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CAMERA DEPUTAŢILOR         

 

Nume și prenume: Lăzăroiu Robert Iulian 

Comisie: Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

 

 

Lege pentru  

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004  

privind Statutul aleșilor locali 
 

 

Parlamentul Tinerilor adoptă prezenta lege: 
 

Art. (1) – Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, numărul 912 din data de 7 octombrie 2004, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează: 

 

1. Alineatul (2) al articolului 41 se modifică și va avea următorul cuprins: 

     

    ”Art. 41 – (2) Aleșii locali au obligația de a participa la trei cursuri de pregătire în 

domeniul administrației publice locale, în primele 6 luni de la preluarea primului 

mandat.” 

 

2. Alineatul (4) al articolului 41 se modifică și va avea următorul cuprins: 

     

    ”Art. 41 – (4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituțiile abilitate de lege, 

care sunt obligate să stabilească locațiile și numărul participanților astfel încât toți aleșii 

locali să poată beneficia de cursurile de pregătire prevăzute la alin. (2).” 

 

3. Articolul 41 se completează cu alin. (5) care va avea următorul cuprins: 

     

    ”Art. 41 – (5) Încălcarea prevederilor alin. (2) atrage după sine retragerea 

indemnizației de ședință pe toată durata exercitării mandatului.” 

 



2 

4. Articolul 41 se completează cu alin. (6) care va avea următorul cuprins: 

     

    ”Art. 41 – (6) Aleșii locali prevăzuți la alin. (3) pot participa la cursurile de pregătire 

în domeniul administrației publice locale doar în situația în care se obligă să achite în 

totalitate costurile de participare, costuri stabilite prin hotărâre a instituțiilor specializate 

organizatoare.” 

 

Art. (2) – Aleșii locali care își exercită primul mandat începând cu alegerile autorităților 

administrației publice locale din anul 2016 au la dispoziție 12 luni de la preluarea 

mandatului pentru a participa la cursurile de pregătire prevăzute la alin. (2). 

 

Art. (3) – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 
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