitatea participării 
la astfel de cursuri. 

b) Se menţine textul iniţial al 
proiectului de lege, 
întrucât este 
corespunzător şi redactat 
cu respectarea 
principiului constituţional 
al autonomiei locale.  
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 Art.55. – (1) Dreptul aleşilor locali de a avea 
acces la orice infomaţie de interes public nu poate fi 
îngrădit. 
 (2) Autorităţile administraţiei publice centrale 
şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi 
persoanele juridice de drept privat sunt obligate să 
asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit 
competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi 
asupra problemelor de interes local. 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.55. 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Emil Boc – Grupul 
parlamentar al PD – propune eliminarea sintagmei “ 
precum şi persoanele juridice de drept privat” din alin. 
(2). 

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001. 

b) Se menţine textul iniţial, 
întrucât în acest proiect de 
lege îşi găseşte locul 
reglementarea drepturilor 
şi obligaţiilor aleşilor 
locali. 

 
a) obligaţia din text de a 

asigura informarea 
aleşilor locali asupra 
treburilor publice  de 
către persoanele juridice 
de drept privat este 
excesivă. 

b) Amendamentul a fost 
respins, întrucât textul 
adoptat de comisii este 
corespunzător. 
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 Art.56.- (1) Dreptul de asociere este garantat 
aleşilor locali. 
 (2) În virtutea mandatului reprezentativ 
acordat de colectivităţile locale, structurile asociative 
l l tit it l l il l li fi lt t d

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea. 

a) Este inutil. 
b) Textul iniţial este 

justificat fiind în 
concordanţă cu 
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legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de 
către autorităţile administraţiei publice centrale în 
toate problemele de interes local. 

prevederile 
constituţionale referitoare 
la respectarea principiului 
autonomiei locale. 

224  Art.58. – Aleşii locali, în calitate de 
reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de 
a participa, pe durata exercitării mandatului, la 
exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei 
publice locale din care fac parte sau pe care le 
reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi 
de colectivitatea care i-a ales. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.58. 
 
 
  
 

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Se menţine textul iniţial, 
întrucât în acest proiect 
de lege îşi găseşte locul 
reglementările cu privire 
la drepturile şi obligaţiile 
aleşilor locali. 
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 Art.59.-Consilierii locali şi consilierii judeţeni 
sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, 
precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, 
să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să 
nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu 
cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori 
calomnioase. 
 

 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – grupul 
parlamentar al PSD, propun reformularea, astfel: 
 Art.59.- Consilierii locali, consilierii judeţeni şi 
consilierii generali din cadrul CGMB sunt obligaţi să 
respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi 
regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună 
regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească 
în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii 
injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 
 

a) In proiectul de lege au 
fost omişi consilierii 
generali ca aleşi locali şi 
C.G.M.B. ca structură. 

b) Textul iniţial este 
acoperitor pentru sfera 
aleşilor locali. 
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 Art.60.-Aleşii locali sunt obligaţi să 
menţioneze expres situaţiile în care interesele lor 
personale contravin intereselor generale. În cazurile 
în care interesul personal nu are caracter patrimonial, 
consiliile locale pot permite participarea la vot a 
consilierului. 
 
 

 Domnii deputaţi Lucian Augustin Bolcaş şi 
Gheorghe Dinu – Grupul parlamentar al PRM – 
propun eliminarea art.60. 
 
  
 
 
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun reformularea 
art 60 astfel:

a) Este inutil – se regăseşte 
în Legea nr.215/2001. 

b) Se menţine textul iniţial, 
întrucât în acest proiect de 
lege îşi găseşte locul 
reglementările cu privire 
la drepturile şi obligaţiile 
aleşilor locali. 

a) Se consideră necesară 
precizarea cuprinsă în 
amendamentul propus. 
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art. 60, astfel: 
 Art.60.- (1) Aleşii locali sunt obligaţi să 
menţioneze expres situaţiile în care interesele lor 
personale, ale soţului sau soţiei, ale afinilor sau rudelor 
până la gradul al doilea inclusiv contravin intereselor 
unităţii administrativ-teritoriale.  
 (2) Nerespectarea prevederilor alin.(1) se va 
sancţiona potrivit legii. 
 

b) Se menţine textul iniţial 
ca fiind corespunzător. 

 
 

228 
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 Art. 61.- Aleşii locali sunt obligaţi la probitate 
şi discreţie profesională  

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.61. 
 
 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL propune de asemenea eliminarea 
art.61. 
 

a) Inutil. 
b) Textul este necesar, 

întrucât aceste obligaţii 
ţin de statut şi 
comportamentul aleşilor 
locali. 

a) Aprecierile conţinute sunt 
neavenite, neexplicite, 
jignitoare şi ineficiente. 

b) Textul este necesar, 
întrucât aceste obligaţii 
ţin de statut şi 
comportamentul aleşilor 
locali. 

 
230 
 
 
 
 
 
231 
 
 
 

 Art.62. – Aleşii locali sunt obligaţi să dea 
dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis 
alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, 
bani, foloase materiale sau alte avantaje.  
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 
62. 
 
 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune eliminarea art. 62. 

a) Inutil  
b) Textul este necesar, 

întrucât aceste obligaţii 
ţin de statut şi 
comportamentul aleşilor 
locali. 

a) Aprecierile conţinute sunt 
neavenite, neexplicite, 
jignitoare şi ineficiente. 
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 b) Textul este necesar, 

întrucât aceste obligaţii 
ţin de statut şi 
comportamentul aleşilor 
locali. 

 
232 
 
 
 
 
 
 
 
2333 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.63.-  (3) Comisiile de specialitate sunt 
obligate să prezinte un raport anual de activitate, 
consiliului, care va fi făcut public prin grija 
secretarului comunei sau oraşului, respectiv a 
secretarului general al judeţului sau al municipiului 
Bucureşti. 
 

 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar akl PRM – propune eliminarea alin. (3)  
 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD, propun reformularera alin.(3) : 
  (3) Comisiile de specialitate sunt obligate să 
prezinte un raport anual de activitate, consiliului, care 
va fi făcut public prin grija secretarului comunei sau 
oraşului, respectiv a secretarului general al judeţului şi 
al municipiului Bucureşti. 
 

a) Nu-şi are rostul, este greu 
de pus în practică. Cine 
întocmeşte raportul ? 

b) Textul este necesar, un 
astfel de raport se 
întocmeşte de comisiile 
de specialitate ajutate de 
aparatul de lucru. 

a) Îmbunătăţire redacţională. 
b) Conjuncţia “sau” în 

context, acoperă mai bine 
toate cazurile la care se 
face referire în acest 
articol. 

234 CAPITOLUL  VIII 
Răspunderea aleşilor locali 

 Domnul deputat Endre Bereczki  - Grupul 
parlamentar al PSD – propune eliminarea întregului 
Capitol VIII. 

a) Se încalcă principiul 
autonomiei locale stabilit 
de art.119 şi 120 din 
Constituţia României. 
De asemenea, vine în 
contradicţie cu Legea 
nr.215/2001, a 
administraţiei publice 
locale. Pentru activitatea 
desfăşurată aleşii locali 
răspund faţă de cetăţenii 
comunităţii care le-au 
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dat girul. Legislaţia în 
vigoare şi în special 
Codul penal prevăd 
abateri şi sancţiuni cu 
privire la abuzul în 
serviciu, cu pedepse 
complementare 
referitoare la punerea 
sub interdicţie 
judecătorească, pierderea 
dreptului electoral, 
etc.Pentru actele 
adoptate nelegal, legea 
prevede sancţiuni 
precum şi posibilitatea 
prefectului de a ataca 
aceste acte la instanţele 
de contencios 
administrativ. Sancţiuni 
pot fi aplicate numai 
între acele persoane între 
care există un raport de 
subordonare. Ori, aleşii 
locali, nu sunt 
subordonaţi nici unei 
instituţii, dimpotrivă 
reprezintă o autoritate şi 
funcţionează pe 
principiul autonomiei 
locale.  

b) Prevederile din acest 
capitol sunt în 
concordanţă cu 
prevederile 
constituţionale şi îşi 
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găsesc justificare în acest 
proiect de lege , întrucât 
acesta reglementaeză 
statutul aleşilor locali. 

 
235 Secţiunea 1 

Abateri şi sancţiuni 
 Domnul deputat Endre Bereczki – grupul 
parlamentar al PSD – propune eliminarea. 

a) Aceeaşi motivare a 
eliminării ca la 
nr.crt.234. 

b) Motivarea respingerii 
amendamenrtului este 
aceeaşi ca la nr.crt. 234. 

 
236 
 
 
 
 

 
 
 Art.68.-Aleşii locali răspund, după caz, 
administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite 
în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile 
legii. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.68. 
 
   

a) Se regăseşte în Legea 
nr.215/2001. 

b) Menţinerea textului este 
justificată, întrucât  în 
acest proiect de lege îşi 
are sediul reglementarea 
răspunderii aleşilor locali. 

 
237  Art.69. – (1) Consilierii răspund în nume 

propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea 
mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea 
consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe 
care le-au votat. 
 (2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului 
va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea 
consilierului, se va menţiona în mod expres votul 
acestuia. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.69  

a) Se regăseşte în Legea nr. 
215/2001. 

b) Textul detaliază 
răspunderea consilierului 
(proprie şi solidară) şi 
este în consens cu 
dispoziţiile legale în 
vigoare. 

238 
 
 
 

 Art. 70. – (1) Încălcarea de către consilieri a 
prevederilor legii administraţiei publice locale, a 
prevederilor prezentei legi, precum şi ale 
regulamentului de funcţionare a consiliului atrage 

li ăt l ţi i

 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM -  propune eliminarea art.70. 
 
 

a) Cine hotărăşte? Să se 
prevadă în regulamentul 
de funcţionare. 

b) Menţinerea textului este 



 91 
 
 
 
 
 
239 
 
 

aplicarea următoarelor sancţiuni: 
h) avertismentul; 
i) chemarea la ordine; 
j) retragerea cuvântului; 
k) eliminarea din sala de şedinţă; 
l) interzicerea de a participa la lucrările următoarei 

şedinţe a consiliului; 
m) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi 

ale comisiei de specialitate; 
n) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 

şedinţe. 
 (2) Sancţiunile prevăzute la lit.a)-d) se aplică 
de preşedintele de şedinţă, iar cele de la lit. e) - g) de 
către consiliu, prin hotărâre. 
   (3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la 
lit.e) şi f), 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. 
 

 
 
 
 
  
 Domnul deputat Viorel Coifan – Grupul 
parlamentar al PNL – propune eliminarea literelor e), 
f) şi g). 
 
 
 
 

justificată, întrucât  în 
acest proiect de lege îşi 
are sediul reglementarea 
răspunderii aleşilor locali. 

 
a) Prevederile textului sunt 

neconstituţionale, 
împiedicând alesul local 
să-şi continue activitatea 
în  exercitarea mandatului   

b) Textul acestui articol, aşa 
cum a fost adoptat de 
comisii este 
corespunzător şi detaliază 
răspunderea consilierului 
în funcţie de gravitatea 
abaterilor. 
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 Art.71. – La prima abatere, preşedintele de 
şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită 
să respecte regulamentul. 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.71. 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 71. 
 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Menţinerea textului este 
justificată, întrucât în 
acest proiect de lege se 
află sediul materiei cu 
privire la răspunderea 
aleşilor locali. 

a) Se prevde în regulamentul 
de funcţionare. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
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amendamentului  ca la nr. 
crt. lit. b) 240 din raport. 
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243 

 Art.72. – (1) Consilierii care nesocotesc 
avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să 
se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă 
în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile 
regulamentului vor fi chemaţi la ordine. 
 (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul 
– verbal de şedinţă. 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.72. 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 72. 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la 
nr.crt. 240 lit. b) din 
raport. 

a) Se prevede în 
regulamentul de 
funcţionare. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 240 lit. b) din raport 

 
244 
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 Art.73.- (1) Înainte de a fi chemat la ordine, 
consilierul este invitat de către preşedinte să-şi 
retragă sau să explice cuvântul sau expresiile care au 
generat incidentul şi care ar da loc la aplicarea 
sancţiunii. 
 (2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă 
ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte 
ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.73. 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 73. 
 
 
 
 
 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt.240 lit. b)  din raport. 

 
 
a) Se prevede în 

regulamentul de 
funcţionare. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
240 lit. b) din raport. 
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246  Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 

parlamentar al PNL – propune eliminarea art. 73. 
 
 
   

a) În cazul în care nu se 
precizează clar abaterile 
pe clase de gravitate la 
care se referă textul 
prevederile articolului  
devin abuzive, 
contravenind legislaţiei în 
vigoare, inclusiv art 33 
din prezenta propunere 
legislativă. 

b) Respingerea 
amendamentului este 
motivată ca la nr.crt.240. 
lit. b) din raport. 

 
 
247 
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249 

  
 Art.74. – În cazul în care, după chemarea la 
ordine un consilier continuă să se abată de la 
regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar 
dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din 
sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă. 

  
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.74. 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 74. 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune eliminarea art. 74. 

 
a) Inutil - se poate 

reglementa prin hotărâre a 
Guvernului. 

b) Respingerea 
amendamentului este 
motivată ca şi la nr.crt. 
240 lit. b)  din raport. 

 
a) Se prevde în regulamentul 

de funcţionare. 
b) Respingerea 

amendamentului este 
motivată ca la nr. crt. 240 
lit. b) din raport. 

a) În cazul în care nu se 
precizează clar abaterile 
pe clase de gravitate la 
care se referă textul 
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prevederile articolului  
devin abuzive, 
contravenind legislaţiei în 
vigoare, inclusiv art 33 
din prezenta propunere 
legislativă. 

b) Respingerea 
amendamentului este 
motivată ca la nr. crt.240 
lit. b) din raport. 

 
250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.75. – (1) În cazul unor abateri grave, 
săvârşite în mod repetat sau a unor abateri deosebit 
de grave, consiliul poate aplica sancţiunea interzicerii 
participării consilierului la lucrările următoarei 
şedinţe a consiliului sau poate hotărî excluderea 
temporară a acestuia de la lucrările consiliului şi ale 
comisiilor de specialitate. 
 (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de 
comisia de specialitate care are în obiectul de 
activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la 
sesizare.  

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Inutil - se poate 
reglementa prin hotărâre a 
Guvernului. 

b) Menţinerea textului astfel 
cum a fost adoptat de 
comisii, este justificată, 
întrucât în acest proiect de 
lege se află sediul 
materiei cu privire la 
răspunderea aleşilor 
locali. 

 
a) Se prevede în 

regulamentul de 
funcţionare. 

b) Menţinerea textului astfel 
cum a fost adoptat de 
comisii este justificată, 
întrucât în acest proiect de 
lege se află sediul 
materiei cu privire la 
răspunderea aleşilor 
locali. 
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252  Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 

parlamentar al PNL – propune eliminarea art. 75. 
a) În cazul în care nu se 

precizează clar abaterile 
pe clase de gravitate la 
care se referă textul 
prevederile articolului  
devin abuzive, 
contravenind legislaţiei în 
vigoare, inclusiv art 33 
din prezenta propunere 
legislativă. 

b) Menţinerea textului aşa 
cum a fost adoptat de 
comisii este justificată, 
întrucât în acest proiect de 
lege se află sediul 
materiei cu privire la 
răspunderea aleşilor 
locali. 

 
 

253 
 
 
 
 
 
 
 
254 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Art.76.-Excluderea temporară de la lucrările 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate 
depăşi 2 luni, în cazul consiliilor locale, respectiv 4 
luni, în cazul consiliilor judeţene. 
 
 
 
 
 
 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.76. 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 76. 
 
 
 
 
 

a) Inutil - se poate 
reglementa prin hotărâre a 
Guvernului. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la 
nr.crt.250 lit. b) din 
raport. 

a) Se prevde în regulamentul 
de funcţionare. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 250 lit. b) din raport. 
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 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune eliminarea art. 76.  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

a) În cazul în care nu se 
precizează clar abaterile 
pe clase de gravitate la 
care se referă textul 
prevederile articolului  
devin abuzive, 
contravenind legislaţiei în 
vigoare, inclusiv art 33 
din prezenta propunere 
legislativă. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 250 lit. b) din raport. 
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258 
 
 

 
 
 
 
 Art.77.-Interzicerea participării la următoarea 
şedinţă a consiliului, precum şi excluderea de la 
lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate 
au drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de 
şedinţă pe perioada respectivă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.77. 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 77. 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune eliminarea art. 77.  
 

 
a) Inutil - se poate 

reglementa prin hotărâre a 
Guvernului. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 250 lit. b) din raport 

 
a) Se prevede în 

regulamentul de 
funcţionare. 

b) Aceeaşi  motivare ca la 
nr. 250 lit b)  din raport. 

 
a) În cazul în care nu se 

precizează clar abaterile 
pe clase de gravitate la 
care se referă textul 
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,prevederile articolului  
devin abuzive, 
contravenind legislaţiei în 
vigoare, inclusiv art 33 
din prezenta propunere 
legislativă. 

b) Aceeaşi motivare ca la nr. 
crt.250 lit. b) din raport.  

 
 
259 
 
 
 
 
 
 
 
 
260 
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 Art.78. – În caz de opunere, interzicerea 
participării la şedinţe şi excluderea se execută cu 
ajutorul forţei publice puse la dispoziţia 
preşedintelui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.78. 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 78. 
 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune eliminarea art. 78.  
 
 
 
 
 
 

 
a) Inutil – Introduce 

dictatura politică în sălile 
de consiliu.. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 250. lit.b) din raport. 

 
a) Se prevede în 

regulamentul de 
funcţionare. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 250 lit.b) din raport. 

 
a) În cazul în care nu se 

precizează clar abaterile 
pe clase de gravitate la 
care se referă textul 
,prevederile articolului  
devin abuzive, 
contravenind legislaţiei în 
vigoare, inclusiv art 33 
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din prezenta propunere 
legislativă. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 250 lit..b) din raport. 
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 Art.79. - (1) Sancţiunile prevăzute la art. 70 
alin. (1) lit. e) – g) se aplică prin hotărâre adoptată de 
consiliu cu votul a cel puţin 2/3 din numărul 
consilierilor în funcţie.  
 (2) Pe perioada sancţionării, consilierii în 
cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru. 
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.79. 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 79. 
 
 
 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – grupul 
parlamentar al PSD, propun reformularea art.79 alin 
(1) , astfel: 
 Art.79-(1) Sancţiunile prevăzute la art. 70 alin. 
(1) lit. e) – g) se aplică prin hotărâre adoptată de 
consiliu cu votul a cel puţin 2/3 din numărul 
consilierilor în funcţie. În hotărâre se va preciza dacă 
se interzice şi accesul în localul consiliului. 
 
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune eliminarea art. 79 

a) Inutil - se poate 
reglementa prin hotărâre a 
Guvernului. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 250 lit. b) din raport.  

a) Se prevede în 
regulamentul de 
funcţionare. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii. 
amendamentului ca la nr. 
crt. 250 lit. b) din raport. 

 
a) Precizare necesară. 
b) Se menţine textul adoptat 

de comisii fiind 
corespunzător. 

 
 
 
 
 
a) În cazul în care nu se 

precizează clar abaterile 
pe clase de gravitate la
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alin.(2).  
 
 

pe clase de gravitate la 
care se referă textul 
,prevederile articolului  
devin abuzive, 
contravenind legislaţiei în 
vigoare, inclusiv art 33 
din prezenta propunere 
legislativă. 

b) Se menţine textul adptat 
de comisii fiind 
corespunzător. 

 

266 
 
 
 
 
 
 
 
267 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art.80. – Pentru menţinerea ordinii în 
şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii 
acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de 
şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la 
art.70 alin.(1) lit.a)- d). 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.80. 
 
 
 
 
 
 Domnul deputat Gheorghe Dinu –Grupul 
parlamentar al PRM – propune eliminarea art. 80. 
 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Se menţine textul adoptat 
de comisii pe aceleaşi 
considerente avute în 
vedere la menţinerea 
prevederilor de la art.75. 

a) Se prevede în 
regulamentul de 
funcţionare. 

b) Se menţine textul adoptat 
de comisii pe aceleaşi 
considerente avute în 
vedere la menţinerea 
prevederilor de la art.75. 
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 Art.81. – Sancţiunile prevăzute la art. 70 
alin.(1) se pot aplica în mod corespunzător 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, 
pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilieri. 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.81. 
 
 
 

a) Introduce dictatura 
politică în sălile de 
consiliu. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
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 Domnul deputat Gheorghe Dinu – Grupul 
parlamentar al PRM – propunme eliminarea art.81. 
 

crt.267 lit. b)din raport. 
a) Se prevede în 

regulamentul de 
funcţionare. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 267 lit.b) din raport. 

270 
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 Art.82.- (1) Pentru abateri grave şi repetate, 
săvîrşite în exercitarea mandatului  de viceprimar , de 
preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului 
judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica 
umătoarele sancţiuni: 

e) mustrare;  
f) avertisment; 
g) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe 

timp de 1 –  3 luni; 
h) eliberarea din funcţie. 

  
 

 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM – propune eliminarea 
art.82. 
  
 
 
  
 Domnul deputat Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL – propune eliminarea lit.d) a 
alin.(1) al art.82. 
 
 
 
 

a) Se poate reglementa prin 
hotărâre a Guvernului. 

b) Aceeaşi motivare a 
respingerii 
amendamentului ca la nr. 
crt. 267 lit.b) din raport. 

a) În cazul în care nu se 
precizează clar abaterile 
pe clase de gravitate la 
care se referă textul 
prevederile articolului  
devin abuzive, 
contravenind legislaţiei în 
vigoare, inclusiv art 33 
din prezenta propunere 
legislativă. 

b) Se menţine textul adoptat 
de comisii fiind 
corespunzător. 

 
272  Art.86. – Primarii pot fi revocaţi din funcţie 

în urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile 
stabilite prin legea administraţiei publice locale. 

 Domnul deputat Ionel Olteanu – Grupul 
parlamentar al PSD – propune reformularea 
art.86.astfel: 
 Art.86. – Primarii pot fi demişi din funcţie în 
urma unui referendum, în condiţiile şi în cazurile 
stabilite prin legea administraţiei publice locale. 

a) folosind termenul de 
revocare contravine 
principiului 
constituţional al 
mandatului reprezentativ 
--art.66 
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 alin.(2).Termenul de 

revocare, de altfel nici 
nu se regăseşte  între 
dispoziţiile Legii 
nr.215/2001, aceasta 
folosind pe cel de 
încetare a mandatului 
înainte de termen; 
instituţia poate fi 
comparată cu cea de 
dizolvare a consiliului 
local. 

b) Se menţine textul iniţial 
întrucât se consideră că 
prin referendum, 
primarii sunt revocaţi de 
cei care l-au ales, deci de 
electoratul local. 

 
 
273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Art.87.-Constituie abateri următoarele fapte 
săvârşite de primar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Domnii deputaţi Emil Boc, Gheorghe Barbu - 
Grupul parlamentar al PD,  Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM, şi Cornel Ştirbeţ – Grupul 
parlamentar al PNL, propun eliminarea art.87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Se încalcă principiul 
separării puterilor în stat. 
Modifică Legea nr.215/2001. 
Problema sancţionării 
primarului contravine 
principiului separaţiei 
puterilor în stat. De altfel, 
reglementărrile se regăsesc în 
Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale 
şi în Legea contenciosului 
administrativ. 
b) Prevederile acestui articol 
sunt justificate, fiind în 
concordanţă cu prevederile 
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275 
 
 
 
 
 
 
 
 
276 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a) refuzul de a participa la şedinţele consiliului local; 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
f) emiterea de dispoziţii fără a solicita avizul 
secretarului; 
 
 
 
 
 
 
 
j) neaducerea la cunoştinţă publică a ordinii de zi a 
şedinţelor de consiliu; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Domnul deputat Ioan Miclea – Grupul 
parlamentar al PRM propune introducerea cuvântului  
“ nejustificat”în textul lit.a): 
a) refuzul nejustificat de a participa la şedinţele ……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR - propun eliminarea 
lit.f). 
 
 
 
   
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD, propun abrogarea lit. j); 
 
 
 
 
 
 

legale în vigoare şi stabilesc 
în acest sens abateri specifice 
funcţiei de primar. 
a) Se poate considera 

“abatere” neparticiparea 
la şedinţele consiliului 
local, numai în 
condiţiile unui refuz 
nejustificat. 

b) textul din proiectul de 
lege este corespunzător 
întrucât neparticiparea 
din motive obiective a 
primarului la şedinţele 
consiliului local nu 
poate fi considerată 
“refuz”.  

a) Dispoziţiile date de 
primar se emit fără avizul 
secretarului. 

b) Se menţine textul adoptat 
de comisii, asigurând în 
aceste condiţii buna 
funcţionare a autorităţii 
locale. 

a) Prin Legea nr.215/2001 
primarului nu-i este 
conferită o astfel de 
atribuţie. 

b) Textul lit. j) este necesar 
pentru a se asigura 
cunoaşterea de către 
cetăţeni a problemelor 
care se dezbat în şedinţele 
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 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR -  propun completarea 
lit j) astfel: 
j) neaducerea la cunoştinţă publică a ordinii de zi a 
şedinţelor de consiliu cu cel puţin două zile înainte de 
şedinţele ordinare. În cazul convocării şedinţelor 
extraordinare, termenul de aducere la cunoştinţa 
publică a ordinii de zi este de o zi ; 
  

consiliului.  
a) Pentru a asigura 

transparenţa 
problemelor care 
urmează a fi dezbătute 
în cadrul şedinţelor.  

b) Textul adoptat de 
comisii este acoperitor. 
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 Art.88. – Pentru săvârşirea abaterilor 
prevăzute la art, 87, primarului i se pot aplica 
următoarele sancţiuni: 

d) avertisment public: 
e) diminuarea indemnizaţiei cu 10-20% pe 

timp de 3-6 luni; 
f) suspendarea din funcţie pe timp de 1-2 

luni, cu neplata indemnizaţiei pe această 
perioadă. 

 

  
 Domnii deputaţi Lucian Augustin Bolcaş, 
Gheorghe Dinu – Grupul parlamentar al PRM, Emil 
Boc, Gheorghe Barbu – Grupul parlamentar al PD şi 
Cornel Ştirbeţ – Grupul parlamentar al PNL - propun 
eliminarea art.88. 
 
  
 
 
 
  

 
a) Problema sancţionării 

primarului contravine 
principiului separaţiei 
puterilor în stat. De 
altfel, reglementărrile se 
regăsesc în Legea 
nr.215/2001 a 
administraţiei publice 
locale şi în Lege 
contenciosului 
administrativ. 

b) Se menţine textul 
adoptat de comisii, 
întrucât este în 
concordanţă cu titlul 
secţiunii 1 a Capitolului 
VIII şi întreg conţinutul 
acesteia. 

 
 
279 

 
Secţiunea a 2-a 

Colegiul de  disciplină 
 

  
 Domnii deputaţi Victor Dobre – Grupul 
parlamentar al PNL, Emil Boc – Grupul parlamentar al 
PD şi  Endre Bereczki – Grupul parlamentar al PSD – 

a) Amendamentul este 
motivat pe 
considerentul că 
activitatea depusă de
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propun eliminarea integrală a textului.   
 

activitatea depusă de 
un primar nu poate fi 
judecată decât de 
electorat, întrucât 
asupra faptelor care se 
pot constitui ca 
încălcări ale legii, se 
soluţionează de 
organele abilitate 
potrivit legii. 

b) Se menţine textul 
adoptat de comisii 
întrucât această 
instituţie este necesară 
pentru buna 
funcţionare a 
autorităţilor locale.  
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 Art.89.-(1)Aplicarea sancţiunilor prevăzute la 
art. 88, în cazul primarilor, se face de un colegiu de 
disciplină, care se organizează în fiecare judeţ şi în 
municipiul Bucureşti al cărui preşedinte va fi un 
judecător desemnat de preşedintele tribunalului, 
dintre magistraţii Secţiei de contencios administrativ. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Domnii deputaţi Lucian Augustin Bolcaş, 
Gheorghe Dinu – Grupul parlamentar al PRM, 
Gheorghe Barbu – Grupul aprlamentar al PD şi Cornel 
Ştirbeţ – Grupul parlamentar al PNL, propun 
eliminarea art.89. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Problema sancţionării 

primarului contravine 
principiului separaţiei 
puterilor în stat. De 
altfel, reglementărrile se 
regăsesc în Legea 
nr.215/2001 a 
administraţiei publice 
locale şi în Lege 
contenciosului 
administrativ. 

 
b) Se menţine textul 

adoptat de comisii, 
întrucât această 
instituţie esta necesară



 105 
   instituţie esta necesară 

pentru buna funcţionare 
a autorităţilor locale. 
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282 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
283 

  
 Art.90. – (1) Abaterile prevăzute la art.87 pot 
fi săvârşite şi de viceprimari în măsura în care 
acestora li s-au stabilit, prin dispoziţie, asemenea 
însărcinări. În acest caz, sancţiunile prevăzute de 
art.88 se aplică de către consiliul local prin hotărâre. 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Hotărârea consiliului local poate fi atacată 
la instanţa de contencios administrativ competentă, 
fiind aplicabile prevederile art.89 alin.(4) 

  
 Domnul deputat Lucian Augustin Bolcaş – 
Grupul parlamentar al PRM propune reformularea 
art.90 alin.(1) astfel: 
  Art.90. – (1) Abaterile prevăzute la art.87 pot fi 
săvârşite de viceprimari, în măsura în care s-au stabilit, 
prin dispoziţie scrisă, asemenea însărcinări, se 
sancţionează potrivit art.88. În acest caz, constatarea 
abaterilor şi aplicarea sancţiunilor   sunt de competenţa  
consiliul local care se pronunţă prin hotărâre. 
 
 
 
 Doamna deputat Aurelia Vasile şi domnii 
deputaţi Ioan Neagu şi Cornel Bădoiu – Grupul 
parlamentar al PSD, propun reformularea alin.(2), 
astfel: 
 (2) Hotărârea consiliului local poate fi atacată 
la Curţile de Apel Secţia contencios administrativ, 
conform competenţei teritoriale. 
 
 
 
 
 Domnii deputaţi Kovacs Csaba Tibor, Raduly 
Robert Kalman, Makkai Gergely, şi Birtalan Akos – 
Grupul parlamentar al UDMR -  propun două noi 
alineate: 
 (3) Abaterea prevăzută la art. 87 lit.j) săvârşită 
de preşedintele consiliului judeţean se va sancţiona 
potrivit art.82 alin.(1) lit.a)-c). 

 
a) Redactare corectă. 
b) Amendamentul a fost 

respins întrucât conţinutul 
acestui articol se regăseşte 
într-o nouă redactare la 
art.96 din proiectul de 
lege, astfel cum a fost 
adoptat de cele două 
comisii.  

 
 
a) Pentru egalitate de 

tratament la atribuţii 
egale. 

b) Amendamentul a fost 
respins întrucât 
conţinutul acestui 
alineat se regăseşte la 
art.92 alin.(2) din 
proiectul de lege astfel 
cum a fost adoptat de 
cele două comisii. 

a) Atribuţia preşedintelui 
consiliului judeţean în 
ceeea ce priveşte 
aducerea la cunoştinţa 
publicului a ordinii de zi 
a şedinţelor este similară 
cu cea a primarului. 
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 (4) Hotărârea consiliului judeţean poate fi 
atacată la instanţa de contencios administrativ 
competentă . 

b) Amendamentul a fost 
respins întrucât 
conţinutul acestui 
alineat se regăseşte la 
art.92 alin.(2) din 
proiectul de lege astfel 
cum a fost adoptat de 
cele două comisii. 
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 Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean – 
Grupul parlamentar al PD - propun ca în textul art. 100 
din proiectul de lege, să se introducă două alineate noi, 
care devin alin.(2) şi (3) cu următorul cuprins:   
 (2) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot emite decizii 
şi nu pot iniţia proiecte de hotărâre în domenii în care 
au un interes personal.. 
 (3) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene nu pot lua cuvântul 
în şedinţe ale autorităţilor pe care le reprezintă în care 
se dezbat hotărâri în legătură cu care au interes 
personal. 
  

 
a) Amendamentul are în 

vedere punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 

b) Prevederile celor două 
alineate au fost respinse, 
întrucât reglementarea 
cuprinsă în  dispoziţiile 
art.100, şa cum a fost 
adoptat de cele două 
comisii, este cuprinzător. 
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 Domnii deputaţi Emil Boc şi Ioan Oltean 
propun ca după art.105 din proiectul de lege, astfel 
cum a fost amendat de comisii, să se intoducă un nou 
art.106, cu următorul cuprins:  
 Art.106 – Persoanele considerate demisionate 
de drept în conformitate cu prevederile art.105 alin.(2) 
vor suporta costuile oczionate de organizarea de 
alegeri pentru funcţia deţinută şi vor pierde dreptul de 

did d fi it ti d i i i t

 
a) Amendamentul are în 

vedere punerea de acord a 
legislaţiei interne privind 
Statutul aleşilor locali cu 
reglementările în domeniu 
din legislaţia unor ţări din 
cadrul Uniunii Europene. 

b) Articolul propus  a fost 
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a candida sau de a fi numite, timp de cinci ani, pentru 
orice funcţie publică. 
 

respins de comisii, 
întrucât prevederile 
acestuia sunt 
neconstituţionale. 

 
 
 
 Cele două comisii au propus aprobarea proiectului de lege, cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri 
 
 
 
 
 

        PREŞEDINTE,          PREŞEDINTE, 
 

      IOAN  OLTEAN                 IONEL  OLTEANU 
 

    
        SECRETAR,         SECRETAR, 
 

      KOVACS CSABA TIBERIU                                            CARMEN DUMITRIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri: Dr. Corneliu Manda  
    

  Dumitra Diaconu 
 
    arh.Victor Cristea 
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