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CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  
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Bucureşti,     27 ianuarie 2009           
PL-x  423 /2008                      

AVIZ 
 

asupra propunerii legislative de modificare şi completare a Legii nr. 393 din 
28/09/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali trimis cu adresa nr. Pl x 423/2008 din  17 iunie 
2008 şi înregistrat cu nr. 31/650 din 19.06.2008. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins  propunerea legislativă în 
şedinţa din 3 iunie 2008. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 27 ianuarie  2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 34 
din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare, în sensul majorării cuantumului indemnizaţiei lunare cuvenite potrivit legii 
aleşilor locali, în scopul evitării dezinteresului acestora faţă de şedinţele consiliilor sau 
comisiilor, cât şi pentru implicarea lor motivată în rezolvarea problemelor comunităţilor 
locale. 

Membrii comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege 
supus avizării, expunerea de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al 
Consiliului Legislativ nr.227/03.03.2008 şi punctul de vedere al Guvernului care nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, transmis cu adresa nr. 593/07.03.2008. 
            În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea negativă a acestei propuneri legislative. Materializarea 
soluţiilor propuse de iniţiatori nu este justificată şi conduce, implicit la crearea unei 
disproporţionalităţi între indemnizaţia consilierului local/judeţean şi cea a 
primarului/preşedintelui judeţean, în raport cu durata de timp efectivă în care aceştia îşi 
desfăşoară activitatea. Propunerea legislativă ar trebui să fie susţinută de posibilitatea asigurării 
resurselor financiare necesare aplicării sale, condiţie impusă de art. 138 alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, precum şi de art. 14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor organice.  
 

PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
             Daniel BUDA                       Gabriel ANDRONACHE 

 
 
Consilier, Paul Şerban 
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