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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
 

 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Nr. 4c-13/63/2019 
Bucureşti, 5 martie 2019 
 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI  
      Nr. 4c-7/10/2019 

 
                                                                                                   Pl x. 569/2017/2019 

 
   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii pentru modificarea 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.647 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.69 din 29 ianuarie 2019, trimisă spre dezbatere în fond 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului cu adresa nr. PLx. 569/2017/2019 din 4 februarie 2019. 

 

 

   PREŞEDINTE,    VICEPREŞEDINTE 

                      Nicuşor HALICI                    Ion CĂLIN 

 

florica.manole
Original
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
 

 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                           Nr. 4c-13/63/2019 
 
 
Bucureşti, 5 martie 2019 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 
AMENAJAREA TERITORIULUI 

4c-7/10/2019 
 

Pl x. 569/2017/2019 
 

RAPORT COMUN 
asupra Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 
 În conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate în vederea 
reexaminării unor prevederi ale Legii pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.647 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 29 ianuarie 2019, trimisă cu adresa 
nr. PLx. 569/2017/2019 din 4 februarie 2019 şi înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-13/63/2019 şi, respectiv cu nr. 
4c-7/10 din 5 februarie 2019. 
 Potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin.(8) pct.2 lit.e) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este  prima Cameră sesizată.  
 Legea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în sensul introducerii în sfera faptelor 
ce constituie abateri disciplinare a încălcării normelor în materia conflictului de interese. 
 Legea a fost adoptată de Senat, în calitate de Cameră decizională la data de 10 iulie 2018. 
 La data de 16 iulie 2018 legea a fost trimisă la promulgare Preşedintelui României. 
 Preşedintele României a formulat o sesizare de neconstituţionalitate la data de 2 august 2018. 
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 Curtea Constituţională admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi constată că dispoziţiile articolului unic pct.2 - cu referire la 
art.75 alin.(1) sunt neconstituţionale şi respinge ca neîntemeiată obiecţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile articolului unic pct.1 - 
cu referire la art.57 şi pct.2 - cu referire la art.75 alin.(2) sunt constituţionale. 
 Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au luat în dezbatere Legea pentru modificarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali şi Decizia Curţii Constituţionale nr.647 din 16 octombrie 2018, în şedinţa din 19 februarie 2019. 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la dezbateri conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterii, membrii Comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi adoptarea  propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu amendament admis şi amendament respins cuprinse în anexele  1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  legea face parte din categoria legilor organice. 

 

            PREŞEDINTE,        VICEPREŞEDINTE,   
             Nicuşor Halici                         Ion CĂLIN 
 
 
             SECRETAR,       SECRETAR,  
     Aida-Cristina CĂRUCERU          Angelica FĂDOR 
 
 
 
 
 
 
 
  
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat             Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 
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ANEXA nr.1 
 

AMENDAMENT  ADMIS 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr.393/2004 Text iniţiativă legislativă 
Amendamente 

admise 
Observaţii 

1.   LEGE  
pentru modificarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali 
 

Nemodificat  

2.    Articol unic: Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I  nr. 
912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

 

Nemodificat  

3.    1. La articolul 57, alineatele (1) şi 
(2) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 Art. 57. -  (1) Incălcarea de către 
consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare, a 
prevederilor prezentei legi, a prevederilor 
legale referitoare la conflictul de interese şi 
ale regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului, atrage aplicarea 
următoarelor sancţiuni: 
a)avertismentul; 
b)chemarea la ordine; 
c)retragerea cuvântului; 
d)eliminarea din sala de şedinţă; 
e)excluderea temporară de la lucrările 
consiliului şi ale comisiei de specialitate; 
f)diminuarea indemnizaţiei de şedinţă cu 

Nemodificat  
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10% pentru maxim 6 luni; 
g)retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 
1-2 şedinţe.  
 (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) 
lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de 
şedinţă, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e)-
g) de către consiliu, prin hotărâre. 
 

4.   
 
 
 
Art. 75. -  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 

 2. Articolul 75 va avea următorul 
cuprins:  
 
 
Art.75. - (1) Aleşii locali au un interes 
personal într-o anumită problemă, dacă au 
posibilitatea să anticipeze că votul lor este 
decisiv în luarea unei decizii a autorităţii 
publice din care fac parte, care ar putea 
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj 
pentru sine sau pentru: 
 
 
 
 
 
 
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al 
doilea inclusiv; 
b) orice persoană fizică sau juridică cu care 
au o relaţie de angajament, indiferent de 
natura acestuia; 
c) o societate comercială la care deţin 
calitatea de asociat unic, funcţia de 
administrator sau de la care obţin venituri; 
d) o altă autoritate din care fac parte; 
e) orice persoană fizică sau juridică, alta 

2. Articolul 75 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
Art. 75. -  (1) 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: 
Autor: dep.Eugen Nicolicea 
 
 
 
a) Nemodificat 
 
b) Nemodificat 
 
c) Nemodificat 
 
 
d) Nemodificat 
e) Nemodificat 
 

Ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.647 din 16 
octombrie 2018: 
 
Se elimină sintagma 
neconstituţională, se păstrază 
textul în vigoare si se 
numerotează ca alin.(1) ca 
urmare a introducerii alin.(2) 
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sau de la care obţin venituri; 
d)o altă autoritate din care 
fac parte; 
e)orice persoană fizică sau 
juridică, alta decât autoritatea 
din care fac parte, care a 
făcut o plată către aceştia sau 
a efectuat orice fel de 
cheltuieli ale acestora; 
f)o asociaţie sau fundaţie din 
care fac parte. 
 

decât autoritatea din care fac parte, care a 
făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice 
fel de cheltuieli ale acestora; 
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Fapta aleşilor locali de a încălca 
legislaţia în materie privind conflictul de 
interese constituie abatere disciplinară şi se 
sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 
10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 

 
 
f) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (2) a fost declarat 
constituţional de către CCR. 
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Anexa nr.2 
 

AMENDAMENT  RESPINS 
 

Nr. 
Crt. 

Legea nr.393/2004 Text iniţiativă legislativă Amendamente Motivare 

1. Art. 75. -  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: 
 

Art.75. - (1) Aleşii locali au un interes 
personal într-o anumită problemă, 
dacă au posibilitatea să anticipeze că 
votul lor este decisiv în luarea unei 
decizii a autorităţii publice din care 
fac parte, care ar putea prezenta un 
beneficiu sau un dezavantaj pentru 
sine sau pentru: 
 

Art.75. - (1) Aleşii locali au un interes 
personal într-o anumită problemă, 
dacă luarea unei decizii a autorităţii 
publice din care fac parte, ar putea 
prezenta un beneficiu sau un 
dezavantaj pentru sine sau pentru: 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului 
 

                  Vot 

 
 
 


