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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

        COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 21. 02 .2007 
Nr.64 B.P. 

                                                                                      
 

 
 

R A P O R T 
asupra  reexaminării   dispoziţiilor  Art.II alin.(1) şi (3) din Legea 
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, declarate  neconstituţionale, ca urmare a 
Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 18 ianuarie 2007 

 
 

            În conformitate cu prevederile  art.134 alin.(5) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost  sesizată  cu  reexaminarea dispoziţiilor Art.II alin.(1) şi (3) din  Legea  
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 
18 ianuarie 2007, trimisă cu adresa nr. 64 B.P. din 7 februarie  2007, înregistrată 
cu  nr.31/ 80 din 8  februarie 2007. 
             Prin  Încheierea din 22 august 2006, pronunţată în dosarul 
nr.8221/CAF/2006, Tribunalul  Mehedinţi - Secţia comercială, contencios 
administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ”art.II alin.(3) din Legea nr.249/2006 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali”.   
              În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, instanţa de judecată 
susţine că textul de lege criticat este neconstituţional prin raportare la prevederile 
art.15 alin.(2) din Legea fundamentală, privind principiul neretroactivităţii legii 
civile. Astfel,  se  arată că, prin Legea nr.249/2006 s-a introdus o nouă cauză de 
încetare de drept a mandatului de consilier local,respectiv pierderea calităţii de 
membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a 
cărei listă a fost ales( art.9 alin.(2) lit.h1 din Legea nr.393/2004), iar din 
redactarea art.II alin.(3) din lege rezultă că cel în cauză urmează să fie supus 
rigorii dispoziţiilor art.9 alin.(2)lit.h1 “ pentru o conduită manifestată anterior 
intrării în vigoare a Legii nr.249/2006.” 
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                 În conformitate  cu  dispoziţiile art.146 lit. d )  din Constituţie şi ale  
Legii nr.47/1992, modificată şi completată, Curtea Constituţională a examinat 
încheierea de sesizare de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin.(3) din 
Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, punctele de vedere ale Guvernului şi 
Avocatului Poporului, susţinerile părţilor, concluziile procurorului şi dispoziţiile 
criticate şi a hotărât  prin Decizia nr.61 din 18 ianuarie 2007  că dispoziţiile art. 
II alin.(1) şi (3) din Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt neconstituţionale 
deoarece contravine prevederilor art.15 alin.(2) şi art.78  din Constituţie. 
        Camera Deputaţilor, conform prevederilor art.75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(8), pct.2 lit. e) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, este  primă Cameră sesizată.  
         Potrivit dispoziţiilor art.147 alin.(1) şi (4) din Constituţia României, 
republicată,  şi ale art.134 alin.(5)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a reexaminat  dispoziţiile 
art. II alin.(1) şi (3) din Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  în raport cu 
Decizia Curţii Constituţionale nr.61 din 18 ianuarie 2007, în şedinţa din 21 
februarie 2007.                      
                      La dezbateri a participat, în calitate de invitaţi, doamna Katalin 
Barbara Kibedi, secretar de stat în Ministerul Justiţiei, domnul Mircea 
Alexandru, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi domnul 
Relu Fenechiu preşedinte al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibrul ecologic.  
                  În urma dezbaterilor şi a  opiniilor exprimate de către membrii 
comisiei şi de către invitaţi s-a constat că obiectul excepţiei de 
neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Art. II. alin.(1) şi (3) din Legea 
nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea  Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, având următorul cuprins :  
              “(1). În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, aleşii locali care intră sub incidenţa art.9 alin.(2) 
lit.h1, alin.(21) şi art.15 alin.(2) lit.g1) din Legea nr.393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali sunt obligaţi, sub sancţiunea încetării mandatului, să-şi declare 
apartenenţa politică, prin declaraţie scrisă, pe proprie răspundere, depusă 
la secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 
              (3). Dispoziţiile art.9 alin.(2) lit.h1, alin.(21) şi ale  art.15 alin.(2) lit.g1) 
din Legea nr.393/2004 intră în vigoare la data depunerii declaraţiilor prevăzute la  
alin.(1)”. 
                 Potrivit prevederilor menţionate, textul de lege face trimitere la 
calitatea de consilier local sau consilier judeţean, la cea de viceprimar, 
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precum şi la cea de primar,  care  încetează de drept, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de membru al 
partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă 
au fost aleşi.   
                  Ca atare, aleşii locali, în termenul de 45 de zile sunt obligaţi, sub 
sancţiunea încetării mandatului, să-şi declare apartenenţa politică, prin 
declaraţie scrisă, pe proprie răspundere, depusă la secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale. 
                    Conform prevederilor art.15 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, „Legea  dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau 
contravenţionale mai favorabile”, dispoziţie care se constituie în principiu 
constituţional al neretroactivităţii. 
                    Din analiza dispoziţiilor constituţionale se constată că există, într-
adevăr o contradicţie între textul Art.II. alin.(3) şi dispoziţiile art.78 din 
Constituţie care  stabileşte că ” Legea se publică  în Monitorul Oficial al 
României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată 
ulterioară prevăzută în textul ei.”  
                 Ori,contrar acestor dispoziţii, Art.II. alin.(3) din Legea nr.249/2006 
precizează în  mod expres  că ” dispoziţiile art.9 alin.(2) lit.h1, alin.(21) şi ale  
art.15 alin.(2) lit.g1) din Legea nr.393/2004 intră în vigoare la data depunerii 
declaraţiilor prevăzute la  alin.(1).” Alin.(1) menţionat stabileşte că aleşii locali 
care intră sub incidenţa prevederilor enunţate, au obligaţia, sub sancţiunea 
încetării mandatului, să-şi declare apartenenţa politică în termen de 45 de 
zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
                 Rezultă din cele menţionate că dispoziţiile legii se aplică înainte de 
intrarea sa în vigoare, care, potrivit legii fundamentale nu poate fi decât de  
3 zile de la publicare sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. Mai mult 
decât atât, întrucât dispoziţiile art.II alin.(3) din Legea nr.249/2006 raportează 
intrarea lor în vigoare la momentul depunerii declaraţiei de apartenenţă 
politică, care, potrivit art.II. alin.(1), trebuie depusă în termen de 45 de zile 
de la publicarea legii, apare evident că intrarea lor în vigoare are  loc la date 
diferite, în funcţie de momentul depunerii declaraţiei privind apartenenţa 
alesului local la un anumit partid politic, şi nu la o dată fixă, generală 
pentru toţi destinatarii legii, dată care nu poate fi decât cea a intrării în 
vigoare, potrivit art.78 din Constituţia României, republicată. 
                   De asemenea, din analiza excepţiei de neconstituţionalitate se 
constată că  dispoziţiile art.II alin.(3) din  Legea nr.249/2006  încalcă principiul 
constituţional al neretroactivităţii, consacrat de art.15 alin.2. Această încălcare   
rezultă  din faptul că s-a introdus o nouă cauză de încetare de drept a mandatului 
de consilier local, de consilier judeţean, viceprimar ori de primar, respectiv 
pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
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minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales, iar cei în cauză sunt supuşi 
noilor reglementări „ pentru o conduită manifestată anterior intrării în 
vigoare a Legii nr.249/2006.” Astfel , art.I, pct.3,4 şi 6 din Legea nr.249/2006 
completează dispoziţiile art.9, respectiv ale art.15 alin.(2) din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, în sensul introducerii, prin alin.(2) lit.h1) şi 
alin.(21) la art.9, respectiv a alin.(2) lit.g1 ) la art.15, a unui  nou caz    privind  
încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii 
de consilier local sau de consilier judeţean, viceprimar ori primar, şi anume 
aceea a pierderii calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei 
minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales. Dispoziţiile art.II alin.(3) din 
Legea nr.249/2006, având caracter tranzitoriu, dispun cu privire la intrarea în 
vigoare a noilor prevederi introduse,condiţionând acest moment de data 
depunerii declaraţiei de apartenenţă politică prevăzute la alin.(1) al aceluiaşi 
articol, respectiv într-un termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României a Legii nr.249/2006. 
                    Se constată că, astfel redactat, art.II alin.(3)  din Legea nr.249/2006 
nu corespunde exigenţelor principiului constituţional al neretroactivităţii 
legii.  Aceasta deoarece, lipsa unor menţiuni cu privire la momentul în care 
alesul local şi-a pierdut calitatea  de membru al partidului politic sau al 
organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei  listă a fost ales, face ca legea să 
fie susceptibilă de  a fi aplicată retroactiv, respectiv asupra celor care, 
anterior intrării în vigoare a Legii nr.249/2006, şi-au pierdut această 
calitate. Nu se poate pretinde unui subiect de drept să răspundă pentru o 
conduită anterior intrării în vigoare a unei legi care reglementează sau modifică 
pentru viitor această conduită.  Subiectul de drept nu putea să prevadă 
conţinutul noilor reglementări în domeniu adoptate de legiuitor, 
comportamentul său fiind unul normal atâta timp cât se desfăşoară în cadrul 
ordinii de drept atunci în vigoare.  
                      Ca atare, în condiţiile în care legea îşi propune să modifice 
statutul dobândit la data începerii mandatului, prin instituirea  unui nou 
caz de încetare a acestuia,  legea devine retroactivă.  În acest sens, sunt 
prevederile art.15 alin.(2 )din Constituţia României, republicată,   care consacră 
principiul neretroactivităţii legii, adică o lege odată adoptată de Parlament, va 
putea produce efecte juridice numai pentru viitor. Aşadar, este neconstituţional, 
în sensul încălcării art.15 alin.(2) din Legea fundamentală, ca  printr-o 
normă legală să fie sancţionat un comportament manifestat anterior intrării 
în vigoare a acelei norme. 
                      În consecinţă, Curtea Constituţională a declarat ca 
neconstituţionale  dispoziţiile   Art.II. alin.(1) şi (3) din Legea nr.249/2006 
pentru modificarea şi completarea  Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali.    
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                        În urma examinării Deciziei Curţii Constituţionale nr.61/18 
ianuarie 2007 şi a opiniilor exprimate de membrii Comisiei se constată 
următoarele:  
                      1. - în raport  de dispoziţiile art.15 alin.(2) şi art.78 din Constituţia 
României, republicată, invocate în cuprinsul Deciziei Curţii Constituţionale 
susmenţionate, prevederile art.II. alin.(1) şi (3) din Legea nr.249/2006 pentru 
modificarea şi completarea  Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali 
sunt neconstituţionale ;  
                      2.-  de asemenea, prin declararea ca neconstituţionale a 
dispoziţiilor art.II din Legea nr.249/2006 este afectată şi intrarea în vigoare a 
legii , care, în mod normal ar fi trebuit să intre în vigoare, potrivit art.78 din 
Constituţia României, republicată, la 3 zile de la data publicării sau la o dată 
ulterioară prevăzută în textul ei;   
                        3.-  pentru a pune de acord prevederile  Legii nr.249/2006 cu 
dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr.61din 18 ianuarie 2007 şi cu 
prevederile constituţionale invocate în cuprinsul acesteia, art.II din legea 
susmenţionată urmează a fi modificat printr-o iniţiativă legislativă.  

        La  şedinţă au fost  prezenţi  15 deputaţi  din cei  24 de  membri ai  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi      
     Faţă de cele menţionate mai sus şi  pentru punerea de acord a  
prevederilor Art.II din Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea  
Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu Decizia Curţii 
Constituţionale nr.61 din 18 ianuarie 2007, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au  hotărât, cu majoritate de voturi ( 12 voturi pentru 
şi 3 voturi neexprimate), să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
unei propuneri legislative de modificare a dispoziţiilor art.II. Textul acestui 
articol a fost adoptat de Comisia juridică,de disciplină şi imunităţi  astfel cum 
este redat în anexa la prezentul Raport.           

        În raport de obiectul şi conţinutul său, legea are caracter de lege 
organică.  

 
                             
                            PREŞEDINTE, SECRETAR, 

                                 Sergiu Andon                            George Băeşu 
 

 
 
 
Consilier  

      Dr.Corneliu Manda 
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                                                   ANEXA 
 

 referitoare la excepţia de  Raportul nr.64 B.P. din 14 februarie 2007,  asupra   
examinării  dispoziţiilor art.II alin.(1) şi (3) din Legea nr.249/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 cu neconstituţionalitatea acestora, 
ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 18 ianuarie 2007, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.116/15.II.2007 
 
  

                                                       Lege 
            pentru modificare articolul II  din Legea  nr.249/2006 pentru  
            modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul  
                                             aleşilor locali 

      
Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

 
 Articol unic. - Articolul II din Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind  Statutul aleşilor locali, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.554 din 27.VI.2006, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 „Art.II. - (1) Orice schimbare privind apartenenţa politică a unui ales 
local se comunică de către acesta secretarului unităţii administrativ-teritoriale 
respective, în termen de 15 zile de la data producerii schimbării,  prin declaraţie 
pe proprie răspundere. Alesul local care nu comunică schimbarea apartenenţei 
politice este incompatibil cu calitatea în care a fost ales. 
  (2) Secretarul general al judeţului, respectiv secretarul general al 
municipiului Bucureşti, este obligat să publice situaţia apartenenţei politice a  
aleşilor locali în monitorul oficial al judeţului, respectiv al municipiului 
Bucureşti,  în termen de  30 de zile de la expirarea termenului prevăzut  la 
alin.(1) şi pe site-ul internet, în termen  de 5 zile ”. 
            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea 
prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(1) din Constituţia României,republicată.  
      
       
      Preşedintele Camerei Deputaţilor                Preşedintele Senatului 
              Bogdan OLTEANU                                    Nicolae VACAROIU 
 
 
 
 
Bucureşti…….. 
Nr……………. 


