
 
 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali 

 
 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
Articol unic. - Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 se modifică şi se 
completează după cum urmează : 

„(1) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a 
mandatului după depunerea jurământului, dată la care consiliul este 
legal constituit.”  

„(2) Validarea mandatelor de consilieri se face prin hotărâre de 
consiliu, în bloc, pentru toţi consilierii validaţi de comisia de validare, 
prin votul deschis al majorităţii simple din numărul total al acestora.” 
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2. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 12 se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

„(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 ordinară, la propunerea 
primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean sau în şedinţă 
extraordinară, după caz, convocată de consilieri în condiţiile legii, o 
hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută, cu majoritatea simplă a 
numărului consilierilor prezenţi şi se declară vacant locul consilierului 
în cauză.” 

„(2) Hotărârea va avea la bază, un referat constatator al 
secretarului comunei, oraşului sau municipiului, respectiv al 
secretarului general al judeţului, însoţit de documentele justificative.” 
 

3. După alineatul (2) al articolului 12 se adaugă 5 alineate noi, 
(21), (22), (23), (2 ), (25) care vor avea următorul cuprins: 

(21) Validarea supleantului pe locul declarat vacant se va face 
printr-o hotărâre a consiliului local adoptată cu majoritatea simplă din 
numărul consilierilor prezenţi într-o şedinţă ordinară, sau extraordinară, 
după caz, în cel mult 30 de zile de la data adoptării hotărârii prin care  
s-a declarat vacant locul în consiliu. 

(22) „În situaţia nerespectării termenului prevăzut la alin. 3, 
consilierul propus de partidul care are vacant un loc de consilier, va fi 
validat de către instanţa de contencios administrativ;” 

(23) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 
30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar 
hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. 

(24) Propunerea de validare către instanţa de contencios 
administrativ va fi înaintată de către secretarul comunei, oraşului, 
municipiului, de secretarul general al judeţului sau după caz de 
persoana care urmează a fi validată. 

(25) Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusă 
recursului, care se declară în 48 de ore de la pronunţare ori de la 
comunicare şi se judecă în 3 zile de la înregistrare. 
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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. 
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