
 
 

 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 

 pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 
  
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 Articol unic. - Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 
din 7 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 După articolul 32 se introduc trei noi articole, art. 321,           
art. 322  şi 323 cu următorul cuprins: 
 „Art. 321 – (1) Persoanele care deţin funcţia de primar, la 
împlinirea condiţiilor de pensionare prevăzute de Legea nr. 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare, respectiv stagiul de cotizare 
şi vârsta de pensionare, pot beneficia de pensie de serviciu, în 
cuantumul prevăzut de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind 
Statutul deputaţilor şi al senatorilor, cu completările ulterioare, dacă 
au deţinut cel puţin două mandate de primar. 
 (2) Criteriile de acordare a pensiei de serviciu prevăzută la           
alin. (1), se stabilesc în funcţie de rangul localităţii urbane sau rurale 
în care respectivele persoane şi-au exercitat mandatul, ierarhizate 
potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national – Secţiunea a IV-a Reţeaua de 
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localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 
urmează: 
 a) persoanele alese în funcţie de primar în localităţi de rangul 0 
şi I pot beneficia integral de prevederile alin. (1);  
 b) persoanele alese în funcţie de primar în localităţi de rangul II 
şi III pot beneficia de prevederile alin. (1) în cuantum de 80%. 
 c) persoanele alese în funcţie de primar în localităţi de rangul 
IV şi V pot beneficia de prevederile alin. (1) în cuantum de 60%. 
 (3) Pentru mandate incomplete, pensiile prevăzute la alin. (1) se 
diminuează în mod proporţional. 
 (4) La îndeplinirea condiţiilor de pensionare, respectiv stagiul 
de cotizare şi vârsta de pensionare, primarii pot opta pentru pensia 
calculată conform alin. (1)-(4) din prezentul articol sau pentru pensia 
calculată în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau ale altor legi speciale din cadrul 
sistemului public. 
 (5) Persoanele care deţin sau au deţinut funcţia de primar nu pot 
beneficia din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale decât de o singură pensie. 
 (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător şi 
persoanelor care au deţinut funcţia de primar şi al căror mandat s-a 
derulat şi a expirat în perioada 1990-2004. 
 (7) Pensiile stabilite conform prevederilor de mai sus se 
impozitează în condiţiile legii. 
 
 Art. 322. – (1) Partea din pensie, stabilită potrivit art. 321, care 
depăşeşte nivelul pensiei rezultate conform Legii nr. 19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul de stat. 
 (2) Pensia de serviciu stabilită potrivit art. 321 se actualizează 
corespunzător cu modificarea indemnizaţiilor primarilor aflaţi în 
îndeplinirea mandatului. 
  
 Art. 323. – În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse va 
elabora normele metodologice privind modul de aplicare a 
prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu pentru 
primari.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan Olteanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


