
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea art. 9 din Legea  

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Articolul 9 din Legea nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

 

1. Alineatul 3 va avea următorul cuprins: 

„(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de 

către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la 

propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean 

sau a oricărui consilier. În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h1, mandatul 
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consilierului încetează de drept la data la care partidul pe listele căruia 

acesta a candidat comunică primarului pierderea calităţii de membru. 

Primarul aduce la cunoştinţă consiliului local sau consiliului judeţean, 

după caz, în prima şedinţă, încetarea calităţii de consilier ca efect al 

dispoziţiilor alin. (1) lit. h1, locul devenit vacant urmând să fie ocupat de 

supleantul înscris pe lista de candidaţi respectivă. Prevederile  

art. 33 alin. (1) ultima teză şi art. 891 alin. (4) din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se aplică în mod corespunzător.” 

 

 

2. După alineatul 3 se introduce un alineat nou, alin. (31), cu 

următorul cuprins: 

„(31) Validarea sau invalidarea mandatului supleantului pentru 

locul devenit vacant ca urmare a situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. h1 se 

face în termen de maximum 20 de zile de la data prezentării 

documentelor necesare validării, potrivit Legii nr. 215/2001, în caz 

contrar la împlinirea acestui termen mandatul acestuia este considerat ca 

fiind validat de drept. Primarul aduce la cunoştinţă consiliului local sau 

consiliului judeţean, după caz, în prima şedinţă validarea mandatului 

supleantului. Prevederile art. 32 alin. (1) şi art. 90 din Legea  

nr. 215/2001 se aplică în mod corespunzător.” 
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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. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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