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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comisiei noastre asupra propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, trimisă comisiei pentru examinare pe fond, cu adresa nr.Pl-x 175 din 

5 mai 2008. 
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R A P O R T     
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali 

 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr. Pl-x 175 din 

5 mai 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali. 

 La întocmirea prezentului raport Comisia  a avut în vedere: 

  - avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.499/24.04.2008). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul reglementării mandatului 
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preşedintelui consiliului judeţean în aceleaşi condiţii ca şi mandatul 

primarului. 

 Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative, întrucât norma propusă de iniţiator la alin.(2) este 

incompletă, conform art.57 alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, fiind 

necesară redactarea întregului text, prin enumerarea cazurilor de încetare 

de drept a mandatului, astfel cum prevăd dispoziţiile actuale ale acestui 

alineat.  

  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

organice, ca şi actul normativ de bază supus modificării. 

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa comisiei din 

13 mai 2008.  

  La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 

27 membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit 

prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor.  

  În urma dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor  respingerea propunerii legislative. 

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 

       Relu FENECHIU               Seres DENES 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier Sofia CHELARU 
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