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RAPORT  COMUN 
 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea art. 9 din Legea 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 
   În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  şi 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au 
fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea art. 9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, trimisă cu 
adresa nr. Pl - x 14 din 21 februarie 2011 şi înregistrată cu nr.31/102 din 22 februarie 
2011 şi, respectiv, sub nr.26/34 din 22 februarie 2011.  

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1385 din 25 noiembrie 2010, a avizat 
negativ  propunere legislativă. 

 Guvernul României, a transmis punctul de vedere cu nr. 379 din 17 februarie 
2011, prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 9 alin. 
(2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu o nouă literă, lit. h1), în sensul introducerii unei noi ipoteze 
pentru încetarea de drept a mandatului de consilier local sau de consilier judeţean, 
respectiv cea a suspendării din calitatea de membru al partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales. 
       În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă  în şedinţe 
separate. Membrii comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic  au examinat propunerea legislativă în şedinţa din  1 martie 2011, 



iar membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 8 martie 2011. 
            La lucrările şedinţelor comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, conform 
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  domnul  Mihai Capră – secretar 
de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi doamna Irina Alexe – şef al 
Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul Ministerului Administraţiei 
şi Internelor. 
   La dezbateri au fost prezenţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, 20 deputaţi, iar din totalul celor 31 de membri ai Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au fost 
prezenţi 30 deputaţi.   
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au apreciat că introducerea la 
lit.h2) a alin.(2) al art.9 din Legea nr.393/2004, a prevederii că suspendarea calităţii de 
membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă 
a fost ales să constituie motiv de încetare de drept a calităţii de consilier local sau de 
consilier judeţean, nu se corelează cu norma prevăzută la art.9 alin.(2) lit.h1) din actul 
normativ de bază, text rămas nemodificat, şi nu ţine seama nici de celelalte dispoziţii 
din cuprinsul legii supuse prezentei intervenţii legislative. Pierderea calităţii de 
membru al partidului politic pe a cărei listă a candidat şi a fost votat de corpul 
electoral are drept consecinţă şi pierderea calităţii de consilier local sau consilier 
judeţean. În timp ce suspendarea presupune, de principiu, o situaţie temporară, ce nu a 
fost încă finalizată, în timp pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales reprezintă o situaţie 
definitivă, care are ca urmare încetarea de drept a calităţii de consilier local sau de 
consilier judeţean.  
 Mai mult decât atât, pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ale ca finalitate şi declararea 
ca vacant a locului consilierului în cauză, în timp ce suspendarea calităţii de membru 
al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale nu poate avea o astfel de 
urmare, fiind vorba de o situaţie provizorie, temporară, ce îşi aşteaptă finalizarea. 
  Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea art. 9 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 

   PREŞEDINTE ,                                      PREŞEDINTE, 
     Daniel BUDA                                        Sulfina BARBU  

 
 
 

SECRETAR,                                          SECRETAR, 
                Gabriel ANDRONACHE                         Gheorghe CIOCAN 

 
 
 
 

Consilier,                                                                                                Consilier, 
  Paul Şerban                                                                                         Sofia      Chelaru         
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