
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articol unic – După art. 32 din Legea nr. 393/2004 din privind 
Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1067, din data de 17 noiembrie 2004, se introduc două noi 
articole, art. 321, respectiv art. 322, cu următorul cuprins: 

 
Art. 321 – (1) începând cu 1 ianuarie 2019, primarii, viceprimarii, 

preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene care îndeplinesc condiţiile 
vârstei standard de pensionare din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale 
vârstei standard reduse în conformitate cu prevederile aceleaşi legi sau ale 
altor legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la indemnizaţie 
pentru limită de vârstă, dacă nu sunt realeşi pentru un nou mandat. 

(2) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii 
consiliilor judeţene beneficiază de indemnizaţia pentru limită de vârstă 
de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, 
dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare. 

(3) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip 
de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii 
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neintegrat sistemului public, precum şi cu orice alte venituri realizate 
(4) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă prevăzut la 

alin. (1) se acordă în limita a 3 mandate complete şi se calculează ca 
produs al numărului de mandate cu 0,25 din salariul de bază minim brut 
garantat în plată. 

(5) Indemnizaţia pentru limită de vârstă se actualizează ori de 
câte ori se majorează sau se indexează salariul de bază minim brut 
garantat în plată 

(6) Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă 
din bugetele local ale unităţilor administrativ teritoriale, şi se plăteşte de 
către acestea. 

(7) Modul de aplicare a prevederilor prezentului articol se 
stabileşte prin norme metodologice se aprobă prin hotărâre de guvern, 
adoptată în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

 
Art. 322 – (1) Nu beneficiază de indemnizaţia pentru limită de 

vârstă, prevăzută la art. 321, primarii, viceprimarii, preşedinţii şi 
vicepreşedinţii consiliilor judeţene care au fost condamnaţi definitiv 
pentru comiterea, în calitate de primar, viceprimar, preşedinte şi 
vicepreşedinte al consiliului judeţean, a unei infracţiuni de corupţie 
prevăzute la art. 289 – 291 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru infracţiunile 
prevăzute la art. 254 – 257 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al 
României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 
din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor 
judeţene care la data îndeplinirii condiţiei vârstei standard de pensionare din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt urmăriţi 
penal sau trimişi în judecată pentru comiterea, în exercitarea funcţiei, a unor 
infracţiuni prevăzut de la art. 289 – 291 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru 
infracţiunile prevăzute la art. 254 – 257 din Legea nr. 15/1968 privind 
Codul penal al României, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu sunt îndreptăţiţi la indemnizaţia prevăzută de art. 321, până la 
pronunţarea definitivă a instanţei de judecată. În cazul achitării, primarii, 
viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt 
îndreptăţiţi să obţină indemnizaţia pentru limită de vârstă de la data 
îndeplinirii condiţiei vârstei standard de pensionare din Legea nr. 263/2010. 
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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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