
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

        COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

Bucureşti, 28. 02 .2007 
Nr.64 B.P. 

                                                                                    
R A P O R T  S U P L I M E N T A R 

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) şi (6) 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. 
              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  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 contravin prevederilor  art.78  din 
Constituţia României, republicată. 
        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) 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 şi a constatat că acestea pot fi puse de acord cu decizia Curţii 
Constituţionale prin adoptarea unei propuneri legislative de modificare a 
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acestora.Ca urmare,Comisia a hotărât cu majoritate de voturi întocmirea 
unui  Raport prin care se propune plenului  adoptarea unei propuneri 
legislative de modificare a dispoziţiilor art.II., redată în anexa la  Raport.             
                      Plenul Camerei Deputaţilor, în conformitate cu prevederile 
art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a hotărât, în şedinţa din  26 
februarie 2007, retrimiterea la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
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,  
în raport cu Decizia Curţii Constituţionale nr.61 din 18 ianuarie 2007, în 
vederea reluării dezbaterilor şi depunerii unui nou raport.   
                      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 28 
februarie 2007.            
                      La dezbateri a participat, în calitate de invitat,  domnul Mircea 
Alexandru, secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor.                       
                      La  şedinţă au fost  prezenţi  14 deputaţi  din cei  24 de  membri ai  
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi      
                     În urma examinării Deciziei Curţii Constituţionale nr.61/18 ianuarie 
2007 şi a opiniilor exprimate de membrii Comisiei s-au constatat următoarele:  
                      1. Decizia Curţii Constituţionale nr.61 din 18 ianuarie 2007 
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.II alin.(1) şi (3) 
din Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.116 din 15 februarie 2007;  
                      2.   Potrivit art.147 alin.(1) din Constituţia României, republicată,  
“Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din 
regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice 
la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale, dacă, în acest 
interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile 
neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, 
dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept”. 
                        Termenul de 45 de zile în cazul  dispoziţiilor art.II.din Legea 
nr.249/2006 declarate neconstituţionale expiră la data de 1 aprilie 2007; 
                      3. În raport  de dispoziţiile 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 ;  
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                         4.  Pentru a pune de acord prevederile  Legii nr.249/2006 cu 
dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr.61din 18 ianuarie 2007 şi cu 
prevederile constituţionale menţionate în cuprinsul acesteia, art.II din legea 
susmenţionată urmează a fi modificat printr-o propunere legislativă de 
modificare  a dispoziţiilor vizate, în conformitate cu prevederile art.56 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată. 
                           În acest sens, în şedinţa din data de 21 februarie 2007, a fost 
formulată o propunere legislativă de modificare a dispoziţiilor  Art.II alin.(1) 
şi (3) din Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, dispoziţii declarate  
neconstituţionale, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.61 din 18 
ianuarie 2007, de către domnul deputat George Băeşu şi un grup de 11  deputaţi   
care au votat aprobarea acesteia.  
                         Menţionăm că în acelaşi mod s-a procedat şi cu ocazia 
reexaminării prevederilor art.4 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, în raport cu Decizia Curţii Constituţionale nr.647/2006, când 
comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, investită în temeiul art.134 alin.(5) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a propus plenului adoptarea unei 
propuneri legislative de modificare a Legii nr.554/2004, propunere adoptată de 
plen în şedinţa din 13 decembrie 2006. 
                             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 din18 ianuarie 2007, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au  hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea  propunerii legislative de modificare a 
dispoziţiilor art.II alin.(1) şi (3) din Legea nr.249/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, dispoziţii 
declarate  neconstituţionale prin Decizia Curţii Constituţionale nr.61 din 18 
ianuarie 2007. Textul acestui articol a fost aprobat de Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  astfel cum este redat în anexa la prezentul Raport.           

        În raport cu obiectul şi conţinutul său ce vizează modificarea unei 
legi organice, legea are caracter de lege organică.  

 
                             
                            PREŞEDINTE, SECRETAR, 

                                 Sergiu Andon                            George Băeşu 
       
 

 Consilier  
      Dr.Corneliu Manda 
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                                                  ANEXA 
 

  la  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, 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 modificarea articolului 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……………. 
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