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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, trimisă 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi pentru dezbatere în fond, cu adresa 
nr.Pl.-x 850 din 3 decembrie 2007. 
 
 
   
      VICEPREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 
 
          MIRCEA DUŞA                    SERGIU ANDON  
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RAPORT  COMUN 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali 
 

  1. Potrivit prevederilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi Comisia juridică de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în vederea 
dezbaterii în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, trimisă cu adresa nr. Pl - x 850 din 3 decembrie 2007, 
înregistrată cu nr.26/2087, respectiv cu nr.31/1326 din 5 decembrie 2007.  
  Propunerea legislativă a fost dezbătută în fond, în procedură obişnuită, 
în şedinţa din 12 februarie 2008. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.975 din 19.07.2007; 
  - punctul de vedere al Guvernului nr.1915 din 26.07.2007. 
  Guvernul nu susţine adoptarea acestei intervenţii legislative. 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27     
noiembrie 2007. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în sensul sancţionării migraţiei politice a 
celor obişnuiţi să treacă de la un partid la altul şi a anumitor acte de corupţie, astfel 
cum se menţionează în Expunerea de motive.    



  Cu prilejul dezbaterilor, membrii celor două Comisii au constatat că 
iniţiativa legislativă contravine dispoziţiilor art.23 alin.(11) din Constituţia 
României, republicată, potrivit cărora „până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”, precum şi 
prevederile art.72 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată. 
  2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, la 
fel ca şi legea asupra căreia se realizează intervenţia legislativă. 
  3. La lucrările Comisiilor au fost prezenţi  un număr de 26 de deputaţi, 
din totalul de 28 membri ai Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi un număr de 19 deputaţi din totalul de 28 membri 
ai Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 
  4. La dezbaterea celor două intervenţii legislative a participat, ca invitat, 
în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
domnul  Marin Pătuleanu – secretar de stat la Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative.  
  Raportul Comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
  5. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerile legislative sunt de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor.  
  În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 
 
 
              VICEPREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 
 
         MIRCEA DUŞA                   SERGIU ANDON          
 
 
 
             SECRETAR,                        SECRETAR,  
 

 SERES DENES                  GEORGE BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
Consilieri: Dr.Corneliu Manda  

    Sofia Chelaru              
 
 
 



Pl.x850/2007 
N  O  T  A 

 
  Potrivit prevederilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi Comisia juridică de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în vederea 
dezbaterii în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, trimisă cu adresa nr. Pl - x 850 din 3 decembrie 2007, 
înregistrată cu nr.26/2087, respectiv cu nr.31/1326 din 5 decembrie 2007.  
  Propunerea legislativă a fost dezbătută în fond, în procedură obişnuită, 
în şedinţa din 12 februarie 2008. 
  La întocmirea Raportului s-au avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ; 
  Guvernul nu susţine adoptarea acestei intervenţii legislative. 
  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 27     
noiembrie 2007. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în sensul sancţionării migraţiei politice a 
celor obişnuiţi să treacă de la un partid la altul şi a anumitor acte de corupţie, astfel 
cum se menţionează în Expunerea de motive.    
  Cu prilejul dezbaterilor, membrii celor două Comisii au constatat că 
iniţiativa legislativă contravine dispoziţiilor art.23 alin.(11) din Constituţia 
României, republicată, potrivit cărora „până la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătoreşti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”, precum şi 
prevederile art.72 alin.(1) din Legea nr.215/2001, republicată. 
  Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, la fel 
ca şi legea asupra căreia se realizează intervenţia legislativă. 
  Raportul Comisiilor a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
  Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerile legislative sunt de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor.  
  În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 
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