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

L E G E

privind ratificarea celui de Al doilea Protocol la Conven˛ia de la Haga din 1954 

pentru protec˛ia bunurilor culturale Ón caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se ratific„ cel de Al doilea Protocol
la Conven˛ia de la Haga din 1954 pentru protec˛ia
bunurilor culturale Ón caz de conflict armat, adoptat la

Haga la 26 martie 1999, intrat Ón vigoare la 9 martie
2004, semnat de c„tre Rom‚nia la Haga la 8 noiembrie
1999.  

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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AL DOILEA PROTOCOL

la Conven˛ia de la Haga din 1954 pentru protec˛ia bunurilor culturale Ón caz de conflict armat*)

Haga, 26 martie 1999

P„r˛ile,
con∫tiente de nevoia de a Ómbun„t„˛i protec˛ia bunurilor culturale Ón caz de conflict armat ∫i de a stabili un

sistem de protec˛ie extins„ pentru bunuri culturale anume desemnate,
reafirm‚nd importan˛a prevederilor Conven˛iei pentru protec˛ia bunurilor culturale Ón caz de conflict armat, adoptat„

la Haga la data de 14 mai 1954, ∫i subliniind necesitatea complet„rii acestor prevederi prin m„suri care s„ Ónt„reasc„
implementarea lor,

dorind s„ ofere Ónaltelor p„r˛i contractante la Conven˛ie posibilitatea de a participa mai direct la protec˛ia bunurilor
culturale Ón caz de conflict armat prin stabilirea de proceduri adecvate,

consider‚nd c„ regulile care guverneaz„ protec˛ia bunurilor culturale Ón caz de conflict armat vor trebui s„ reflecte
evolu˛iile din dreptul interna˛ional,

afirm‚nd c„ regulile dreptului interna˛ional comun vor continua s„ guverneze problemele care nu sunt
reglementate prin prevederile prezentului protocol,

au convenit urm„toarele:
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*) Traducere.

CAPITOLUL 1
Introducere

ARTICOLUL 1

Defini˛ii

Œn sensul prezentului protocol:
a) parte Ónseamn„ un stat parte la prezentul protocol;
b) bunuri culturale Ónseamn„ bunurile culturale a∫a cum

sunt definite Ón art. 1 din Conven˛ie; 
c) Conven˛ie Ónseamn„ Conven˛ia pentru protec˛ia

bunurilor culturale Ón caz de conflict armat, adoptat„ la
Haga la 14 mai 1954;

d) Ónalt„ parte contractant„ Ónseamn„ un stat parte la
Conven˛ie;

e) protec˛ie extins„ Ónseamn„ sistemul de protec˛ie
extins„ stabilit prin art. 10 ∫i 11;

f) obiectiv militar Ónseamn„ un obiect care, prin natura
sa, prin amplasarea, destina˛ia sau utilizarea sa, contribuie
efectiv la ac˛iunea militar„ ∫i a c„rui distrugere total„ ori
par˛ial„, capturare sau neutralizare reprezint„, Ón
circumstan˛ele existente la momentul respectiv, un avantaj
militar categoric;

g) ilicit Ónseamn„ realizat prin constr‚ngere sau Óntr-un
alt mod prin care se Óncalc„ normele aplicabile ale
legisla˛iei na˛ionale din teritoriul ocupat sau ale dreptului
interna˛ional;

h) List„ Ónseamn„ Lista interna˛ional„ a bunurilor
culturale aflate sub protec˛ie extins„, stabilit„ Ón
conformitate cu art. 27 paragraful 1 alin. b);

i) director general Ónseamn„ directorul general al
UNESCO;

j) UNESCO Ónseamn„ Organiza˛ia Na˛iunilor Unite
pentru Educa˛ie, ™tiin˛„ ∫i Cultur„;

k) primul Protocol Ónseamn„ Protocolul pentru protec˛ia
bunurilor culturale Ón caz de conflict armat, adoptat la Haga
la 14 mai 1954.

ARTICOLUL 2

Rela˛ia cu Conven˛ia

Prezentul protocol completeaz„ Conven˛ia Ón rela˛iile
dintre p„r˛i.

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare

1. Œn completare la prevederile care se aplic„ Ón timp de
pace, prezentul protocol se va aplica Ón situa˛iile prev„zute
Ón art. 18 paragrafele 1 ∫i 2 din Conven˛ie ∫i Ón art. 22
paragraful 1.

2. Dac„ una dintre p„r˛ile la un conflict armat nu este
˛inut„ de prezentul protocol, p„r˛ile la prezentul protocol
sunt ˛inute de acesta Ón rela˛iile reciproce dintre ele. Œn
plus, ele sunt ˛inute de prevederile prezentului protocol Ón
rela˛iile cu un stat parte la un conflict care nu este ˛inut
de prezentul protocol, dac„ respectivul stat accept„
prevederile prezentului protocol ∫i at‚t timp c‚t le aplic„.

ARTICOLUL 4

Rela˛iile dintre cap. 3 ∫i alte prevederi din Conven˛ie 

∫i din prezentul protocol

Aplicarea prevederilor cap. 3 din prezentul protocol se
va face f„r„ a aduce atingere:

a) aplic„rii prevederilor cap. I din Conven˛ie ∫i ale
cap. 2 din prezentul protocol;

b) aplic„rii prevederilor cap. II din Conven˛ie, cu
precizarea faptului c„, dac„ Óntre p„r˛ile la prezentul
protocol sau dac„ Óntre o parte ∫i un stat care accept„ ∫i
aplic„ prezentul protocol Ón conformitate cu art. 3
paragraful 2 bunurile culturale beneficiaz„ at‚t de protec˛ie
special„, c‚t ∫i de protec˛ie extins„, se aplic„ numai
prevederile de protec˛ie extins„.

CAPITOLUL 2
Prevederi generale privind protec˛ia

ARTICOLUL 5

Protejarea bunurilor culturale

M„surile preg„titoare luate Ón timp de pace pentru
protejarea bunurilor culturale Ómpotriva efectelor previzibile
ale unui conflict armat, conform art. 3 din Conven˛ie, vor
cuprinde, ca fiind adecvate, Óntocmirea de inventare,
planificarea de m„suri de urgen˛„ pentru protec˛ia bunurilor
Ón caz de incendiu sau de distrugere a structurilor,
preg„tirea pentru transferul bunurilor culturale mobile ori
preg„tirea unei protec˛ii adecvate in situ a bunurilor
respective, precum ∫i desemnarea autorit„˛ilor competente
responsabile cu protejarea bunurilor culturale.



ARTICOLUL 6

Respectarea bunurilor culturale

Œn scopul garant„rii respectului fa˛„ de bunurile culturale
Ón conformitate cu art. 4 din Conven˛ie:

a) derogarea Ón baza unei necesit„˛i militare imperative,
conform art. 4 paragraful 2 din Conven˛ie, se poate invoca
pentru a Óntreprinde un act de ostilitate Ómpotriva unui bun
cultural numai dac„ ∫i numai at‚t timp c‚t:

(i) bunul cultural respectiv a fost transformat, Ón
virtutea func˛iei sale, Óntr-un obiectiv militar; ∫i

(ii) nu exist„ nicio alt„ solu˛ie practic posibil„ pentru
a ob˛ine un avantaj militar similar celui oferit de
Óntreprinderea unui act de ostilitate Ómpotriva
respectivului obiectiv;

b) derogarea Ón baza unei necesit„˛i militare imperative,
conform art. 4 paragraful 2 din Conven˛ie, se poate invoca
pentru a utiliza un bun cultural Ón scopuri care sunt
susceptibile s„ Ól expun„ distrugerii sau daunelor numai
dac„ ∫i numai at‚t timp c‚t nu este posibil„ alegerea Óntre
o astfel de utilizare a bunului cultural ∫i o alt„ metod„
practic posibil„ pentru a ob˛ine un avantaj militar similar;

c) decizia de a invoca o necesitate militar„ imperativ„
va fi luat„ numai de c„tre un ofi˛er care comand„ o for˛„
egal„ sau superioar„ celei a unui batalion ori o for˛„ mai
mic„, atunci c‚nd circumstan˛ele nu permit altfel;

d) Ón cazul unui atac Ón baza deciziei luate Ón
conformitate cu alin. a), se va da un avertisment Ón timp
util ∫i cu mijloace eficace, atunci c‚nd circumstan˛ele
permit acest lucru.

ARTICOLUL 7

Precau˛ii Ón caz de atac

F„r„ a aduce atingere celorlalte precau˛ii impuse de
dreptul interna˛ional umanitar Ón desf„∫urarea opera˛iunilor
militare, fiecare parte aflat„ Ón conflict trebuie:

a) s„ fac„ tot ceea ce este posibil pentru a verifica
dac„ obiectivele ce urmeaz„ a fi atacate nu sunt bunuri
culturale protejate Ón baza art. 4 din Conven˛ie;

b) s„ ia toate precau˛iile posibile Ón ceea ce prive∫te
alegerea mijloacelor ∫i a metodelor de atac Ón scopul
evit„rii ∫i, Ón orice caz, pentru reducerea la minimum a
daunelor care pot fi aduse incidental bunurilor culturale
protejate Ón baza art. 4 din Conven˛ie;

c) s„ se ab˛in„ Ón a lansa un atac ce poate fi
susceptibil de a provoca incidental daune bunurilor culturale
protejate Ón baza art. 4 din Conven˛ie, daune care ar fi
excesive Ón raport cu avantajul militar concret ∫i direct
anticipat; ∫i

d) s„ anuleze sau s„ suspende un atac dac„ devine
evident c„:

(i) obiectivul este un bun cultural protejat Ón baza
art. 4 din Conven˛ie;

(ii) atacul poate fi susceptibil de a provoca incidental
daune bunurilor culturale protejate Ón baza art. 4
din Conven˛ie, care ar fi excesive Ón raport cu
avantajul militar concret ∫i direct anticipat.

ARTICOLUL 8

Precau˛ii Ómpotriva efectelor atacurilor

Pe c‚t posibil, p„r˛ile Ón conflict trebuie:
a) s„ Óndep„rteze bunurile culturale mobile din

vecin„tatea obiectivelor militare sau s„ ofere o protec˛ie
adecvat„ in situ;

b) s„ evite amplasarea obiectivelor militare Ón
apropierea bunurilor culturale.

ARTICOLUL 9

Protec˛ia bunurilor culturale Ón teritoriile ocupate

1. F„r„ a aduce atingere prevederilor art. 4 ∫i 5 din
Conven˛ie, partea care a ocupat, total sau par˛ial, teritoriul
altei p„r˛i va interzice ∫i va Ómpiedica, Ón leg„tur„ cu
teritoriul ocupat:

a) orice export ∫i orice transfer de proprietate ilicite ale
bunurilor culturale;

b) orice s„p„tur„ arheologic„, cu excep˛ia cazului Ón
care este strict necesar„ pentru protejarea, Ónregistrarea
sau conservarea bunurilor culturale;

c) orice transformare sau schimbare a folosin˛ei
bunurilor culturale, cu scopul de a ascunde sau de a
distruge dovezi culturale, istorice ori ∫tiin˛ifice.

2. Orice s„p„tur„ arheologic„, transformarea sau
schimbarea folosin˛ei bunurilor culturale din teritoriul ocupat
se va efectua, cu excep˛ia cazului Ón care circumstan˛ele
nu permit altfel, Ón str‚ns„ colaborare cu autorit„˛ile
na˛ionale competente din teritoriul ocupat.

CAPITOLUL 3
Protec˛ia extins„

ARTICOLUL 10

Protec˛ia extins„

Un bun cultural poate fi pus sub protec˛ie extins„ dac„
Óndepline∫te urm„toarele trei condi˛ii:

a) s„ reprezinte un patrimoniu cultural de cea mai mare
importan˛„ pentru umanitate;

b) s„ fie protejat prin m„suri interne adecvate, juridice
∫i administrative, prin care s„ se recunoasc„ valoarea
cultural„ ∫i istoric„ excep˛ional„ ∫i care s„ garanteze cel
mai Ónalt nivel de protec˛ie;

c) s„ nu fie utilizat Ón scopuri militare sau pentru a
ad„posti pozi˛ii militare, iar partea sub controlul c„reia se
g„se∫te s„ fi f„cut o declara˛ie prin care s„ confirme c„
nu va fi utilizat Ón aceste scopuri.

ARTICOLUL 11

Acordarea protec˛iei extinse

1. Fiecare parte trebuie s„ Ónainteze Comitetului o list„
a bunurilor culturale pentru care inten˛ioneaz„ s„ solicite
acordarea protec˛iei extinse.

2. Partea Ón jurisdic˛ia sau sub controlul c„reia se afl„
un bun cultural poate solicita includerea acestuia pe Lista
ce urmeaz„ s„ fie stabilit„ Ón conformitate cu art. 27
paragraful 1 alin. b). Aceast„ solicitare va cuprinde toate
informa˛iile necesare cu privire la criteriile men˛ionate Ón
art. 10. Comitetul poate invita o parte s„ solicite Ónscrierea
acestui bun cultural pe List„.

3. Alte p„r˛i, Comitetul Interna˛ional al Scutului Albastru,
precum ∫i alte organiza˛ii neguvernamentale cu experien˛„
relevant„ pot recomanda Comitetului un anume bun
cultural. Œn astfel de cazuri Comitetul poate hot„rÓ s„ invite
o parte s„ solicite Ónscrierea respectivului bun cultural pe
List„.

4. Nici solicitarea de Ónscriere a unui bun cultural situat
Óntr-un teritoriu a c„rui suveranitate sau jurisdic˛ie este
revendicat„ de mai multe state, nici Ónscrierea bunului
cultural nu vor prejudicia Ón vreun fel drepturile p„r˛ilor la
respectivul conflict.

5. La primirea unei solicit„ri de includere a unor bunuri
culturale pe List„, Comitetul va informa toate p„r˛ile cu
privire la solicitarea respectiv„. P„r˛ile pot depune la
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Comitet, Ón termen de 60 de zile, declara˛ii privind aceast„
solicitare. Aceste declara˛ii se vor face exclusiv Ón baza
criteriilor men˛ionate Ón art. 10. Ele vor fi specifice ∫i la
obiect. Comitetul va lua Ón considerare declara˛iile, oferind
p„r˛ii care solicit„ includerea oportunitatea rezonabil„ de a
r„spunde Ónainte de a lua o hot„r‚re. Atunci c‚nd aceste
declara˛ii sunt Ónaintate Comitetului, hot„r‚rea de Ónscriere
pe List„ se va lua, contrar prevederilor art. 26, cu o
majoritate de patru cincimi din num„rul membrilor
Comitetului care sunt prezen˛i ∫i care voteaz„.

6. Pentru a hot„rÓ cu privire la o solicitare, Comitetul
trebuie s„ cear„ avizul organiza˛iilor guvernamentale ∫i
neguvernamentale, precum ∫i al exper˛ilor independen˛i.

7. Hot„r‚rea de a acorda sau nu protec˛ie extins„
poate fi luat„ exclusiv Ón baza criteriilor men˛ionate Ón
art. 10.

8. Œn cazuri excep˛ionale, c‚nd Comitetul a ajuns la
concluzia c„ partea care solicit„ Ónscrierea unui bun
cultural pe List„ nu poate Óndeplini criteriile prev„zute la
art. 10 alin. b), Comitetul poate hot„rÓ s„ acorde protec˛ie
extins„, cu condi˛ia ca partea respectiv„ s„ depun„ o
cerere de asisten˛„ interna˛ional„ Ón conformitate cu
art. 32.

9. La Ónceperea ostilit„˛ilor, una dintre p„r˛ile aflate Ón
conflict poate solicita, av‚nd Ón vedere situa˛ia de urgen˛„,
protec˛ie extins„ pentru bunurile culturale aflate sub
jurisdic˛ia sau sub controlul s„u, comunic‚nd aceast„
cerere Comitetului. Comitetul va transmite imediat aceast„
solicitare tuturor p„r˛ilor la conflict. Œn aceste cazuri
Comitetul va examina Ón regim de urgen˛„ declara˛iile
p„r˛ilor Ón cauz„. Hot„r‚rea de a acorda protec˛ie extins„
provizorie va fi luat„ c‚t mai cur‚nd posibil ∫i, contrar
prevederilor art. 26, cu o majoritate de patru cincimi din
num„rul membrilor Comitetului care sunt prezen˛i ∫i care
voteaz„. Comitetul poate s„ acorde protec˛ia extins„
provizorie p‚n„ la Óndeplinirea procedurii obi∫nuite de
acordare a protec˛iei extinse, cu condi˛ia s„ fie Óndeplinite
prevederile art. 10 alin. a) ∫i c).

10. Comitetul va acorda protec˛ie extins„ unui bun
cultural din momentul Ónscrierii acestuia pe List„.

11. Directorul general va notifica f„r„ Ónt‚rziere
secretarului general al Na˛iunilor Unite ∫i p„r˛ilor orice
hot„r‚re a Comitetului privind Ónscrierea unui bun cultural
pe List„.

ARTICOLUL 12
Imunitatea bunurilor culturale aflate sub protec˛ie extins„

P„r˛ile Ón conflict garanteaz„ imunitatea bunurilor
culturale aflate sub protec˛ie extins„, ab˛in‚ndu-se ca
acestea s„ fac„ obiectul unui atac ∫i s„ utilizeze aceste
bunuri sau Ómprejurimile lor Ón scopuri militare.

ARTICOLUL 13
Pierderea protec˛iei extinse

1. Bunul cultural aflat sub protec˛ie extins„ pierde
aceast„ protec˛ie numai:

a) dac„ respectiva protec˛ie este suspendat„ sau
anulat„ Ón conformitate cu art. 14; sau

b) dac„ ∫i at‚t timp c‚t bunul cultural a devenit, prin
utilizare, obiectiv militar.

2. Œn condi˛iile paragrafului 1 alin. b), un astfel de bun
cultural poate fi atacat numai dac„:

a) acest atac reprezint„ singura modalitate posibil„ de a
Ónceta utilizarea bunului la care se face referire Ón
paragraful 1 alin. b);

b) au fost luate toate precau˛iile posibile Ón ceea ce
prive∫te alegerea modalit„˛ilor ∫i metodelor de atac Ón

vederea Óncet„rii utiliz„rii respective ∫i evit„rii sau, Ón orice
caz, pentru reducerea la minimum a daunelor aduse
bunului cultural respectiv;

c) cu excep˛ia cazului Ón care circumstan˛ele nu permit,
din pricina cerin˛elor de autoap„rare imediat„:

(i) atacul este ordonat la cel mai Ónalt nivel de
comand„ operativ„;

(ii) for˛ele inamice au primit, prin mijloace eficiente,
un avertisment prin care se cere Óncetarea
utiliz„rii la care se face referire Ón paragraful 1
alin. b); ∫i

(iii) for˛elor inamice li se acord„ un termen rezonabil
pentru a remedia situa˛ia.

ARTICOLUL 14

Suspendarea ∫i anularea protec˛iei extinse

1. Œn cazul Ón care bunul cultural nu mai Óndepline∫te
niciunul dintre criteriile prev„zute Ón art. 10 din prezentul
protocol, Comitetul poate suspenda sau poate anula
protec˛ia extins„ a respectivului bun cultural, prin eliminarea
acestuia de pe List„.

2. Œn cazul unei grave Ónc„lc„ri a art. 12 Ón leg„tur„ cu
un bun cultural aflat sub protec˛ie extins„ rezult‚nd din
utilizarea acestuia Ón sprijinul ac˛iunilor militare, Comitetul
poate suspenda statutul de protec˛ie extins„ al bunului
respectiv. Œn cazul Ón care astfel de Ónc„lc„ri continu„,
Comitetul, Ón mod excep˛ional, poate anula statutul de
protec˛ie extins„ elimin‚nd bunul cultural respectiv de pe
List„.

3. Directorul general va notifica f„r„ Ónt‚rziere
secretarului general al Na˛iunilor Unite ∫i tuturor p„r˛ilor la
prezentul protocol orice hot„r‚re a Comitetului referitoare la
suspendarea sau anularea protec˛iei extinse a unui bun
cultural.

4. Œnainte de a lua o astfel de hot„r‚re, Comitetul va
acorda p„r˛ilor posibilitatea de a-∫i face cunoscute punctele
de vedere.

CAPITOLUL 4
R„spundere penal„ ∫i jurisdic˛ie

ARTICOLUL 15

Grave Ónc„lc„ri ale prezentului protocol

1. Comite o infrac˛iune Ón sensul prezentului protocol
orice persoan„ care, Ón mod inten˛ionat ∫i Ónc„lc‚nd
Conven˛ia sau prezentul protocol, s„v‚r∫e∫te oricare dintre
urm„toarele fapte:

a) face din bunul cultural aflat sub protec˛ie extins„
obiect al unui atac;

b) utilizeaz„ bunurile culturale aflate sub protec˛ie
extins„ sau Ómprejurimile imediate ale acestora pentru a
sprijini ac˛iuni militare;

c) produce distrugeri semnificative sau Ó∫i Ónsu∫e∫te
bunuri culturale protejate Ón baza Conven˛iei ∫i prezentului
protocol;

d) face din bunul cultural protejat Ón baza Conven˛iei ∫i
a prezentului protocol obiect al unui atac;

e) furtul, jaful ori Ónsu∫irea de bunuri culturale protejate
Ón baza Conven˛iei sau acte de vandalism asupra acestora.

2. Fiecare parte va adopta m„surile necesare pentru a
incrimina Ón sistemul de drept na˛ional infrac˛iunile din
acest articol ∫i pentru a stabili sanc˛iunile aferente
acestora. F„c‚nd aceasta, p„r˛ile se vor conforma
principiilor generale ale dreptului ∫i ale dreptului
interna˛ional, inclusiv normelor privind extinderea r„spunderii
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penale asupra altor persoane dec‚t cele care comit fapta
Ón mod direct.

ARTICOLUL 16

Jurisdic˛ie

1. F„r„ a aduce atingere paragrafului 2, fiecare parte
va adopta m„surile legislative necesare pentru a stabili
jurisdic˛ia asupra faptelor enumerate la art. 15, Ón
urm„toarele cazuri:

a) c‚nd o astfel de fapt„ este s„v‚r∫it„ pe teritoriul
statului respectiv;

b) c‚nd prezumtivul f„ptuitor este cet„˛ean al statului
respectiv;

c) Ón cazul faptelor enumerate la art. 15 paragraful 1
alin. a)—c), c‚nd prezumtivul f„ptuitor este prezent pe
teritoriul s„u.

2. Cu privire la exercitarea jurisdic˛iei ∫i f„r„ a aduce
atingere art. 28 din Conven˛ie:

a) prezentul protocol nu Ómpiedic„ angajarea r„spunderii
penale individuale sau exercitarea jurisdic˛iei Ón conformitate
cu dreptul na˛ional ∫i interna˛ional aplicabil ∫i nu poate
afecta exercitarea jurisdic˛iei Ón conformitate cu dreptul
comun interna˛ional;

b) cu excep˛ia cazului Ón care un stat care nu este
parte la prezentul protocol accept„ ∫i aplic„ prevederile
sale Ón conformitate cu art. 3 paragraful 2, membrii for˛elor
armate ∫i cet„˛enii unui stat care nu este parte la
prezentul protocol, cu excep˛ia acelor cet„˛eni care sunt Ón
serviciul for˛elor armate ale unui stat care este parte la
prezentul protocol, nu vor r„spunde penal individual Ón
virtutea prezentului protocol, iar prezentul protocol nu va
impune obliga˛ia de stabilire a jurisdic˛iei asupra
respectivelor persoane sau de extr„dare a acestora.

ARTICOLUL 17

Urm„rire penal„

1. Partea pe al c„rei teritoriu este constatat„ prezen˛a
prezumtivului autor al uneia dintre faptele prev„zute la
art. 15 paragraful 1 alin. a)—c), dac„ nu va extr„da
persoana respectiv„, va Ónainta cazul, f„r„ nicio excep˛ie ∫i
f„r„  nicio Ónt‚rziere nejustificat„, autorit„˛ilor competente,
Ón scopul urm„ririi penale, dup„ o procedur„ conform„ cu
dreptul s„u na˛ional sau, dac„ sunt aplicabile, cu normele
pertinente de drept interna˛ional.

2. F„r„ a aduce atingere, dac„ este cazul, normelor
pertinente de drept interna˛ional, oric„rei persoane
Ómpotriva c„reia se desf„∫oar„ o procedur„ Ón leg„tur„ cu
Conven˛ia sau cu prezentul protocol i se garanteaz„ un
tratament corect ∫i un proces echitabil, Ón toate etapele
procedurii, Ón conformitate cu dreptul na˛ional ∫i dreptul
interna˛ional, ∫i Ón niciun caz nu i se vor acorda garan˛ii
mai pu˛in favorabile dec‚t cele prev„zute de dreptul
interna˛ional.

ARTICOLUL 18

Extr„dare

1. Infrac˛iunile prev„zute la art. 15 paragraful 1 alin. a)—c)
se consider„ incluse Óntre cele care pot atrage extr„darea
Ón orice tratat de extr„dare Óncheiat Óntre p„r˛i Ónainte de
intrarea Ón vigoare a prezentului protocol. P„r˛ile se oblig„
s„ includ„ aceste infrac˛iuni Ón toate tratatele de extr„dare
care urmeaz„ a fi Óncheiate ulterior Óntre ele.

2. C‚nd o parte care condi˛ioneaz„ extr„darea de
existen˛a unui tratat prime∫te o cerere de extr„dare din
partea altei p„r˛i cu care nu a Óncheiat niciun tratat de

extr„dare, partea c„reia i s-a adresat cererea poate, la
alegerea sa, s„ considere prezentul protocol drept baza
legal„ pentru extr„dare cu privire la infrac˛iunile prev„zute
la art. 15 paragraful 1 alin. a)—c).

3. P„r˛ile care nu condi˛ioneaz„ extr„darea de existen˛a
unui tratat vor recunoa∫te infrac˛iunile prev„zute la art. 15
paragraful 1 alin. a)—c) drept infrac˛iuni care pot atrage
extr„darea Óntre ele, cu respectarea condi˛iilor prev„zute de
legisla˛ia p„r˛ii c„reia i se solicit„ extr„darea.

4. Dac„ este necesar, infrac˛iunile prev„zute la art. 15
paragraful 1 alin. a)—c) vor fi tratate, Ón scopul extr„d„rii
Óntre p„r˛i, ca ∫i cum ar fi fost comise nu numai Ón locul Ón
care s-au petrecut, ci ∫i pe teritoriul p„r˛ilor a c„ror
jurisdic˛ie este stabilit„ conform art. 16 paragraful 1.

ARTICOLUL 19

Asisten˛„ juridic„ reciproc„

1. P„r˛ile Ó∫i vor acorda reciproc cea mai ampl„
asisten˛„ juridic„ posibil„ Ón ceea ce prive∫te investiga˛iile,
procedurile penale sau de extr„dare ini˛iate Ón leg„tur„ cu
infrac˛iunile prev„zute la art. 15, inclusiv asisten˛„ Ón
ob˛inerea de probe aflate la dispozi˛ia lor pentru proceduri.

2. P„r˛ile Ó∫i vor Óndeplini obliga˛iile prev„zute la
paragraful 1 Ón conformitate cu toate tratatele sau
Ón˛elegerile de asisten˛„ juridic„ reciproc„ care pot exista
Óntre ele. Œn absen˛a unor astfel de tratate sau Ón˛elegeri,
p„r˛ile Ó∫i vor acorda reciproc asisten˛„ Ón conformitate cu
legisla˛ia lor na˛ional„.

ARTICOLUL 20

Motive de refuz

1. Œn scopurile extr„d„rii ∫i asisten˛ei juridice reciproce,
infrac˛iunile prev„zute la art. 15 paragraful 1 alin. a)—c) nu
vor fi considerate drept infrac˛iuni politice, nici drept
infrac˛iuni conexe infrac˛iunilor politice ∫i nici drept
infrac˛iuni inspirate din motive politice. Œn consecin˛„,
cererea de extr„dare sau de asisten˛„ juridic„ reciproc„ Ón
baza acestor infrac˛iuni nu poate fi refuzat„ numai pentru
motivul c„ prive∫te o infrac˛iune politic„, o infrac˛iune
conex„ acesteia sau o infrac˛iune inspirat„ din motive
politice.

2. Nicio prevedere din prezentul protocol nu va fi
interpretat„ ca impun‚nd obliga˛ia de extr„dare sau de
acordare de asisten˛„ juridic„ reciproc„ dac„ partea c„reia
i se adreseaz„ cererea are motive Óntemeiate s„ considere
c„ cererea de extr„dare pentru infrac˛iunile prev„zute la
art. 15 paragraful 1 alin. a)—c) sau de asisten˛„ juridic„
reciproc„ cu privire la infrac˛iunile prev„zute la art. 15 a
fost f„cut„ Ón scopul urm„ririi penale sau al pedepsirii unei
persoane pe considerente de ras„, religie, na˛ionalitate,
origine etnic„ sau opinie politic„ ori c„, dac„ ar da curs
cererii, ar prejudicia pozi˛ia persoanei respective pentru
oricare dintre aceste motive.

ARTICOLUL 21

M„suri privind alte Ónc„lc„ri

F„r„ a aduce atingere art. 28 din Conven˛ie, fiecare
parte va adopta m„surile legislative, administrative sau
disciplinare necesare pentru a reprima urm„toarele fapte,
atunci c‚nd sunt s„v‚r∫ite cu inten˛ie:

a) orice utilizare de bunuri culturale cu Ónc„lcarea
Conven˛iei sau a prezentului protocol;

b) orice export, orice mutare sau transfer de proprietate
ilicite ale bunurilor culturale din teritoriul ocupat, cu
Ónc„lcarea Conven˛iei sau a prezentului protocol.
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CAPITOLUL 5

Protec˛ia bunurilor culturale Ón caz de conflict armat 
care nu are caracter interna˛ional

ARTICOLUL 22

Conflicte armate care nu au caracter interna˛ional

1. Prezentul protocol se va aplica Ón cazul unui conflict
armat care nu are caracter interna˛ional ∫i care se produce
pe teritoriul uneia dintre p„r˛i.

2. Prezentul protocol nu se aplic„ Ón cazuri de tulbur„ri
∫i tensiuni interne, cum ar fi revolte, acte de violen˛„
izolate ∫i sporadice, precum ∫i alte acte cu caracter similar.

3. Nicio prevedere din prezentul protocol nu va fi
invocat„ Ón scopul afect„rii suveranit„˛ii unui stat sau a
r„spunderii guvernului de a men˛ine ori de a restabili, prin
toate mijloacele legitime, legea ∫i ordinea Ón stat sau de a
ap„ra unitatea na˛ional„ ∫i integritatea teritorial„ a statului
respectiv.

4. Nicio prevedere din prezentul protocol nu va aduce
atingere prevalen˛ei jurisdic˛iei unei p„r˛i pe teritoriul c„reia
a survenit un conflict armat care nu are caracter
interna˛ional Ón ceea ce prive∫te faptele prev„zute la art. 15.

5. Nicio prevedere din prezentul protocol nu va fi
invocat„ drept justificare pentru interven˛ia, direct„ sau
indirect„, din orice fel de motiv, Ón conflictul armat ori Ón
afacerile interne sau externe ale p„r˛ii pe teritoriul c„reia a
survenit conflictul respectiv.

6. Aplicarea prezentului protocol la situa˛ia la care se
face referire Ón paragraful 1 nu va produce efecte asupra
statutului juridic al p„r˛ilor Ón conflict.

7. UNESCO Ó∫i poate oferi serviciile p„r˛ilor la conflict.

CAPITOLUL 6

Aspecte institu˛ionale

ARTICOLUL 23

Œnt‚lnirea p„r˛ilor

1. Œnt‚lnirea p„r˛ilor se va convoca Ón acela∫i timp cu
Conferin˛a general„ a UNESCO ∫i Ón coordonare cu
Consf„tuirea Ónaltelor p„r˛i contractante, dac„ o astfel de
Óntrunire a fost convocat„ de directorul general.

2. Œnt‚lnirea p„r˛ilor va adopta propriul regulament
intern.

3. Œnt‚lnirea p„r˛ilor va avea urm„toarele func˛ii:
a) alegerea membrilor Comitetului Ón conformitate cu

art. 24 paragraful 1;
b) aprobarea Principiilor directoare elaborate de Comitet

Ón conformitate cu art. 27 paragraful 1 alin. a);
c) elaborarea de Óndrum„ri pentru utilizarea ∫i pentru

supravegherea utiliz„rii Fondului de c„tre Comitet;
d) analizarea raportului depus de Comitet Ón

conformitate cu art. 27 paragraful 1 alin. d);
e) dezbaterea oric„rei probleme referitoare la aplicarea

prezentului protocol ∫i formularea de recomand„ri, dup„
caz.

4. La cererea a cel pu˛in o cincime din p„r˛i, directorul
general va convoca o Ónt‚lnire extraordinar„ a p„r˛ilor.

ARTICOLUL 24

Comitetul pentru protec˛ia bunurilor culturale 

Ón caz de conflict armat

1. Se instituie Comitetul pentru protec˛ia bunurilor
culturale Ón caz de conflict armat. Comitetul este format din
12 p„r˛i alese la Œnt‚lnirea p„r˛ilor.

2. Comitetul se Óntrune∫te Ón sesiune ordinar„ o dat„ pe
an ∫i Ón sesiuni extraordinare ori de c‚te ori se consider„
necesar.

3. La stabilirea membrilor Comitetului, p„r˛ile vor c„uta
s„ asigure o reprezentare echitabil„ a diferitelor regiuni ∫i
culturi ale lumii.

4. P„r˛ile membre ale Comitetului Ó∫i vor alege drept
reprezentan˛i persoane calificate Ón domeniile patrimoniului
cultural, ap„r„rii sau dreptului interna˛ional ∫i Ómpreun„ vor
depune eforturi ca acest Comitet, Ón Óntregul s„u, s„
reuneasc„ competen˛ele adecvate Ón toate aceste domenii.

ARTICOLUL 25

Mandat

1. P„r˛ile sunt alese Ón Comitet pentru un mandat de
4 ani care poate fi reÓnnoit consecutiv o singur„ dat„.

2. F„r„ a ˛ine seama de prevederile paragrafului 1,
mandatul a jum„tate dintre membrii desemna˛i la prima
alegere va Ónceta la sf‚r∫itul primei sesiuni ordinare a
Œnt‚lnirii p„r˛ilor care urmeaz„ celei Ón care au fost ale∫i.
Ace∫ti membri vor fi ale∫i prin tragere la sor˛i de c„tre
pre∫edintele acestei Ónt‚lniri dup„ prima alegere.

ARTICOLUL 26

Regulamentul intern

1. Comitetul Ó∫i va adopta propriul regulament intern.
2. Cvorumul se constituie din majoritatea membrilor.

Hot„r‚rile Comitetului se iau cu majoritatea a dou„ treimi
din num„rul membrilor care voteaz„.

3. Membrii nu vor participa la votarea niciunei hot„r‚ri
privind bunurile culturale afectate de un conflict armat la
care ace∫tia sunt parte.

ARTICOLUL 27

Atribu˛ii

1. Comitetul are urm„toarele atribu˛ii:
a) elaborarea Principiilor directoare pentru punerea Ón

practic„ a prezentului protocol;
b) acordarea, suspendarea sau anularea protec˛iei

extinse pentru bunuri culturale ∫i Óntocmirea, men˛inerea ∫i
promovarea Listei bunurilor culturale aflate sub protec˛ie
extins„;

c) monitorizarea ∫i supervizarea punerii Ón practic„ a
prezentului protocol, precum ∫i promovarea identific„rii
bunurilor culturale aflate sub protec˛ie extins„;

d) analizarea rapoartelor p„r˛ilor ∫i formularea de
observa˛ii la acestea, solicitarea de clarific„ri, dac„ este
necesar, ∫i Óntocmirea propriului raport privind
implementarea prezentului protocol pentru Œnt‚lnirea p„r˛ilor;

e) primirea ∫i analizarea cererilor de asisten˛„
interna˛ional„ dup„ cum se prevede la art. 32;

f) stabilirea utiliz„rii Fondului;
g) Óndeplinirea oric„rei alte func˛ii care Ói poate fi

atribuit„ de c„tre Œnt‚lnirea p„r˛ilor.
2. Func˛iile Comitetului vor fi Óndeplinite Ón colaborare cu

directorul general.
3. Comitetul va colabora cu organiza˛ii guvernamentale

∫i neguvernamentale, na˛ionale ∫i interna˛ionale, av‚nd
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obiective similare cu cele ale Conven˛iei, ale primului
protocol ∫i ale prezentului protocol. Pentru a-l sprijini Ón
exercitarea func˛iilor sale, Comitetul poate invita la Ónt‚lnirile
sale, Ón calitate de consilieri, organiza˛ii profesionale
prestigioase, precum cele care au rela˛ii oficiale cu
UNESCO, inclusiv Comitetul Interna˛ional al Scutului
Albastru (ICBS) ∫i organismele componente ale acestuia.
Reprezentan˛i ai Centrului Interna˛ional pentru Studiul
Conserv„rii ∫i Restaur„rii Bunurilor Culturale (Centrul din
Roma) (ICCROM) ∫i ai Comitetului Interna˛ional al Crucii
Ro∫ii (ICRC) pot fi, de asemenea, invita˛i s„ participe la
Ónt‚lnirile sale, cu titlu consultativ.

ARTICOLUL 28

Secretariat

Comitetul va fi asistat de c„tre Secretariatul UNESCO,
care va Óntocmi documenta˛ia Comitetului ∫i ordinea de zi
pentru Ónt‚lnirile acestuia ∫i va asigura punerea Ón practic„
a hot„r‚rilor Comitetului.

ARTICOLUL 29

Fondul pentru protec˛ia bunurilor culturale

Ón caz de conflict armat

1. Prin prezentul protocol se Ónfiin˛eaz„ un fond av‚nd
urm„toarele scopuri:

a) acordarea de asisten˛„ financiar„ sau de alt„ natur„
Ón sprijinul unor m„suri preg„titoare sau de alt„ natur„ ce
urmeaz„ s„ fie luate Ón timp de pace, Ón conformitate, inter
alia, cu art. 5, art. 10 alin. b) ∫i art. 30;

b) acordarea de asisten˛„ financiar„ sau de alt„ natur„
Ón leg„tur„ cu m„surile de urgen˛„, provizorii sau de alt„
natur„ ce urmeaz„ s„ fie luate Ón vederea protej„rii
bunurilor culturale Ón timpul perioadelor de conflict armat
sau de refacere imediat„ dup„ sf‚r∫itul ostilit„˛ilor, Ón
conformitate, inter alia, cu art. 8 alin. a).

2. Fondul este constituit ca fond de depozit, conform
dispozi˛iilor Regulamentului financiar al UNESCO.

3. Pl„˛ile din Fond vor fi utilizate exclusiv pentru
scopurile hot„r‚te de c„tre Comitet Ón conformitate cu
Principiile directoare definite Ón art. 23 paragraful 3 alin. c).
Comitetul poate accepta contribu˛ii care s„ fie utilizate
exclusiv pentru un anumit program sau proiect, cu condi˛ia
s„ fi hot„r‚t implementarea unui astfel de program sau
proiect.

4. Resursele Fondului sunt formate din:
a) contribu˛ii voluntare ale p„r˛ilor;
b) v„rs„minte, dona˛ii sau legate care vor putea fi

f„cute de c„tre:
(i) alte state;
(ii) UNESCO sau alte organiza˛ii din sistemul

Na˛iunilor Unite;
(iii) alte organiza˛ii interguvernamentale sau

neguvernamentale;
(iv) persoane juridice de drept public sau privat ori

persoane fizice;
c) orice dob‚nd„ care se acumuleaz„ Ón leg„tur„ cu

Fondul;
d) fonduri atrase prin colecte sau Óncas„ri de la

manifest„rile organizate Ón beneficiul Fondului;
e) toate celelalte resurse autorizate prin directivele

aplicabile Fondului.

CAPITOLUL 7
Diseminarea informa˛iilor ∫i asisten˛a interna˛ional„

ARTICOLUL 30

Diseminare

1. P„r˛ile vor depune eforturi ca, prin mijloace adecvate
∫i, Ón special, prin programe educative ∫i informative, s„
Ónt„reasc„ aprecierea ∫i respectul popula˛iei proprii fa˛„ de
bunurile culturale.

2. P„r˛ile vor asigura o diseminare c‚t mai larg„ a
prezentului protocol at‚t Ón timp de pace, c‚t ∫i Ón timpul
unui conflict armat.

3. Orice autorit„˛i civile sau militare care, Ón cursul unui
conflict armat, Ó∫i asum„ responsabilit„˛i privind aplicarea
prezentului protocol vor cunoa∫te Ón Óntregime textul
acestuia. Œn acest scop, dup„ caz, p„r˛ile:

a) vor Óncorpora Ón regulamentele lor militare directive ∫i
instruc˛iuni privind protec˛ia bunurilor culturale;

b) vor elabora ∫i vor implementa, Ón colaborare cu
UNESCO ∫i cu organiza˛iile guvernamentale ∫i
neguvernamentale competente, programe educa˛ionale ∫i
de instruire Ón timp de pace;

c) Ó∫i vor comunica Óntre ele, prin intermediul directorului
general, informa˛ii privind legile, dispozi˛iile administrative ∫i
m„surile adoptate Ón baza alin. a) ∫i b);

d) Ó∫i vor comunica Óntre ele, c‚t mai repede posibil,
prin intermediul directorului general, legile ∫i m„surile
administrative care trebuie adoptate pentru a asigura
aplicarea prezentului protocol.

ARTICOLUL 31

Cooperarea interna˛ional„

Œn cazuri de Ónc„lcare grav„ a prezentului protocol,
p„r˛ile se oblig„ s„ ac˛ioneze, Ón solidar, prin Comitet, sau
individual, Ón colaborare cu UNESCO ∫i Na˛iunile Unite ∫i
Ón conformitate cu Carta Na˛iunilor Unite.

ARTICOLUL 32

Asisten˛a interna˛ional„

1. O parte poate solicita Comitetului asisten˛„
interna˛ional„ pentru bunuri culturale aflate sub protec˛ie
extins„, precum ∫i asisten˛„ cu privire la Óntocmirea,
elaborarea sau aplicarea legilor, prevederilor ∫i m„surilor
administrative la care se face referire Ón art. 10.

2. O parte la conflict care nu este parte la prezentul
protocol, dar care accept„ ∫i aplic„ prevederile acestuia Ón
conformitate cu art. 3 paragraful 2, poate solicita
Comitetului asisten˛a interna˛ional„ adecvat„.

3. Comitetul va adopta norme pentru depunerea
solicit„rilor de asisten˛„ interna˛ional„ ∫i va defini formele
pe care le poate lua asisten˛a interna˛ional„.

4. P„r˛ile sunt Óncurajate s„ acorde asisten˛„ tehnic„ de
toate categoriile, prin intermediul Comitetului, acelor p„r˛i
sau p„r˛i Ón conflict care au solicitat acest lucru.

ARTICOLUL 33

Asisten˛a UNESCO

1. O parte poate solicita UNESCO s„ Ói acorde
asisten˛„ tehnic„ Ón vederea organiz„rii protec˛iei bunurilor
sale culturale, ca de exemplu m„suri preg„titoare pentru
protejarea bunurilor culturale, m„suri de prevenire ∫i
organizatorice pentru situa˛ii de urgen˛„ ∫i pentru
Óntocmirea inventarelor na˛ionale de bunuri culturale, sau Ón
leg„tur„ cu orice alt„ problem„ ce rezult„ din aplicarea
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prezentului protocol. UNESCO va acorda aceast„ asisten˛„
Ón limitele stabilite de programul ∫i de resursele sale.

2. P„r˛ile sunt Óncurajate s„ acorde asisten˛„ tehnic„ la
nivel bilateral sau multilateral.

3. UNESCO este autorizat„ s„ Ónainteze p„r˛ilor, din
proprie ini˛iativ„, propuneri cu privire la aceste aspecte.

CAPITOLUL 8
Aplicarea prezentului protocol

ARTICOLUL 34

Puteri protectoare

Prezentul protocol se va aplica Ón colaborare cu puterile
protectoare responsabile cu salvgardarea intereselor p„r˛ilor
Ón conflict.

ARTICOLUL 35

Procedura de conciliere

1. Puterile protectoare Ó∫i vor oferi bunele servicii Ón
toate cazurile Ón care pot considera c„ acest lucru este util
Ón interesul bunurilor culturale, Ón special dac„ exist„ un
dezacord Óntre p„r˛ile Ón conflict cu privire la aplicarea sau
interpretarea prevederilor prezentului protocol.

2. Œn acest scop, fiecare putere protectoare, fie la
invita˛ia uneia dintre p„r˛i, a directorului general, fie din
proprie ini˛iativ„, poate propune p„r˛ilor Ón conflict o
Ónt‚lnire a reprezentan˛ilor acestora, Ón special a
autorit„˛ilor responsabile cu protec˛ia bunurilor culturale,
dac„ se consider„ c„ este cazul, eventual pe teritoriul unui
stat care nu este parte la conflict. P„r˛ile Ón conflict vor fi
obligate s„ dea curs propunerilor de Ónt‚lnire care li se
fac. Puterile protectoare vor propune spre aprobare p„r˛ilor
Ón conflict o persoan„ apar˛in‚nd unui stat care nu este
parte la conflict sau o persoan„ prezentat„ de directorul
general, persoan„ care va fi invitat„ s„ ia parte la o astfel
de Ónt‚lnire Ón calitate de pre∫edinte.

ARTICOLUL 36

Concilierea Ón absen˛a puterilor protectoare

1. Œntr-un conflict Ón care nu este desemnat„ nicio
putere protectoare, directorul general Ó∫i poate oferi bunele
servicii sau poate ac˛iona prin orice alt„ form„ de
conciliere sau mediere, Ón vederea rezolv„rii diferendului.

2. La invita˛ia unei p„r˛i sau a directorului general,
pre∫edintele Comitetului poate propune p„r˛ilor Ón conflict o
Ónt‚lnire a reprezentan˛ilor lor, Ón special a autorit„˛ilor
responsabile cu protec˛ia bunurilor culturale, eventual pe
teritoriul unui stat care nu este parte la conflict.

ARTICOLUL 37

Traduceri ∫i rapoarte

1. P„r˛ile vor traduce prezentul protocol Ón limbile lor
oficiale ∫i vor transmite directorului general aceste traduceri
oficiale.

2. La fiecare 4 ani, p„r˛ile vor Ónainta Comitetului un
raport cu privire la punerea Ón practic„ a prezentului
protocol.

ARTICOLUL 38

R„spunderea statelor

Nicio prevedere din prezentul protocol privind
r„spunderea penal„ individual„ nu va afecta r„spunderea

statelor Ón conformitate cu dreptul interna˛ional, inclusiv
obliga˛ia de a acorda repara˛ii.

CAPITOLUL 9
Dispozi˛ii finale

ARTICOLUL 39

Limba

Prezentul protocol este redactat Ón limbile arab„,
chinez„, englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„, cele 6 texte
fiind Ón mod egal autentice.

ARTICOLUL 40

Semnare

Prezentul protocol va purta data de 26 martie 1999. Va
fi deschis pentru semnare de c„tre toate Ónaltele p„r˛i
contractante la Haga din data de 17 mai 1999 p‚n„ la
data de 31 decembrie 1999.

ARTICOLUL 41

Ratificare, acceptare sau aprobare

1. Prezentul protocol va fi prezentat spre ratificare,
acceptare sau aprobare Ónaltelor p„r˛i contractante care au
semnat acest protocol, conform procedurilor lor
constitu˛ionale respective.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de
aprobare vor fi depuse la directorul general.

ARTICOLUL 42

Aderarea

1. Prezentul protocol va fi deschis ader„rii altor Ónalte
p„r˛i contractante de la data de 1 ianuarie 2000.

2. Aderarea se va realiza prin depunerea unui
instrument de aderare la directorul general.

ARTICOLUL 43

Intrarea Ón vigoare

1. Prezentul protocol va intra Ón vigoare dup„ 3 luni de
la data depunerii celui de-al dou„zecilea instrument de
ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Ulterior, prezentul protocol va intra Ón vigoare, pentru
fiecare parte, dup„ 3 luni de la depunerea instrumentului
s„u de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.

ARTICOLUL 44

Intrarea Ón vigoare Ón caz de conflict armat

Situa˛iile la care se face referire Ón art. 18 ∫i 19 din
Conven˛ie vor face s„ intre Ón vigoare imediat ratific„rile,
accept„rile, aprob„rile sau ader„rile la prezentul protocol,
depuse de c„tre p„r˛ile Ón conflict Ónainte sau dup„
Ónceputul ostilit„˛ilor sau ocupa˛iei. Œn aceste cazuri,
directorul general va transmite comunic„rile la care se face
referire Ón art. 46 prin cele mai rapide mijloace.

ARTICOLUL 45

Denun˛area

1. Fiecare parte poate denun˛a prezentul protocol.
2. Denun˛area va fi notificat„ printr-un instrument scris,

depus la directorul general.
3. Denun˛area va Óncepe s„ produc„ efecte la un an

dup„ primirea instrumentului de denun˛are. Cu toate
acestea, dac„ la expirarea acestei perioade partea care
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denun˛„ este implicat„ Óntr-un conflict armat, denun˛area nu
va produce efecte p‚n„ la sf‚r∫itul ostilit„˛ilor sau p‚n„ la
finalizarea opera˛iunilor de repatriere a bunurilor culturale,
oricare dintre acestea survine ultima.

ARTICOLUL 46

Notific„ri

Directorul general va informa toate Ónaltele p„r˛i
contractante, precum ∫i Organiza˛ia Na˛iunilor Unite asupra
depunerii tuturor instrumentelor de ratificare, de acceptare,
de aprobare sau de aderare prev„zute la art. 41 ∫i 42,
precum ∫i asupra denun˛urilor prev„zute la art. 45.

ARTICOLUL 47

Œnregistrarea la Na˛iunile Unite

Œn conformitate cu prevederile art. 102 din Carta
Na˛iunilor Unite, prezentul protocol va fi Ónregistrat la
Secretariatul Na˛iunilor Unite, la cererea directorului general
al UNESCO.

Drept m„rturie a celor de mai sus, subsemna˛ii,
reprezentan˛i autoriza˛i, au semnat prezentul protocol.

Œncheiat la Haga, ast„zi, 26 martie 1999, Óntr-un singur
exemplar, care se va depune la arhivele UNESCO ∫i ale
c„rui copii autentificate ∫i certificate se vor preda tuturor
Ónaltelor p„r˛i contractante.
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Depozitar: UNESCO.
Deschis pentru semnare: de la 17 mai p‚n„ la 31 decembrie 1999.
Protocolul a fost semnat de urm„toarele state:
Albania 26 martie 1999
Armenia 22 octombrie 1999
Austria 26 martie 1999
Bielorusia 26 martie 1999
Belgia 26 martie 1999
Bulgaria 15 septembrie 1999
Cambodgia 26 martie 1999
Columbia 31 decembrie 1999
Côte d’Ivoire 26 martie 1999
Croa˛ia 26 martie 1999
Cipru 19 august 1999
Ecuador 29 decembrie 1999
Egipt 9 octombrie 1999
Estonia 26 martie 1999
Finlanda 26 martie 1999
Germania 26 martie 1999
Ghana 26 martie 1999
Grecia 26 martie 1999
Sf‚ntul Scaun 26 martie 1999
Ungaria 26 martie 1999
Indonezia 26 martie 1999
Italia 26 martie 1999
Luxemburg 26 martie 1999
Madagascar 26 martie 1999
Maroc 21 decembrie 1999
Olanda 26 martie 1999
Nigeria 26 martie 1999
Oman 30 iunie 1999
Pakistan 26 martie 1999
Peru 13 iulie 1999
Qatar 26 martie 1999
Rom‚nia 8 noiembrie 1999
Republica Slovac„ 22 decembrie 1999
Spania 26 martie 1999
Suedia 26 martie 1999
Elve˛ia 26 martie 1999
Siria 26 martie 1999
Yemen 26 martie 1999.
Intrare Ón vigoare: 9 martie 2004, Ón conformitate cu art. 43 paragraful 1.
Texte oficiale: textele Ón limba arab„, chinez„, englez„, francez„, rus„ ∫i spaniol„.
Œnregistrarea la Na˛iunile Unite: 5 mai 2004, nr. 3511.



State p„r˛i

Declara˛ii ∫i rezerve:

Iran

îAderarea Republicii Islamice Iran la prezentul protocol nu va Ónsemna recunoa∫terea oric„rei ˛„ri pe care nu o
recunoa∫te ∫i nici nu va da na∫tere niciunui angajament Ón fa˛a acestor state sau guverne.“

Urm„toarea declara˛ie explicativ„ a fost anexat„ la instrument:
îLu‚nd Ón considerare importan˛a special„ a protej„rii patrimoniului cultural al na˛iunilor de daunele

provocate de r„zboi,
av‚nd Ón vedere faptul c„ patrimoniul cultural al na˛iunilor este considerat drept parte a patrimoniului

cultural al umanit„˛ii,
consider‚nd c„ protec˛ia deplin„ a patrimoniului cultural Ómpotriva daunelor cauzate de conflictele armate necesit„

o protec˛ie mai ampl„ dec‚t cea prev„zut„ Ón prezentul protocol,
Republica Islamic„ Iran consider„ necesar„ Óncheierea de acorduri adi˛ionale bilaterale ∫i multilaterale la prezentul

protocol ∫i se declar„ gata s„ Óncheie asemenea acorduri. Aceste acorduri vor implica acordarea de privilegii ∫i oferirea
mai multor posibilit„˛i de protec˛ie a patrimoniului cultural al na˛iunilor ∫i, de asemenea, vor articula normele stipulate Ón
protocol, inclusiv normele de drept comun interna˛ional, Óntr-un fel care s„ includ„ exclusiv normele necontestate de c„tre
Guvernul Republicii Islamice Iran, ∫i vor explica mai clar modalitatea de implementare a prevederilor sec˛iunii 4 din
prezentul protocol.“
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui 

de Al doilea Protocol la Conven˛ia de la Haga din 1954 

pentru protec˛ia bunurilor culturale Ón caz de conflict armat,

adoptat la Haga la 26 martie 1999

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind ratificarea celui de Al doilea
Protocol la Conven˛ia de la Haga din 1954 pentru protec˛ia bunurilor
culturale Ón caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999, ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 911.

�

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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

L E G E

pentru modificarea ∫i completarea Legii administra˛iei publice locale nr. 215/2001

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Art. I. — Legea administra˛iei publice locale
nr. 215/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:

1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 1. — (1) Prezenta lege reglementeaz„ regimul

general al autonomiei locale, precum ∫i organizarea ∫i

func˛ionarea administra˛iei publice locale.



(2) Œn sensul prezentei legi, termenii ∫i expresiile de mai
jos au urm„toarele semnifica˛ii:

a) activit„˛i de administra˛ie social-comunitar„ — ac˛iunile
prin care se concretizeaz„ rela˛ia autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale cu asocia˛iile de proprietari de pe raza
unit„˛ii administrativ-teritoriale;

b) aglomer„ri urbane — asocia˛iile de dezvoltare
intercomunitar„ constituite pe baz„ de parteneriat Óntre
municipii, altele dec‚t cele prev„zute la lit. j), ∫i ora∫e,
Ómpreun„ cu localit„˛ile urbane ∫i rurale aflate Ón zona de
influen˛„;

c) asocia˛ii de dezvoltare intercomunitar„ — structurile de
cooperare cu personalitate juridic„, de drept privat,
Ónfiin˛ate, Ón condi˛iile legii, de unit„˛ile administrativ-
teritoriale pentru realizarea Ón comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea Ón
comun a unor servicii publice;

d) autorit„˛i deliberative — consiliul local, consiliul
jude˛ean, Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti,
consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor;

e) autorit„˛i executive — primarii comunelor, ora∫elor,
municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale
municipiilor, primarul general al municipiului Bucure∫ti ∫i
pre∫edintele consiliului jude˛ean;

f) consilii locale — consilii comunale, or„∫ene∫ti,
municipale ∫i consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale
ale municipiilor;

g) organisme prestatoare de servicii publice ∫i de utilitate
public„ de interes local sau jude˛ean — denumirea generic„
ce include:

1. institu˛ii publice ∫i servicii publice Ónfiin˛ate ∫i
organizate prin hot„r‚ri ale autorit„˛ilor deliberative,
denumite Ón continuare institu˛ii ∫i servicii publice de interes
local sau jude˛ean ;

2. societ„˛i comerciale ∫i regii autonome Ónfiin˛ate sau
reorganizate prin hot„r‚ri ale autorit„˛ilor deliberative,
denumite Ón continuare societ„˛i comerciale ∫i regii autonome
de interes local sau jude˛ean ;

3. asocia˛ii de dezvoltare intercomunitar„;
4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat,

care acord„ servicii sociale Ón condi˛iile prev„zute de lege;
5. asocia˛ii, funda˛ii ∫i federa˛ii recunoscute ca fiind de

utilitate public„, Ón condi˛iile legii;
6. operatori de servicii comunitare de utilit„˛i publice

locale sau jude˛ene;
h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor —

sectoarele municipiului Bucure∫ti sau alte subdiviziuni ale
municipiilor, ale c„ror delimitare ∫i organizare se fac prin
lege;

i) unit„˛i administrativ-teritoriale — comune, ora∫e ∫i
jude˛e; Ón condi˛iile legii, unele ora∫e pot fi declarate
municipii;

j) zona metropolitan„ — asocia˛ia de dezvoltare
intercomunitar„ constituit„ pe baz„ de parteneriat Óntre
capitala Rom‚niei sau municipiile de rangul I ∫i unit„˛ile
administrativ-teritoriale aflate Ón zona imediat„.“

2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 2. — (1) Administra˛ia public„ Ón unit„˛ile
administrativ-teritoriale se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ Ón
temeiul principiilor descentraliz„rii, autonomiei locale,
deconcentr„rii serviciilor publice, eligibilit„˛ii autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, legalit„˛ii ∫i al consult„rii
cet„˛enilor Ón solu˛ionarea problemelor locale de interes
deosebit.“

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:

î(2) Autonomia local„ prive∫te organizarea, func˛ionarea,
competen˛ele ∫i atribu˛iile, precum ∫i gestionarea resurselor
care, potrivit legii, apar˛in comunei, ora∫ului, municipiului
sau jude˛ului, dup„ caz.“

4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 5. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale
exercit„, Ón condi˛iile legii, competen˛e exclusive,
competen˛e partajate ∫i competen˛e delegate.“

5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 6. — (1) Raporturile dintre autorit„˛ile administra˛iei
publice locale din comune, ora∫e ∫i municipii ∫i autorit„˛ile
administra˛iei publice de la nivel jude˛ean se bazeaz„ pe
principiile autonomiei, legalit„˛ii, responsabilit„˛ii, cooper„rii
∫i solidarit„˛ii Ón rezolvarea problemelor Óntregului jude˛.“

6. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 7. — Descentralizarea competen˛elor c„tre
autorit„˛ile administra˛iei publice locale se face cu
respectarea principiilor ∫i regulilor prev„zute de legea-cadru
a descentraliz„rii.“

7. La articolul 8 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:

î(2) Structurile asociative ale autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale sunt:

a) Asocia˛ia Comunelor din Rom‚nia;
b) Asocia˛ia Ora∫elor din Rom‚nia;
c) Asocia˛ia Municipiilor din Rom‚nia;
d) Uniunea Na˛ional„ a Consiliilor Jude˛ene din

Rom‚nia;
e) alte forme asociative de interes general, constituite

potrivit legii.“
8. Articolul 9 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 9. — (1) Œn cadrul politicii economice na˛ionale,
comunele, ora∫ele, municipiile ∫i jude˛ele au dreptul la
resurse financiare proprii, pe care autorit„˛ile administra˛iei
publice locale le stabilesc, le administreaz„ ∫i le utilizeaz„
pentru Óndeplinirea competen˛elor ∫i atribu˛iilor ce le revin,
Ón condi˛iile legii.

(2) Resursele financiare de care dispun autorit„˛ile
administra˛iei publice locale trebuie s„ fie corelate cu
competen˛ele ∫i cu atribu˛iile prev„zute de lege.“

9. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 10. — Autorit„˛ile administra˛iei publice locale
administreaz„ sau, dup„ caz, dispun de resursele
financiare, precum ∫i de bunurile proprietate public„ sau
privat„ ale comunelor, ora∫elor, municipiilor ∫i jude˛elor, Ón
conformitate cu principiul autonomiei locale.“

10. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 11. — (1) Dou„ sau mai multe unit„˛i administrativ-
teritoriale au dreptul ca, Ón limitele competen˛elor
autorit„˛ilor lor deliberative ∫i executive, s„ coopereze ∫i s„
se asocieze, Ón condi˛iile legii, form‚nd asocia˛ii de
dezvoltare intercomunitar„, cu personalitate juridic„, de
drept privat ∫i de utilitate public„. Asocia˛iile de dezvoltare
intercomunitar„ sunt de utilitate public„, prin efectul
prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, cu
modific„rile ulterioare.

(2) Asocia˛iile de dezvoltare intercomunitar„ se
constituie, Ón condi˛iile legii, Ón scopul realiz„rii Ón comun a
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional
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ori al furniz„rii Ón comun a unor servicii publice. Zonele
metropolitane ∫i aglomer„rile urbane constituite cu acordul
expres al consiliilor locale ale unit„˛ilor administrativ-
teritoriale componente au ca scop dezvoltarea
infrastructurilor ∫i a obiectivelor de dezvoltare de interes
comun. Autorit„˛ile deliberative ∫i executive de la nivelul
fiec„rei unit„˛i administrativ-teritoriale componente Ó∫i
p„streaz„ autonomia local„, Ón condi˛iile legii.

(3) Unit„˛ile administrativ-teritoriale au dreptul ca, Ón
limitele competen˛elor autorit„˛ilor lor deliberative ∫i
executive, s„ coopereze ∫i s„ se asocieze ∫i cu unit„˛i
administrativ-teritoriale din str„in„tate, Ón condi˛iile legii, prin
hot„r‚ri ale consiliilor locale sau consiliilor jude˛ene, dup„
caz.

(4) Pentru protec˛ia ∫i promovarea intereselor lor
comune, unit„˛ile administrativ-teritoriale au dreptul de a
adera la asocia˛ii na˛ionale ∫i interna˛ionale, Ón condi˛iile
legii.“

11. Dup„ articolul 11 se introduc dou„ noi articole,
articolele 111 ∫i 112, cu urm„torul cuprins:

îArt. 111. — (1) Asocia˛iile de dezvoltare intercomunitar„
se finan˛eaz„ prin contribu˛ii din bugetele locale ale
unit„˛ilor administrativ-teritoriale membre, precum ∫i din alte
surse, Ón condi˛iile legii.

(2) Guvernul sprijin„ asocierea unit„˛ilor administrativ-
teritoriale prin programe na˛ionale de dezvoltare. Aceste
programe sunt finan˛ate anual prin bugetul de stat ∫i sunt
prev„zute distinct Ón cadrul bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, Ón condi˛iile legii privind finan˛ele
publice locale.

(3) Consiliile jude˛ene pot ini˛ia ∫i derula programe
jude˛ene de dezvoltare, finan˛ate din bugetul local al
jude˛ului ∫i prev„zute distinct Ón cadrul acestuia.

Art. 112. — (1) Asocia˛iile de dezvoltare intercomunitar„
sunt conduse de un consiliu de administra˛ie compus din
reprezentan˛i ai unit„˛ilor administrativ-teritoriale
componente, desemna˛i de consiliul local sau de consiliul
jude˛ean, la propunerea primarului, respectiv a pre∫edintelui
consiliului jude˛ean, precum ∫i la propunerea consilierilor
locali sau jude˛eni, dup„ caz.

(2) Consiliul de administra˛ie este condus de un
pre∫edinte ales cu votul majorit„˛ii membrilor s„i.

(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de
administra˛ie poate Ónfiin˛a un aparat tehnic, finan˛at din
resursele asocia˛iei de dezvoltare intercomunitar„.

(4) Organizarea ∫i modul de func˛ionare a consiliului de
administra˛ie ∫i a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul
de Ónfiin˛are ∫i statutul asocia˛iei de dezvoltare
intercomunitar„, aprobate prin hot„r‚rile consiliilor locale,
respectiv jude˛ene asociate.“

12. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 12. — Unit„˛ile administrativ-teritoriale pot Óncheia
Óntre ele acorduri ∫i pot participa, inclusiv prin alocare de
fonduri, la ini˛ierea ∫i la realizarea unor programe de
dezvoltare zonal„ sau regional„, Ón baza hot„r‚rilor
adoptate de consiliile locale ori jude˛ene, dup„ caz, Ón
condi˛iile legii.“

13. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 13. — (1) Unit„˛ile administrativ-teritoriale limitrofe
zonelor de frontier„ pot Óncheia Óntre ele Ón˛elegeri de
cooperare transfrontalier„ cu structuri similare din statele
vecine, Ón condi˛iile legii.

(2) Unit„˛ile administrativ-teritoriale, prin primari,
respectiv pre∫edin˛ii consiliilor jude˛ene, transmit Ministerului
Afacerilor Externe, spre avizare conform„, proiectele de
Ón˛elegeri de cooperare pe care acestea inten˛ioneaz„ s„

le Óncheie cu unit„˛ile administrativ-teritoriale din alte ˛„ri,
Ónainte de supunerea lor spre adoptare de c„tre consiliile
locale sau jude˛ene, dup„ caz.

(3) Prin Ón˛elegerile de cooperare transfrontalier„ pot fi
create ∫i pe teritoriul Rom‚niei organisme care s„ aib„,
potrivit dreptului intern, personalitate juridic„. Aceste
organisme nu au, Ón sensul prezentei legi, competen˛e
administrativ-teritoriale.

(4) Unit„˛ile administrativ-teritoriale care au Óncheiat
Ón˛elegeri de cooperare transfrontalier„ au dreptul s„
participe Ón alte state la organismele create prin
respectivele Ón˛elegeri, Ón limita competen˛elor ce le revin,
potrivit legii.“

14. Alineatele (1), (2) ∫i (4) ale articolului 14 vor avea
urm„torul cuprins:

îArt. 14. — (1) Ini˛iativa unit„˛ilor administrativ-teritoriale
de a coopera ∫i de a se asocia cu unit„˛i administrativ-
teritoriale din str„in„tate, precum ∫i de a adera la o
asocia˛ie interna˛ional„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale va
fi comunicat„ Ministerului Afacerilor Externe ∫i Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.

(2) Proiectele de Ón˛elegeri de cooperare pe care
unit„˛ile administrativ-teritoriale inten˛ioneaz„ s„ le Óncheie
cu unit„˛i administrativ-teritoriale din alte ˛„ri vor fi
transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin
primari, respectiv pre∫edin˛ii consiliilor jude˛ene, Ónainte de
supunerea lor spre adoptare de c„tre consiliile locale sau
consiliile jude˛ene, dup„ caz.

................................................................................................
(4) Responsabilitatea privind Ón˛elegerile de cooperare

Óncheiate de unit„˛ile administrativ-teritoriale revine Ón
exclusivitate acestora.“

15. Articolul 15 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 15. — Consiliile locale ∫i consiliile jude˛ene pot
hot„rÓ asupra particip„rii cu capital sau cu bunuri, Ón
numele ∫i Ón interesul colectivit„˛ilor locale pe care le
reprezint„, la Ónfiin˛area, func˛ionarea ∫i dezvoltarea unor
organisme prestatoare de servicii publice ∫i de utilitate
public„ de interes local sau jude˛ean, Ón condi˛iile legii.“

16. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 17. — Œn unit„˛ile administrativ-teritoriale Ón care
cet„˛enii apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale au o pondere de
peste 20% din num„rul locuitorilor, autorit„˛ile administra˛iei
publice locale, institu˛iile publice aflate Ón subordinea
acestora, precum ∫i serviciile publice deconcentrate asigur„
folosirea, Ón raporturile cu ace∫tia, ∫i a limbii materne, Ón
conformitate cu prevederile Constitu˛iei, ale prezentei legi ∫i
ale tratatelor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte.“

17. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 18. — (1) Comunele, ora∫ele, municipiile ∫i
jude˛ele sunt unit„˛i administrativ-teritoriale Ón care se
exercit„ autonomia local„ ∫i Ón care se organizeaz„ ∫i
func˛ioneaz„ autorit„˛i ale administra˛iei publice locale.“

18. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 19. — (1) Unit„˛ile administrativ-teritoriale sunt
persoane juridice de drept public, cu capacitate juridic„
deplin„ ∫i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice
de drept fiscal, titulare ale codului de Ónregistrare fiscal„ ∫i
ale conturilor deschise la unit„˛ile teritoriale de trezorerie,
precum ∫i la unit„˛ile bancare. Unit„˛ile administrativ-
teritoriale sunt titulare ale drepturilor ∫i obliga˛iilor ce
decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
apar˛in domeniului public ∫i privat Ón care acestea sunt
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parte, precum ∫i din raporturile cu alte persoane fizice sau
juridice, Ón condi˛iile legii.

(2) Œn justi˛ie, unit„˛ile administrativ-teritoriale sunt
reprezentate, dup„ caz, de primar sau de pre∫edintele
consiliului jude˛ean.

(3) Primarul, respectiv pre∫edintele consiliului jude˛ean,
poate Ómputernici o persoan„ cu studii superioare juridice
de lung„ durat„ din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, respectiv al consiliului jude˛ean, sau un avocat
care s„ reprezinte interesele unit„˛ii administrativ-teritoriale,
precum ∫i ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
respective, Ón justi˛ie.

(4) Unitatea administrativ-teritorial„ are dreptul s„
beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecat„ stabilite
Ón baza hot„r‚rii instan˛ei de judecat„, inclusiv Ón situa˛ia
Ón care reprezentarea Ón justi˛ie este asigurat„ de un
consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului jude˛ean.

(5) Desp„gubirile primite de unit„˛ile administrativ-
teritoriale Ón urma hot„r‚rilor pronun˛ate de instan˛ele de
judecat„ se constituie Ón venituri la bugetele locale.
Desp„gubirile pe care trebuie s„ le pl„teasc„ unitatea
administrativ-teritorial„ Ón urma hot„r‚rilor pronun˛ate de
instan˛a de judecat„ ∫i r„mase definitive sunt asigurate de
la bugetul local.“

19. Articolul 20 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 20. — Delimitarea teritorial„ a comunelor, ora∫elor,
municipiilor ∫i jude˛elor se stabile∫te prin lege. Orice
modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate
efectua numai prin lege ∫i numai dup„ consultarea
prealabil„ a cet„˛enilor din unit„˛ile administrativ-teritoriale
respective prin referendum, care se organizeaz„ potrivit
legii.“

20. Articolul 21 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 21. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice prin
care se realizeaz„ autonomia local„ Ón comune, ora∫e ∫i
municipii sunt consiliile locale, comunale, or„∫ene∫ti ∫i
municipale, ca autorit„˛i deliberative, ∫i primarii, ca autorit„˛i
executive. Consiliile locale ∫i primarii se aleg Ón condi˛iile
prev„zute de legea privind alegerile locale.

(2) Consiliile locale ∫i primarii func˛ioneaz„ ca autorit„˛i
ale administra˛iei publice locale ∫i rezolv„ treburile publice
din comune, ora∫e ∫i municipii, Ón condi˛iile legii.“

21. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 22. — Œn fiecare jude˛ se constituie un consiliu
jude˛ean, ca autoritate a administra˛iei publice locale,
pentru coordonarea activit„˛ii consiliilor comunale,
or„∫ene∫ti ∫i municipale, Ón vederea realiz„rii serviciilor
publice de interes jude˛ean. Consiliul jude˛ean este ales Ón
condi˛iile legii privind alegerile locale.“

22. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 25. — Œn scopul asigur„rii autonomiei locale,
autorit„˛ile administra˛iei publice locale au dreptul s„
instituie ∫i s„ perceap„ impozite ∫i taxe locale, s„
elaboreze ∫i s„ aprobe bugetele locale ale comunelor,
ora∫elor, municipiilor ∫i jude˛elor, Ón condi˛iile legii.“

23. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 28. — Consiliile locale sunt compuse din consilieri
locali ale∫i prin vot universal, egal, direct, secret ∫i liber
exprimat, Ón condi˛iile stabilite de legea privind alegerile
locale.“

24. Articolul 29 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 29. — (1) Num„rul membrilor fiec„rui consiliu local
se stabile∫te prin ordin al prefectului, Ón func˛ie de num„rul

locuitorilor comunei, ora∫ului sau municipiului, raportat de
Institutul Na˛ional de Statistic„ la data de 1 ianuarie a
anului Ón curs sau, dup„ caz, la data de 1 iulie a anului
care preced„ alegerile, dup„ cum urmeaz„:

Num„rul locuitorilor comunei, Num„rul 
ora∫ului sau ai municipiului consilierilor
— p‚n„ la 3.000 9
— Óntre 3.001 ∫i 5.000 11
— Óntre 5.001 ∫i 10.000 13
— Óntre 10.001 ∫i 20.000 15
— Óntre 20.001 ∫i 50.000 17
— Óntre 50.001 ∫i 100.000 19
— Óntre 100.001 ∫i 200.000 21
— Óntre 200.001 ∫i 300.000 23
— Óntre 300.001 ∫i 400.000 25
— peste 400.000 27
(2) Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti este

compus din 31 de consilieri locali.
(3) Num„rul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor

municipiului Bucure∫ti se stabile∫te Ón func˛ie de num„rul
locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).“

25. Dup„ articolul 29 se introduce un nou articol,
articolul 291, cu urm„torul cuprins:

îArt. 291. — (1) Validarea alegerii consilierilor se face
de c„tre judec„toria Ón raza c„reia se afl„ unitatea
administrativ-teritorial„, de c„tre un judec„tor desemnat de
pre∫edintele instan˛ei. Cererea de validare a consilierilor
locali se depune Ón termen de 3 zile de la data constat„rii
rezultatelor alegerilor, Ón condi˛iile legii.

(2) Cererea introdus„ potrivit alin. (1) se judec„ Ón
∫edin˛„ public„, f„r„ citarea p„r˛ilor.

(3) Cererea se judec„ de urgen˛„ ∫i cu prec„dere, Ón
termen de 10 zile de la data depunerii, prin hot„r‚re
executorie.

(4) Hot„r‚rea prev„zut„ la alin. (3) este supus„ c„ilor
de atac prev„zute Ón cadrul procedurii contencioase,
instan˛a pronun˛‚ndu-se Ón termen de 10 zile de la data
introducerii cererii de apel sau de recurs, dup„ caz.

(5) Invalidarea mandatului intervine Ón cazul Ón care se
constat„ Ónc„lcarea condi˛iilor de eligibilitate sau dac„
alegerea consilierului s-a f„cut prin fraud„ electoral„,
constatat„ Ón condi˛iile legii.

(6) Pentru validarea mandatelor candida˛ilor declara˛i
suplean˛i este aplicabil„ aceea∫i procedur„. Pot fi valida˛i
numai candida˛ii declara˛i suplean˛i care, la data valid„rii,
fac dovada faptului c„ sunt Ónscri∫i Ón partidul politic,
alian˛a politic„ sau alian˛a electoral„ pe a c„rei list„ au
candidat Ón alegeri.“

26. Articolul 31 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 31. — (1) Constituirea consiliilor locale se face Ón
termen de 25 de zile de la data desf„∫ur„rii alegerilor.
Convocarea consilierilor locali ale∫i ∫i valida˛i Ón func˛ie se
face de c„tre prefect, Ón maximum 5 zile de la pronun˛area
hot„r‚rii de validare, Ón condi˛iile art. 291. La ∫edin˛a de
constituire particip„ prefectul sau reprezentantul s„u,
precum ∫i primarul sau, dup„ caz, candidatul declarat
c‚∫tig„tor la alegerile pentru func˛ia de primar.

(2) ™edin˛a se desf„∫oar„ Ón condi˛ii legale dac„
particip„ cel pu˛in majoritatea consilierilor locali ale∫i ∫i
valida˛i. Œn cazul Ón care nu se poate asigura aceast„
majoritate, ∫edin˛a se va organiza, Ón acelea∫i condi˛ii,
peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac„ nici la a doua
convocare reuniunea nu este legal constituit„, se va
proceda la o nou„ convocare de c„tre prefect, peste alte
3 zile, Ón acelea∫i condi˛ii.
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(3) Œn situa˛ia Ón care consiliul local nu se poate reuni
nici la a treia convocare din cauza absen˛ei nemotivate a
consilierilor locali, instan˛a va declara vacante, prin
hot„r‚re, locurile consilierilor locali ale∫i care au lipsit
nemotivat la oricare dintre cele 3 convoc„ri. Sesizarea
instan˛ei se face de c„tre prefect Ón maximum 3 zile de la
data ∫edin˛ei, pe baza procesului-verbal al ∫edin˛ei, Óntocmit
de secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale. Hot„r‚rea
instan˛ei se pronun˛„ Ón maximum 3 zile de la primirea
sesiz„rii din partea prefectului ∫i poate fi atacat„ cu recurs
la instan˛a competent„. Œn cazul Ón care locurile declarate
vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate
cu suplean˛ii Ónscri∫i pe listele de candida˛i respective,
potrivit legii, se organizeaz„ alegeri par˛iale pentru
completare, Ón termen de 90 de zile.

(4) Lucr„rile ∫edin˛ei de constituire sunt conduse de cel
mai Ón v‚rst„ consilier local, ajutat de cei mai tineri
2 consilieri locali, cu asisten˛a de specialitate a secretarului
unit„˛ii administrativ-teritoriale, care Óntocme∫te ∫i procesul-
verbal al ∫edin˛ei.

(5) Absen˛a consilierilor locali de la ∫edin˛a de
constituire este considerat„ motivat„ dac„ se face dovada
c„ aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor
evenimente de for˛„ major„ care au f„cut imposibil„
prezen˛a acestora.“

27. Articolele 32 ∫i 33 se abrog„.

28. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 34 vor va avea
urm„torul cuprins:

îArt. 34. — (1) Consilierii locali ale c„ror mandate au
fost validate depun Ón fa˛a consiliului local urm„torul
jur„m‚nt Ón limba rom‚n„: «Jur s„ respect Constitu˛ia ∫i
legile ˛„rii ∫i s„ fac, cu bun„-credin˛„, tot ceea ce st„ Ón puterile
∫i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (ora∫ului,
municipiului, jude˛ului)... . A∫a s„-mi ajute Dumnezeu!»

(2) Consilierii locali care refuz„ s„ depun„ jur„m‚ntul
sunt considera˛i demisiona˛i de drept.“

29. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 35. — Œn cazul Ón care consilierul local declarat
ales renun˛„ la mandat Ónainte de validare sau refuz„ s„
depun„ jur„m‚ntul, se supune valid„rii mandatul primului
supleant Ónscris pe lista partidului politic, a alian˛ei politice
sau a alian˛ei electorale respective, dac„ p‚n„ la validarea
mandatului partidele ∫i alian˛ele politice confirm„ Ón scris
apartenen˛a la partid. Œn cazul Ón care locurile r„mase
vacante nu pot fi completate cu suplean˛i, conform legii, iar
num„rul de consilieri locali se reduce sub jum„tate plus
unu, se vor organiza alegeri par˛iale pentru completare, Ón
termen de 90 de zile.“

30. Articolul 36 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 36. — (1) Dup„ validare, Ón ∫edin˛a de constituire
a consiliului local, consilierii locali depun jur„m‚ntul
prev„zut la art. 34.

(2) Consiliul local se declar„ legal constituit dac„
majoritatea consilierilor locali valida˛i au depus jur„m‚ntul.
Constituirea consiliului local se constat„ prin hot„r‚re,
adoptat„ cu votul majorit„˛ii consilierilor locali valida˛i.“

31. Articolul 37 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 37. — (1) Dup„ declararea ca legal constituit,
consiliul local alege dintre membrii s„i, prin hot„r‚re
adoptat„ cu votul deschis al majorit„˛ii consilierilor locali Ón
func˛ie, un pre∫edinte de ∫edin˛„, pe o perioad„ de cel
mult 3 luni, care va conduce ∫edin˛ele consiliului ∫i va
semna hot„r‚rile adoptate de acesta.

(2) Consilierul local ales Ón condi˛iile alin. (1) poate fi
schimbat din func˛ie, la ini˛iativa a cel pu˛in unei treimi din

num„rul consilierilor locali, prin votul majorit„˛ii consilierilor
locali Ón func˛ie.“

32. Articolul 38 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 38. — (1) Consiliul local are ini˛iativ„ ∫i hot„r„∫te,
Ón condi˛iile legii, Ón toate problemele de interes local, cu
excep˛ia celor care sunt date prin lege Ón competen˛a altor
autorit„˛i ale administra˛iei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercit„ urm„toarele categorii de
atribu˛ii:

a) atribu˛ii privind organizarea ∫i func˛ionarea aparatului
de specialitate al primarului, ale institu˛iilor ∫i serviciilor
publice de interes local ∫i ale societ„˛ilor comerciale ∫i
regiilor autonome de interes local;

b) atribu˛ii privind dezvoltarea economico-social„ ∫i de
mediu a comunei, ora∫ului sau municipiului;

c) atribu˛ii privind administrarea domeniului public ∫i
privat al comunei, ora∫ului sau municipiului;

d) atribu˛ii privind gestionarea serviciilor furnizate c„tre
cet„˛eni;

e) atribu˛ii privind cooperarea interinstitu˛ional„ pe plan
intern ∫i extern.

(3) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. a),
consiliul local:

a) aprob„ statutul comunei, ora∫ului sau municipiului,
precum ∫i regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului local;

b) aprob„, Ón condi˛iile legii, la propunerea primarului,
Ónfiin˛area, organizarea ∫i statul de func˛ii ale aparatului de
specialitate al primarului, ale institu˛iilor ∫i serviciilor publice
de interes local, precum ∫i reorganizarea ∫i statul de func˛ii
ale regiilor autonome de interes local;

c) exercit„, Ón numele unit„˛ii administrativ-teritoriale,
toate drepturile ∫i obliga˛iile corespunz„toare participa˛iilor
de˛inute la societ„˛i comerciale sau regii autonome, Ón
condi˛iile legii.

(4) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. b),
consiliul local:

a) aprob„, la propunerea primarului, bugetul local,
vir„rile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare ∫i
contul de Óncheiere a exerci˛iului bugetar;

b) aprob„, la propunerea primarului, contractarea ∫i/sau
garantarea Ómprumuturilor, precum ∫i contractarea de
datorie public„ local„ prin emisiuni de titluri de valoare Ón
numele unit„˛ii administrativ-teritoriale, Ón condi˛iile legii;

c) stabile∫te ∫i aprob„ impozitele ∫i taxele locale, Ón
condi˛iile legii;

d) aprob„, la propunerea primarului, documenta˛iile
tehnico-economice pentru lucr„rile de investi˛ii de interes
local, Ón condi˛iile legii;

e) aprob„ strategiile privind dezvoltarea economic„,
social„ ∫i de mediu a unit„˛ii administrativ-teritoriale;

f) asigur„ realizarea lucr„rilor ∫i ia m„surile necesare
implement„rii ∫i conform„rii cu prevederile angajamentelor
asumate Ón procesul de integrare european„ Ón domeniul
protec˛iei mediului ∫i gospod„ririi apelor pentru serviciile
furnizate cet„˛enilor.

(5) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. c),
consiliul local:

a) hot„r„∫te darea Ón administrare, concesionarea sau
Ónchirierea bunurilor proprietate public„ a comunei, ora∫ului
sau municipiului, dup„ caz, precum ∫i a serviciilor publice
de interes local, Ón condi˛iile legii;

b) hot„r„∫te v‚nzarea, concesionarea sau Ónchirierea
bunurilor proprietate privat„ a comunei, ora∫ului sau
municipiului, dup„ caz, Ón condi˛iile legii;
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c) avizeaz„ sau aprob„, Ón condi˛iile legii, documenta˛iile
de amenajare a teritoriului ∫i urbanism ale localit„˛ilor;

d) atribuie sau schimb„, Ón condi˛iile legii, denumiri de
str„zi, de pie˛e ∫i de obiective de interes public local.

(6) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. d),
consiliul local:

a) asigur„, potrivit competen˛elor sale ∫i Ón condi˛iile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind:

1. educa˛ia;
2. serviciile sociale pentru protec˛ia copilului, a

persoanelor cu handicap, a persoanelor v‚rstnice, a familiei
∫i a altor persoane sau grupuri aflate Ón nevoie social„;

3. s„n„tatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public„;
8. situa˛iile de urgen˛„;
9. protec˛ia ∫i refacerea mediului Ónconjur„tor;
10. conservarea, restaurarea ∫i punerea Ón valoare a

monumentelor istorice ∫i de arhitectur„, a parcurilor,
gr„dinilor publice ∫i rezerva˛iilor naturale;

11. dezvoltarea urban„;
12. eviden˛a persoanelor;
13. podurile ∫i drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate public„: alimentare

cu ap„, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie
termic„, iluminat public ∫i transport public local, dup„ caz;

15. serviciile de urgen˛„ de tip salvamont, salvamar ∫i
de prim ajutor;

16. activit„˛ile de administra˛ie social-comunitar„;
17. locuin˛ele sociale ∫i celelalte unit„˛i locative aflate Ón

proprietatea unit„˛ii administrativ-teritoriale sau Ón
administrarea sa;

18. punerea Ón valoare, Ón interesul comunit„˛ii locale, a
resurselor naturale de pe raza unit„˛ii administrativ-
teritoriale;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hot„r„∫te acordarea unor sporuri ∫i altor facilit„˛i,

potrivit legii, personalului sanitar ∫i didactic;
c) sprijin„, Ón condi˛iile legii, activitatea cultelor

religioase;
d) poate solicita inform„ri ∫i rapoarte de la primar,

viceprimar ∫i de la ∫efii organismelor prestatoare de servicii
publice ∫i de utilitate public„ de interes local;

e) aprob„ construirea locuin˛elor sociale, criteriile pentru
repartizarea locuin˛elor sociale ∫i a utilit„˛ilor locative aflate
Ón proprietatea sau Ón administrarea sa;

f) poate solicita inform„ri ∫i rapoarte specifice de la
primar ∫i de la ∫efii organismelor prestatoare de servicii
publice ∫i de utilitate public„ de interes local.

(7) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (2) lit. e),
consiliul local:

a) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice rom‚ne sau str„ine, Ón vederea
finan˛„rii ∫i realiz„rii Ón comun a unor ac˛iuni, lucr„ri,
servicii sau proiecte de interes public local;

b) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, Ónfr„˛irea comunei,
ora∫ului sau municipiului cu unit„˛i administrativ-teritoriale
din alte ˛„ri;

c) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, cooperarea sau asocierea
cu alte unit„˛i administrativ-teritoriale din ˛ar„ sau din
str„in„tate, precum ∫i aderarea la asocia˛ii na˛ionale ∫i
interna˛ionale ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, Ón
vederea promov„rii unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice
rom‚ne sau str„ine cu merite deosebite titlul de cet„˛ean
de onoare al comunei, ora∫ului sau municipiului, Ón baza
unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc
∫i condi˛iile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local Óndepline∫te orice alte atribu˛ii stabilite
prin lege.“

33. Dup„ articolul 38 se introduce un nou articol,
articolul 381, cu urm„torul cuprins:

îArt. 381. — Persoanele Ómputernicite s„ reprezinte
interesele unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón societ„˛i
comerciale, regii autonome de interes local, asocia˛ii de
dezvoltare intercomunitar„ ∫i alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemnate prin hot„r‚re a consiliului
local, Ón condi˛iile legii, respect‚ndu-se configura˛ia politic„
de la ultimele alegeri locale.“

34. Alineatele (2), (3) ∫i (4) ale articolului 40 vor avea
urm„torul cuprins:

î(2) Consiliul local se poate Óntruni ∫i Ón ∫edin˛e
extraordinare, la cererea primarului sau a cel pu˛in unei
treimi din num„rul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face Ón scris, prin
intermediul secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale, cu
cel pu˛in 5 zile Ónaintea ∫edin˛elor ordinare sau cu cel
pu˛in 3 zile Ónainte de ∫edin˛ele extraordinare. Odat„ cu
notificarea convoc„rii, sunt puse la dispozi˛ie consilierilor
locali materialele Ónscrise pe ordinea de zi.

(4) Œn caz de for˛„ major„ ∫i de maxim„ urgen˛„ pentru
rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ora∫ului sau
municipiului sau Ón alte situa˛ii stabilite de regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a consiliului local, convocarea
consiliului local se poate face de Óndat„.“

35. Articolul 41 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 41. — (1) ™edin˛ele consiliului local se desf„∫oar„
legal Ón prezen˛a majorit„˛ii consilierilor locali Ón func˛ie.

(2) Prezen˛a consilierilor locali la ∫edin˛„ este
obligatorie. Cazurile Ón care absen˛a este motivat„ se
stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului local. Consilierul local care absenteaz„ nemotivat
de dou„ ori consecutiv este sanc˛ionat, Ón condi˛iile
regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a consiliului
local.“

36. Articolul 42 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 42. — ™edin˛ele consiliului local sunt conduse de
un pre∫edinte de ∫edin˛„, ales Ón condi˛iile prev„zute la
art. 37.“

37. Articolul 43 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 43. — (1) ™edin˛ele consiliului local sunt publice.
(2) Lucr„rile ∫edin˛elor se desf„∫oar„ Ón limba rom‚n„.

Œn consiliile locale Ón care consilierii locali apar˛in‚nd unei
minorit„˛i na˛ionale reprezint„ cel pu˛in o cincime din
num„rul total, la ∫edin˛ele de consiliu se poate folosi ∫i
limba matern„. Œn aceste cazuri se va asigura, prin grija
primarului, traducerea Ón limba rom‚n„. Œn toate cazurile,
documentele ∫edin˛elor de consiliu se Óntocmesc Ón limba
rom‚n„.

(3) Dezbaterile din ∫edin˛ele consiliului local, precum ∫i
modul Ón care ∫i-a exercitat votul fiecare consilier local se
consemneaz„ Óntr-un proces-verbal, semnat de pre∫edintele
de ∫edin˛„ ∫i de secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale.

(4) Pre∫edintele de ∫edin˛„, Ómpreun„ cu secretarul
unit„˛ii administrativ-teritoriale, Ó∫i asum„, prin semn„tur„,
responsabilitatea veridicit„˛ii celor consemnate.

(5) La Ónceputul fiec„rei ∫edin˛e, secretarul supune spre
aprobare procesul-verbal al ∫edin˛ei anterioare. Consilierii
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locali au dreptul ca, Ón cadrul ∫edin˛ei, s„ conteste
con˛inutul procesului-verbal ∫i s„ cear„ men˛ionarea exact„
a opiniilor exprimate Ón ∫edin˛a anterioar„.

(6) Procesul-verbal ∫i documentele care au fost
dezb„tute Ón ∫edin˛„ se depun Óntr-un dosar special al
∫edin˛ei respective, care va fi numerotat, semnat ∫i sigilat
de pre∫edintele de ∫edin˛„ ∫i de secretar, dup„ aprobarea
procesului-verbal.

(7) Œn termen de 3 zile de la terminarea ∫edin˛ei,
secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale afi∫eaz„ la sediul
prim„riei ∫i, dup„ caz, pe pagina de internet a unit„˛ii
administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al
∫edin˛ei.“

38. Articolul 44 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 44. — (1) Ordinea de zi a ∫edin˛elor se aprob„ de
consiliul local, la propunerea celui care, Ón condi˛iile art. 40,
a cerut Óntrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se
poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi
am‚nate p‚n„ la ∫edin˛a urm„toare, ∫i numai cu votul
majorit„˛ii consilierilor locali prezen˛i. Scoaterea unui proiect
de hot„r‚re de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu
acordul ini˛iatorului sau dac„ acesta nu Óndepline∫te
condi˛iile prev„zute la art. 45.

(2) Œn cazul neaprob„rii ordinii de zi, Ón condi˛iile
prev„zute la alin. (1), nu se acord„ indemniza˛ia cuvenit„
consilierilor locali pentru ∫edin˛a respectiv„.“

39. Articolul 45 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 45. — (1) Proiectele de hot„r‚ri Ónscrise pe
ordinea de zi a ∫edin˛ei consiliului local nu pot fi dezb„tute
dac„ nu sunt Ónso˛ite de raportul compartimentului de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
care este elaborat Ón termen de 30 de zile de la
Ónregistrarea proiectului, precum ∫i de raportul comisiei de
specialitate a consiliului, cu excep˛ia cazurilor prev„zute la
art. 40 alin. (2) ∫i (4).

(2) Dac„ rapoartele prev„zute la alin. (1) nu sunt
Óntocmite Ón termen de 30 de zile de la Ónregistrarea
proiectului, acestea se consider„ implicit favorabile.“

40. Alineatul (2) al articolului 46 va avea urm„torul
cuprins:

î(2) Se adopt„ cu votul majorit„˛ii consilierilor locali Ón
func˛ie urm„toarele hot„r‚ri ale consiliului local:

a) hot„r‚rile privind bugetul local;
b) hot„r‚rile privind contractarea de Ómprumuturi, Ón

condi˛iile legii;
c) hot„r‚rile prin care se stabilesc impozite ∫i taxe

locale;
d) hot„r‚rile privind participarea la programe de

dezvoltare jude˛ean„, regional„, zonal„ sau de cooperare
transfrontalier„;

e) hot„r‚rile privind organizarea ∫i dezvoltarea
urbanistic„ a localit„˛ilor ∫i amenajarea teritoriului;

f) hot„r‚rile privind asocierea sau cooperarea cu alte
autorit„˛i publice, cu persoane juridice rom‚ne sau str„ine.“

41. La articolul 46, dup„ alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:

î(21) Hot„r‚rile privind patrimoniul se adopt„ cu votul a
dou„ treimi din num„rul total al consilierilor locali Ón
func˛ie.“

42. Alineatele (3), (4) ∫i (5) ale articolului 46 vor avea
urm„torul cuprins:

î(3) Dac„ bugetul local nu poate fi adoptat dup„ dou„
∫edin˛e consecutive, care vor avea loc la un interval de cel
mult 7 zile, activitatea se va desf„∫ura pe baza bugetului
anului precedent p‚n„ la adoptarea noului buget, dar nu
mai t‚rziu de 45 de zile de la data public„rii legii bugetului
de stat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

(4) Consiliul local stabile∫te ca unele hot„r‚ri s„ fie
luate prin vot secret. Hot„r‚rile cu caracter individual cu
privire la persoane vor fi luate Óntotdeauna prin vot secret,
cu excep˛iile prev„zute de lege. Procedurile de votare vor
fi stabilite prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului local.

(5) Proiectele de hot„r‚ri pot fi propuse de consilieri
locali, de primar, viceprimar sau de cet„˛eni. Redactarea
proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul
secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale ∫i al serviciilor din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.“

43. Alineatul (1) al articolului 47 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 47. — (1) Nu poate lua parte la deliberare ∫i la
adoptarea hot„r‚rilor consilierul local care, fie personal, fie
prin so˛, so˛ie, afini sau rude p‚n„ la gradul al patrulea
inclusiv, are un interes patrimonial Ón problema supus„
dezbaterilor consiliului local.“

44. Articolul 48 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 48. — Hot„r‚rile consiliului local se semneaz„ de
pre∫edintele de ∫edin˛„, ales Ón condi˛iile prev„zute la
art. 37, ∫i se contrasemneaz„, pentru legalitate, de c„tre
secretar. Œn cazul Ón care pre∫edintele de ∫edin˛„ lipse∫te
sau refuz„ s„ semneze, hot„r‚rea consiliului local se
semneaz„ de 3—5 consilieri locali.“

45. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 49 vor avea
urm„torul cuprins:

îArt. 49. — (1) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale
nu va contrasemna hot„r‚rea Ón cazul Ón care consider„ c„
aceasta este ilegal„. Œn acest caz, va depune Ón scris ∫i
va expune consiliului local opinia sa motivat„, care va fi
consemnat„ Ón procesul-verbal al ∫edin˛ei.

(2) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale va comunica
hot„r‚rile consiliului local primarului ∫i prefectului de Óndat„,
dar nu mai t‚rziu de 10 zile lucr„toare de la data
adopt„rii.“

46. Alineatele (1)—(6) ale articolului 52 vor avea
urm„torul cuprins:

îArt. 52. — (1) Œn exercitarea mandatului, consilierii
locali sunt Ón serviciul colectivit„˛ii locale.

(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului
∫i al aparatului propriu de specialitate, s„ pun„ la dispozi˛ie
consilierilor locali, la cererea acestora, Ón termen de cel
mult 10 zile lucr„toare, informa˛iile necesare Ón vederea
Óndeplinirii mandatului.

(3) Consilierii locali sunt obliga˛i ca, Ón Óndeplinirea
mandatului, s„ organizeze periodic Ónt‚lniri cu cet„˛enii ∫i
s„ acorde audien˛e.

(4) Fiecare consilier local, precum ∫i viceprimarul sunt
obliga˛i s„ prezinte un raport anual de activitate, care va fi
f„cut public prin grija secretarului.

(5) Pentru participarea la ∫edin˛ele consiliului local ∫i ale
comisiilor de specialitate, consilierul local prime∫te o
indemniza˛ie stabilit„ Ón condi˛iile legii.

(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor
pe care le efectueaz„ Ón Óndeplinirea mandatului lor, Ón
condi˛iile legii.“

47. Articolul 54 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 54. — La lucr„rile consiliului local pot asista ∫i lua
cuv‚ntul, f„r„ drept de vot, prefectul, pre∫edintele
consiliului jude˛ean sau reprezentan˛ii acestora, deputa˛ii ∫i
senatorii, mini∫trii ∫i ceilal˛i membri ai Guvernului, secretarii
∫i subsecretarii de stat, ∫efii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe
centrale din unit„˛ile administrativ-teritoriale, Ón problemele
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ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii,
precum ∫i persoanele interesate, invitate de primar.“

48. Alineatul (1) al articolului 55 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 55. — (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri
locali ale∫i Ón consiliile locale sunt reprezenta˛i la ∫edin˛ele
de consiliu de un delegat s„tesc.“

49. Alineatele (2) ∫i (6) ale articolului 56 vor avea
urm„torul cuprins:

î(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai
consilierii locali.

...............................................................................................
(6) Organizarea, func˛ionarea ∫i atribu˛iile comisiilor de

specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a consiliului local, respect‚ndu-se configura˛ia
politic„ rezultat„ Ón urma alegerilor locale.“

50. Articolul 57 se abrog„.

51. Articolul 58 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 58. — (1) Consiliul local se dizolv„ de drept sau
prin referendum local. Consiliul local se dizolv„ de drept:

a) Ón cazul Ón care acesta nu se Óntrune∫te timp de
dou„ luni consecutive;

b) Ón cazul Ón care nu a adoptat Ón 3 ∫edin˛e ordinare
consecutive nicio hot„r‚re;

c) Ón situa˛ia Ón care num„rul consilierilor locali se
reduce sub jum„tate plus unu ∫i nu se poate completa prin
suplean˛i.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unit„˛ii administrativ-
teritoriale sau orice alt„ persoan„ interesat„ sesizeaz„
instan˛a de contencios administrativ cu privire la cazurile
prev„zute la alin. (1). Instan˛a analizeaz„ situa˛ia de fapt
∫i se pronun˛„ cu privire la dizolvarea consiliului local.
Hot„r‚rea instan˛ei este definitiv„ ∫i se comunic„
prefectului.

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local,
organizat Ón condi˛iile legii. Referendumul se organizeaz„
ca urmare a cererii adresate Ón acest sens prefectului de
cel pu˛in 25% din num„rul cet„˛enilor cu drept de vot
Ónscri∫i pe listele electorale ale unit„˛ii administrativ-
teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului
prev„zut la alin. (3) se suport„ din bugetul local.

(5) Referendumul local este organizat, Ón condi˛iile legii,
de c„tre o comisie numit„ prin ordin al prefectului,
compus„ dintr-un reprezentant al prefectului, c‚te un
reprezentant al primarului, al consiliului local ∫i al consiliului
jude˛ean ∫i un judec„tor de la judec„toria Ón a c„rei
jurisdic˛ie se afl„ unitatea administrativ-teritorial„ Ón cauz„.
Secretarul comisiei este asigurat de institu˛ia prefectului.

(6) Referendumul este valabil dac„ s-au prezentat la
urne cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul total al
locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local
Ónceteaz„ Ónainte de termen dac„ s-au pronun˛at Ón acest
sens cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul total al
voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului
consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului.
Alegerile se organizeaz„ Ón termen de maximum 90 de zile
de la r„m‚nerea definitiv„ ∫i irevocabil„ a hot„r‚rii
judec„tore∫ti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului
local sau, dup„ caz, de la validarea rezultatului
referendumului.

(8) P‚n„ la constituirea noului consiliu local, primarul
sau, Ón absen˛a acestuia, secretarul unit„˛ii administrativ-
teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei,

ora∫ului sau municipiului, potrivit competen˛elor ∫i atribu˛iilor
ce Ói revin, potrivit legii.

(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie ini˛iativ„
sau din ini˛iativa primarului, dup„ caz, comisii mixte formate
din consilieri locali, func˛ionari publici ∫i al˛i speciali∫ti, pe
perioad„ determinat„. Componen˛a comisiilor mixte,
obiectivele ∫i perioada de desf„∫urare a activit„˛ii acestora
se stabilesc prin hot„r‚ri ale consiliilor locale. ™edin˛ele
comisiilor mixte sunt publice.“

52. Titlul sec˛iunii a 5-a va avea urm„torul cuprins:

îSuspendarea mandatului de consilier local“

53. Articolul 59 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 59. — (1) Mandatul de consilier local se suspend„
de drept numai Ón cazul Ón care acesta a fost arestat
preventiv. M„sura arest„rii preventive se comunic„ de
Óndat„ de c„tre instan˛a de judecat„ prefectului, care, prin
ordin, constat„ suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea dureaz„ p‚n„ la Óncetarea situa˛iei
prev„zute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunic„
de Óndat„ consilierului local.

(3) Œn cazul Ón care consilierul local al c„rui mandat a
fost suspendat a fost g„sit nevinovat, acesta are dreptul la
desp„gubiri, Ón condi˛iile legii.“

54. Articolul 61 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 61. — (1) Comunele, ora∫ele ∫i municipiile au c‚te
un primar ∫i un viceprimar, iar municipiile re∫edin˛„ de
jude˛ au un primar ∫i 2 viceprimari, ale∫i Ón condi˛iile legii.

(2) Viceprimarul este subordonat primarului ∫i Ónlocuitorul
de drept al acestuia, care Ói poate delega atribu˛iile sale.

(3) Viceprimarul este ales cu votul majorit„˛ii consilierilor
locali Ón func˛ie, din r‚ndul membrilor acestuia.

(4) Schimbarea din func˛ie a viceprimarului se poate
face de consiliul local, prin hot„r‚re adoptat„ cu votul
majorit„˛ii consilierilor Ón func˛ie, la propunerea primarului
sau a unei treimi din num„rul consilierilor locali Ón func˛ie.

(5) Pe durata mandatului, primarul ∫i viceprimarul
primesc o indemniza˛ie lunar„, ca unic„ form„ de
remunerare a activit„˛ii corespunz„toare func˛iei de primar,
respectiv de viceprimar, ∫i care reprezint„ baza de calcul
pentru stabilirea drepturilor ∫i obliga˛iilor care se determin„
Ón raport cu venitul salarial. Primarul ∫i viceprimarul nu
beneficiaz„ de sporul de vechime Ón munc„ ∫i nici de alte
sporuri prev„zute de lege.

(6) Durata mandatului constituie vechime Ón munc„ ∫i Ón
specialitatea studiilor absolvite.

(7) Pe durata exercit„rii mandatului, viceprimarul Ó∫i
p„streaz„ statutul de consilier local, f„r„ a beneficia de
indemniza˛ia aferent„ acestui statut.“

55. Articolul 63 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 63. — Validarea mandatului primarului se face
potrivit prevederilor art. 291 alin. (1)—(5), care se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.“

56. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 64 se abrog„.

57. Alineatul (4) al articolului 64 va avea urm„torul
cuprins:

î(4) Œn caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul,
la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea
se organizeaz„ Ón termen de maximum 90 de zile de la
data invalid„rii sau, dup„ caz, de la data r„m‚nerii
definitive ∫i irevocabile a hot„r‚rii judec„tore∫ti, Ón condi˛iile
legii.“

58. Articolul 66 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 66. — (1) Primarul Óndepline∫te o func˛ie de
autoritate public„.
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(2) Primarul asigur„ respectarea drepturilor ∫i libert„˛ilor
fundamentale ale cet„˛enilor, a prevederilor Constitu˛iei,
precum ∫i punerea Ón aplicare a legilor, a decretelor
Pre∫edintelui Rom‚niei, a hot„r‚rilor ∫i ordonan˛elor
Guvernului, a hot„r‚rilor consiliului local; dispune m„surile
necesare ∫i acord„ sprijin pentru aplicarea ordinelor ∫i
instruc˛iunilor cu caracter normativ ale mini∫trilor, ale
celorlal˛i conduc„tori ai autorit„˛ilor administra˛iei publice
centrale, ale prefectului, precum ∫i a hot„r‚rilor consiliului
jude˛ean, Ón condi˛iile legii.

(3) Pentru punerea Ón aplicare a activit„˛ilor date Ón
competen˛a  sa prin actele normative prev„zute la alin. (2),
primarul beneficiaz„ de un aparat de specialitate, pe care
Ól conduce.

(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat
pe compartimente func˛ionale, Ón condi˛iile legii.
Compartimentele func˛ionale ale acestuia sunt Óncadrate cu
func˛ionari publici ∫i personal contractual.

(5) Primarul conduce serviciile publice locale.“
59. Alineatul (1) al articolului 67 va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 67. — (1) Primarul reprezint„  unitatea
administrativ-teritorial„ Ón rela˛iile cu alte autorit„˛i publice,
cu persoanele fizice sau juridice rom‚ne ori str„ine,
precum ∫i Ón justi˛ie.“

60. Articolul 68 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 68. — (1) Primarul Óndepline∫te urm„toarele
categorii principale de atribu˛ii:

a) atribu˛ii exercitate Ón calitate de reprezentant al
statului, Ón condi˛iile legii;

b) atribu˛ii referitoare la rela˛ia cu consiliul local;
c) atribu˛ii referitoare la bugetul local;
d) atribu˛ii privind serviciile publice asigurate cet„˛enilor;
e) alte atribu˛ii stabilite prin lege.
(2) Œn temeiul alin. (1) lit. a), primarul Óndepline∫te

func˛ia de ofi˛er de stare civil„ ∫i de autoritate tutelar„ ∫i
asigur„ func˛ionarea serviciilor publice locale de profil,
atribu˛ii privind organizarea ∫i desf„∫urarea alegerilor,
referendumului ∫i a recens„m‚ntului. Primarul Óndepline∫te
∫i alte atribu˛ii stabilite prin lege.

(3) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. b),
primarul:

a) prezint„ consiliului local, Ón primul  trimestru, un
raport anual privind starea economic„, social„ ∫i de mediu
a unit„˛ii administrativ-teritoriale;

b) prezint„, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte
∫i inform„ri;

c) elaboreaz„ proiectele de strategii privind starea
economic„, social„ ∫i de mediu a unit„˛ii administrativ-
teritoriale ∫i le supune aprob„rii consiliului local.

(4) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. c),
primarul:

a) exercit„ func˛ia de ordonator principal de credite;
b) Óntocme∫te proiectul bugetului local ∫i contul de

Óncheiere a exerci˛iului bugetar ∫i le supune spre aprobare
consiliului local;

c) ini˛iaz„, Ón condi˛iile legii, negocieri pentru
contractarea de Ómprumuturi ∫i emiterea de titluri de
valoare Ón numele unit„˛ii administrativ-teritoriale;

d) verific„, prin compartimentele de specialitate, corecta
Ónregistrare fiscal„ a contribuabililor la organul fiscal
teritorial, at‚t a sediului social principal, c‚t ∫i a sediului
secundar.

(5) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. d),
primarul:

a) coordoneaz„ realizarea serviciilor publice de interes
local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate
sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii
publice ∫i de utilitate public„ de interes local;

b) ia m„suri pentru prevenirea ∫i, dup„ caz, gestionarea
situa˛iilor de urgen˛„;

c) ia m„suri pentru organizarea execut„rii ∫i executarea
Ón concret a activit„˛ilor din domeniile prev„zute la art. 38
alin. (6) lit. a)—d);

d) ia m„suri pentru asigurarea inventarierii, eviden˛ei
statistice, inspec˛iei ∫i controlului efectu„rii serviciilor publice
de interes local prev„zute la art. 38 alin. (6) lit. a)—d),
precum ∫i a bunurilor din patrimoniul public ∫i privat al
unit„˛ii administrativ-teritoriale;

e) nume∫te, sanc˛ioneaz„ ∫i dispune suspendarea,
modificarea ∫i Óncetarea raporturilor de serviciu sau, dup„
caz, a raporturilor de munc„, Ón condi˛iile legii, pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum ∫i
pentru conduc„torii institu˛iilor ∫i serviciilor publice de
interes local;

f) asigur„ elaborarea planurilor urbanistice prev„zute de
lege, le supune aprob„rii consiliului local ∫i ac˛ioneaz„
pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile ∫i autoriza˛iile date Ón
competen˛a sa prin lege ∫i alte acte normative;

h) asigur„ realizarea lucr„rilor ∫i ia m„surile necesare
conform„rii cu prevederile angajamentelor asumate Ón
procesul de integrare european„ Ón domeniul protec˛iei
mediului ∫i gospod„ririi apelor pentru serviciile furnizate
cet„˛enilor.

(6) Pentru exercitarea corespunz„toare a atribu˛iilor sale,
primarul colaboreaz„ cu serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor ∫i celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale din unit„˛ile administrativ-
teritoriale, precum ∫i cu consiliul jude˛ean.

(7) Numirea conduc„torilor institu˛iilor ∫i serviciilor
publice de interes local se face pe baza concursului
organizat potrivit procedurilor ∫i criteriilor aprobate de
consiliul local, la propunerea primarului, Ón condi˛iile legii.
Numirea se face prin dispozi˛ia primarului, av‚nd anexat
contractul de management.“

61. Alineatul (2) al articolului 69 va avea urm„torul
cuprins:

î(2) Œn aceast„ calitate, primarul poate solicita
prefectului, Ón condi˛iile legii, sprijinul conduc„torilor
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale
celorlalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale din unit„˛ile administrativ-teritoriale, dac„ sarcinile
ce Ói revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.“

62. Articolul 70 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 70. — Atribu˛iile de ofi˛er de stare civil„ ∫i de
autoritate tutelar„ pot fi delegate ∫i secretarului unit„˛ii
administrativ-teritoriale sau altor func˛ionari publici din
aparatul de specialitate cu competen˛e Ón acest domeniu,
potrivit legii.“

63. Dup„ articolul 70 se introduc dou„ noi articole,
articolele 701 ∫i 702, cu urm„torul cuprins:

îArt. 701. — (1) Primarii comunelor pot angaja, Ón limita
num„rului maxim de posturi aprobate, un consilier personal.
Primarii ora∫elor, municipiilor ∫i ai municipiilor re∫edin˛„ de
jude˛ pot Ónfiin˛a, Ón limita num„rului maxim de posturi
aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct
format din:

a) maximum 3 persoane la ora∫e ∫i municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii re∫edin˛„ de jude˛.
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(2) Personalul prev„zut la alin. (1) este numit ∫i eliberat
din func˛ie de c„tre primar.

(3) Personalul prev„zut la alin. (1) Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón baza unui contract individual de munc„ pe
durat„ determinat„, Óncheiat Ón condi˛iile legii, pe durata
mandatului primarului.

(4) Atribu˛iile personalului prev„zut la alin. (1) se
stabilesc prin dispozi˛ie a  primarului.

Art. 702. — (1) Primarul general al municipiului
Bucure∫ti, asimilat demnitarului, poate Ónfiin˛a Ón limita
num„rului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului
general, compartiment distinct care cuprinde urm„toarele
func˛ii de execu˛ie de specialitate: directorul de cabinet,
3 asisten˛i de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari
personali ∫i 2 curieri personali.

(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului
primarului general al municipiului Bucure∫ti se va face
potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonan˛a
Guvernului nr. 3/2006 privind cre∫terile salariale ce se vor
acorda Ón anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baz„ pentru personalul
contractual din sectorul bugetar ∫i personalului salarizat
potrivit anexelor nr. II ∫i III la Legea nr. 154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar
∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care ocup„ func˛ii de
demnitate public„.“

64. Alineatele (1), (2), (4) ∫i (6) ale articolului 72 vor
avea urm„torul cuprins:

îArt. 72. — (1) Mandatul primarului este de 4 ani ∫i se
exercit„ p‚n„ la depunerea jur„m‚ntului de c„tre primarul
nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege
organic„, Ón caz de r„zboi, calamitate natural„, dezastru
sau sinistru deosebit de grav.

(2) Mandatul primarului Ónceteaz„ de drept Ón condi˛iile
legii statutului ale∫ilor locali, precum ∫i Ón urm„toarele
situa˛ii:

a) dac„ acesta se afl„ Ón imposibilitatea exercit„rii
func˛iei datorit„ unei boli grave, certificate, care nu permite
desf„∫urarea activit„˛ii Ón bune condi˛ii timp de 6 luni pe
parcursul unui an calendaristic;

b) dac„ acesta nu Ó∫i exercit„, Ón mod nejustificat,
mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

................................................................................................
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la

instan˛a de contencios administrativ Ón termen de 10 zile
de la comunicare.

................................................................................................
(6) Data organiz„rii alegerilor pentru func˛ia de primar

se stabile∫te de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea
se organizeaz„ Ón termen de maximum 90 de zile de la
expirarea termenului prev„zut la alin. (4) sau de la data
pronun˛„rii hot„r‚rii instan˛ei, Ón condi˛iile alin. (5).“

65. Alineatele (1), (2) ∫i (4) ale articolului 73 vor avea
urm„torul cuprins:

îArt. 73. — (1) Mandatul primarului Ónceteaz„ ca urmare
a rezultatului unui referendum local av‚nd ca obiect
demiterea acestuia, organizat Ón condi˛iile legii, conform
procedurii prev„zute la art. 58  alin. (3)—(7).

(2) Referendumul pentru Óncetarea mandatului primarului
se organizeaz„ ca urmare a cererii adresate Ón acest sens
prefectului de locuitorii comunei, ora∫ului sau municipiului,
ca urmare a nesocotirii de c„tre acesta a intereselor
generale ale colectivit„˛ii locale sau a neexercit„rii
atribu˛iilor ce Ói revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care
le exercit„ ca reprezentant al statului.

.............................................................................................
(4) Organizarea referendumului trebuie s„ fie solicitat„,

Ón scris, de cel pu˛in 25% dintre locuitorii cu drept de vot.
Acest procent trebuie s„ fie realizat Ón fiecare dintre
localit„˛ile componente ale comunei, ora∫ului sau
municipiului.“

66. Articolele 74, 75 ∫i 76 se abrog„.

67. Articolul 77 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 77. — (1) Mandatul primarului se suspend„ de
drept numai Ón cazul Ón care acesta a fost arestat
preventiv. M„sura arest„rii preventive se comunic„ de
Óndat„ de c„tre instan˛a de judecat„ prefectului, care, prin
ordin, constat„ suspendarea mandatului.

(2) Ordinul de suspendare se comunic„ de Óndat„
primarului.

(3) Suspendarea dureaz„ p‚n„ la Óncetarea situa˛iei
prev„zute la alin. (1).

(4) Dac„ primarul suspendat din func˛ie a fost g„sit
nevinovat, acesta are dreptul, Ón condi˛iile legii, la plata
drepturilor salariale corespunz„toare perioadei Ón care a
fost suspendat.

(5) Prevederile alin. (1)—(4) se aplic„ ∫i viceprimarului.“
68. Articolele 78, 79 ∫i 81 se abrog„.

69. Articolul 82 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 82. — (1) Œn caz de vacan˛„ a func˛iei de primar,
precum ∫i Ón caz de suspendare din func˛ie a acestuia,
atribu˛iile ce Ói sunt conferite prin prezenta lege vor fi
exercitate de drept de viceprimar sau, dup„ caz, de unul
dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul
secret al majorit„˛ii consilierilor locali Ón func˛ie.

(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), consiliul local poate
delega prin hot„r‚re, din r‚ndul membrilor s„i, un consilier
local care va Óndeplini temporar atribu˛iile viceprimarului.

(3) Œn situa˛ia Ón care sunt suspenda˛i din func˛ie, Ón
acela∫i timp, at‚t primarul, c‚t ∫i viceprimarul, consiliul
local deleag„ un consilier local care va Óndeplini at‚t
atribu˛iile primarului, c‚t ∫i pe cele ale viceprimarului, p‚n„
la Óncetarea suspend„rii.

(4) Dac„ devin vacante, Ón acela∫i timp, at‚t func˛ia de
primar, c‚t ∫i cea de viceprimar, consiliul local alege un
nou viceprimar, prevederile alin. (1) ∫i (2) aplic‚ndu-se
p‚n„ la alegerea unui nou primar. Data organiz„rii
alegerilor pentru func˛ia de primar se stabile∫te de Guvern,
la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz„ Ón
termen de maximum 90 de zile de la vacantarea func˛iei
de primar.“

70. Titlul capitolului IV va avea urm„torul cuprins:

îInstitu˛iile, serviciile publice de interes local 
∫i aparatul de specialitate al  primarului“

71. La capitolul IV sec˛iunea 1, articolele 83, 84, 85 ∫i 86
se abrog„.

72. Articolul 87 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 87. — Consiliile locale pot Ónfiin˛a ∫i organiza
institu˛ii ∫i servicii publice de interes local Ón principalele
domenii de activitate, potrivit specificului ∫i nevoilor locale,
cu respectarea prevederilor legale ∫i Ón limita mijloacelor
financiare de care dispun.“

73. Articolul 88 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 88. — (1) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a
personalului din cadrul institu˛iilor ∫i serviciilor publice de
interes local se fac de conduc„torii acestora, Ón condi˛iile
legii.
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(2) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a personalului din
aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, Ón
condi˛iile legii.“

74. Articolul 89 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 89. — Func˛ionarii din cadrul institu˛iilor ∫i
serviciilor publice de interes local ∫i din cadrul aparatului
de specialitate al primarului se bucur„ de stabilitate Ón
func˛ie, Ón condi˛iile legii.“

75. Alineatul (2) al articolului 90 va avea urm„torul
cuprins:

î(2) Œn unit„˛ile administrativ-teritoriale Ón care cet„˛enii
apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale au o pondere de peste
20% din num„rul locuitorilor, Ón raporturile lor cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale, cu aparatul de specialitate ∫i
organismele subordonate consiliului local, ace∫tia se pot
adresa, oral sau Ón scris, ∫i Ón limba lor matern„ ∫i vor
primi r„spunsul at‚t Ón limba rom‚n„, c‚t ∫i Ón limba
matern„.“

76. Articolul 91 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 91. — Primarul, viceprimarul, secretarul unit„˛ii
administrativ-teritoriale ∫i aparatul de specialitate al
primarului constituie o structur„ func˛ional„ cu activitate
permanent„, denumit„ prim„ria comunei, ora∫ului sau
municipiului, care duce la Óndeplinire hot„r‚rile consiliului
local ∫i dispozi˛iile primarului, solu˛ion‚nd problemele
curente ale colectivit„˛ii locale.“

77. Alineatul (1) al articolului 97 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 97. — (1) Primarii ∫i viceprimarii sectoarelor
municipiului Bucure∫ti func˛ioneaz„ Ón condi˛iile prev„zute
de dispozi˛iile prezentei legi pentru primarii ∫i viceprimarii
comunelor ∫i ora∫elor ∫i Óndeplinesc atribu˛iile stabilite de
lege pentru ace∫tia, cu excep˛ia celor referitoare la
consultarea popula˛iei prin referendum, organizat pentru
solu˛ionarea problemelor locale de interes deosebit, ∫i la
m„surile prev„zute de lege pentru desf„∫urarea adun„rilor
publice, care se exercit„ numai de primarul general al
municipiului Bucure∫ti.“

78. Articolul 98 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 98. — Secretarilor sectoarelor municipiului
Bucure∫ti ∫i secretarului general al municipiului Bucure∫ti le
sunt aplicabile Ón mod corespunz„tor prevederile cap. VI4.“

79. Articolul 101 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 101. — (1) Consiliul jude˛ean este autoritatea
administra˛iei publice locale, constituit„ la nivel jude˛ean
pentru coordonarea activit„˛ii consiliilor comunale,
or„∫ene∫ti ∫i municipale, Ón vederea realiz„rii serviciilor
publice de interes jude˛ean. 

(2) Consiliul jude˛ean este compus din consilieri
jude˛eni, ale∫i prin vot universal, egal, direct, secret ∫i liber
exprimat, Ón condi˛iile legii.“

80. Partea introductiv„ a articolului 102 va avea
urm„torul cuprins:

îArt. 102. — Num„rul membrilor fiec„rui consiliu
jude˛ean se stabile∫te prin ordin al prefectului, Ón func˛ie de
num„rul locuitorilor jude˛ului, raportat de Institutul Na˛ional
de Statistic„ la data de 1 ianuarie a anului Ón curs sau,
dup„ caz, la data de 1 iulie a anului care preced„
alegerile, dup„ cum urmeaz„:“.

81. Dup„ articolul 102 se introduce un nou articol,
articolul 1021, cu urm„torul cuprins:

îArt. 1021. — Pentru validarea mandatelor consilierilor
jude˛eni se aplic„ Ón mod corespunz„tor procedura
prev„zut„ la art. 291, instan˛a competent„ fiind tribunalul.“

82. Articolul 104 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 104. — (1) Consiliul jude˛ean Óndepline∫te
urm„toarele categorii principale de atribu˛ii:

a) atribu˛ii privind organizarea ∫i func˛ionarea aparatului
de specialitate al consiliului jude˛ean, ale institu˛iilor ∫i
serviciilor publice de interes jude˛ean ∫i ale societ„˛ilor
comerciale ∫i regiilor autonome de interes jude˛ean;

b) atribu˛ii privind dezvoltarea economico-social„ a
jude˛ului;

c) atribu˛ii privind gestionarea patrimoniului jude˛ului;
d) atribu˛ii privind gestionarea serviciilor publice din

subordine;
e) atribu˛ii privind cooperarea interinstitu˛ional„;
f) alte atribu˛ii prev„zute de lege.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. a),

consiliul jude˛ean:
a) alege, din r‚ndul consilierilor jude˛eni, un pre∫edinte

∫i 2 vicepre∫edin˛i;
b) hot„r„∫te Ónfiin˛area sau reorganizarea de institu˛ii,

servicii publice ∫i societ„˛i comerciale de interes jude˛ean,
precum ∫i reorganizarea regiilor autonome de interes
jude˛ean, Ón condi˛iile legii;

c) aprob„ regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
consiliului jude˛ean, organigrama, statul de func˛ii,
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare ale aparatului de
specialitate, precum ∫i ale institu˛iilor ∫i serviciilor publice
de interes jude˛ean ∫i ale societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor
autonome de interes jude˛ean;

d) exercit„, Ón numele jude˛ului, toate drepturile ∫i
obliga˛iile corespunz„toare participa˛iilor de˛inute la societ„˛i
comerciale sau regii autonome, Ón condi˛iile legii;

e) nume∫te, sanc˛ioneaz„ ∫i dispune suspendarea,
modificarea ∫i Óncetarea raporturilor de serviciu sau, dup„
caz, a raporturilor de munc„, Ón condi˛iile legii, pentru
conduc„torii institu˛iilor ∫i serviciilor publice de interes
jude˛ean.

(3) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. b),
consiliul jude˛ean:

a) aprob„, la propunerea pre∫edintelui consiliului
jude˛ean, bugetul propriu al jude˛ului, vir„rile de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare ∫i contul de
Óncheiere a exerci˛iului bugetar;

b) aprob„, la propunerea pre∫edintelui consiliului
jude˛ean, contractarea ∫i/sau garantarea Ómprumuturilor,
precum ∫i contractarea de datorie public„ local„ prin
emisiuni de titluri de valoare Ón numele jude˛ului, Ón
condi˛iile legii;

c) stabile∫te impozite ∫i taxe jude˛ene, Ón condi˛iile legii;
d) adopt„ strategii, prognoze ∫i programe de dezvoltare

economico-social„ ∫i de mediu a jude˛ului, pe baza
propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprob„
∫i urm„re∫te, Ón cooperare cu autorit„˛ile administra˛iei
publice locale comunale ∫i or„∫ene∫ti interesate, m„surile
necesare, inclusiv cele de ordin financiar,  pentru realizarea
acestora;

e) stabile∫te, pe baza avizului consiliilor locale ale
unit„˛ilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de
organizare ∫i amenajare a teritoriului jude˛ului, precum ∫i
de dezvoltare urbanistic„ general„ a acestuia ∫i a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale componente; urm„re∫te modul de
realizare a acestora, Ón cooperare cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale comunale, or„∫ene∫ti sau
municipale implicate;

f) aprob„ documenta˛iile tehnico-economice pentru
lucr„rile de investi˛ii de interes jude˛ean, Ón limitele ∫i Ón
condi˛iile legii.
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(4) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. c),
consiliul jude˛ean:

a) hot„r„∫te darea Ón administrare, concesionarea sau
Ónchirierea bunurilor proprietate public„ a jude˛ului, dup„
caz, precum ∫i a serviciilor publice de interes jude˛ean, Ón
condi˛iile legii;

b) hot„r„∫te v‚nzarea, concesionarea sau Ónchirierea
bunurilor proprietate privat„ a jude˛ului, dup„ caz, Ón
condi˛iile legii;

c) atribuie, Ón condi˛iile legii, denumiri de obiective de
interes jude˛ean.

(5) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. d),
consiliul jude˛ean:

a) asigur„, potrivit competen˛elor sale ∫i Ón condi˛iile
legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes jude˛ean privind:

1. educa˛ia;
2. serviciile sociale pentru protec˛ia copilului, a

persoanelor cu handicap, a persoanelor v‚rstnice, a familiei
∫i a altor persoane sau grupuri aflate Ón nevoie social„;

3. s„n„tatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public„;
8. situa˛iile de urgen˛„;
9. protec˛ia ∫i refacerea mediului Ónconjur„tor;
10. conservarea, restaurarea ∫i punerea Ón valoare a

monumentelor istorice ∫i de arhitectur„, a parcurilor,
gr„dinilor publice ∫i rezerva˛iilor naturale;

11. eviden˛a persoanelor;
12. podurile ∫i drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate public„ de interes

jude˛ean, precum ∫i alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijin„, Ón condi˛iile legii, activitatea cultelor

religioase;
c) emite avizele, acordurile ∫i autoriza˛iile date Ón

competen˛a sa prin lege;
d) acord„ consultan˛„ Ón domenii specifice, Ón condi˛iile

legii, unit„˛ilor administrativ-teritoriale din jude˛, la cererea
acestora.

(6) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. e),
consiliul jude˛ean:

a) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, cooperarea sau asocierea
cu persoane juridice rom‚ne ori str„ine, inclusiv cu
parteneri din societatea civil„, Ón vederea finan˛„rii ∫i
realiz„rii Ón comun a unor ac˛iuni, lucr„ri, servicii sau
proiecte de interes public jude˛ean;

b) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, Ónfr„˛irea jude˛ului cu
unit„˛i administrativ-teritoriale din alte ˛„ri;

c) hot„r„∫te, Ón condi˛iile legii, cooperarea sau asocierea
cu alte unit„˛i administrativ-teritoriale din ˛ar„ ori din
str„in„tate, precum ∫i aderarea la asocia˛ii na˛ionale ∫i
interna˛ionale ale  autorit„˛ilor administra˛iei publice locale,
Ón vederea promov„rii unor interese comune.“

83. Dup„ articolul 104 se introduce un nou articol,
articolul 1041, cu urm„torul cuprins:

îArt. 1041. — Persoanele Ómputernicite s„ reprezinte
interesele unit„˛ii administrativ-teritoriale Ón societ„˛i
comerciale, regii autonome de interes jude˛ean, asocia˛ii de
dezvoltare intercomunitar„ ∫i alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemnate prin hot„r‚re a consiliului
jude˛ean, Ón condi˛iile legii, respect‚nd configura˛ia politic„
rezultat„ dup„ alegerile locale.“

84. Alineatul 1 al articolului 106 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 106. — (1) Consiliul jude˛ean se Óntrune∫te Ón
∫edin˛„ ordinar„ Ón fiecare lun„, la convocarea pre∫edintelui
consiliului jude˛ean.“

85. Articolul 107 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 107. — (1) ™edin˛ele consiliului jude˛ean se
desf„∫oar„ legal Ón prezen˛a majorit„˛ii consilierilor jude˛eni
Ón func˛ie.

(2) Prezen˛a consilierilor jude˛eni la ∫edin˛„ este
obligatorie. Cazurile Ón care se consider„ c„ absen˛a este
determinat„ de motive temeinice se vor stabili prin
regulamentul  de organizare ∫i func˛ionare a consiliului
jude˛ean. Œn situa˛ia Ón care un consilier jude˛ean
absenteaz„ de dou„ ori consecutiv f„r„ motive temeinice,
el poate fi sanc˛ionat Ón condi˛iile regulamentului de
organizare ∫i func˛ionare a consiliului jude˛ean.“

86. Alineatul (2) al articolului 108 va avea urm„torul
cuprins:

î(2) Œn cazul Ón care, din motive Óntemeiate, lipse∫te ∫i
vicepre∫edintele desemnat Ón condi˛iile art. 118, ∫edin˛a va
fi condus„ de cel„lalt vicepre∫edinte sau de un consilier
jude˛ean, ales cu votul majorit„˛ii consilierilor jude˛eni
prezen˛i.“

87. Alineatele (11) ∫i (2) ale articolului 109 vor avea
urm„torul cuprins:

î(11) Proiectele de hot„r‚ri pot fi propuse de consilieri
jude˛eni , de pre∫edintele consi l iu lu i jude˛ean, de
vicepre∫edin˛ii consiliului jude˛ean sau de cet„˛eni.
Redactarea proiectelor se face de c„tre cei care le propun,
cu sprijinul secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale ∫i al
serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
jude˛ean.

(2) Hot„r‚rile se semneaz„ de pre∫edinte sau, Ón  lipsa
acestuia, de vicepre∫edintele consiliului jude˛ean care a
condus ∫edin˛a ∫i se contrasemneaz„ de secretarul
jude˛ului.“

88. Articolul 110 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 110. — Dispozi˛iile art. 43—47, 49—54 ∫i ale
art. 56 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“

89. Articolul 111 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 111. — (1) Consiliul jude˛ean se dizolv„ de drept
Ón condi˛iile art. 58 alin. (1) lit. a)—c) sau prin referendum
jude˛ean.

(2) Secretarul jude˛ului sau orice alt„ persoan„
interesat„ sesizeaz„ instan˛a de contencios administrativ cu
privire la cazurile prev„zute la alin. (1). Instan˛a analizeaz„
situa˛ia de fapt ∫i se pronun˛„ cu privire la dizolvarea
consiliului jude˛ean. Hot„r‚rea instan˛ei este definitiv„ ∫i se
comunic„ prefectului.

(3) Consiliul jude˛ean poate fi dizolvat prin referendum
jude˛ean, organizat Ón condi˛iile legii. Referendumul se
organizeaz„ ca urmare a cererii adresate Ón acest sens
prefectului de cel pu˛in 20% din num„rul cet„˛enilor cu
drept de vot, Ónscri∫i pe listele electorale ale unit„˛ii
administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului
prev„zut la alin. (3) se suport„ din bugetul jude˛ean.

(5) Referendumul jude˛ean este organizat, Ón condi˛iile
legii, de o comisie compus„ din prefect, un reprezentant al
consiliului jude˛ean desemnat prin hot„r‚re a consiliului
jude˛ean ∫i un judec„tor de la tribunal. Secretariatul
comisiei este asigurat de institu˛ia prefectului.

(6) Referendumul este valabil dac„ s-au prezentat la
urne cel pu˛in jum„tate plus unu din num„rul total al
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locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului jude˛ean
Ónceteaz„ Ónainte de termen dac„ s-au pronun˛at Ón acest
sens cel pu˛in  jum„tate plus unu din num„rul total al
voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului
consiliu jude˛ean se face de Guvern, la propunerea
prefectului. Alegerile se organizeaz„ Ón termen de
maximum 90 de zile de la r„m‚nerea definitiv„ ∫i
irevocabil„ a hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care s-a constatat
dizolvarea consiliului jude˛ean sau, dup„ caz, de la
validarea rezultatului referendumului.

(8) P‚n„ la constituirea noului consiliu jude˛ean,
problemele curente ale administra˛iei jude˛ului vor fi
rezolvate de secretarul jude˛ului, pe baza unei Ómputerniciri
speciale date de Guvern, prin Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor.“

90. Articolul 112 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 112. — Mandatul de consilier jude˛ean se
suspend„ Ón condi˛iile art. 59.“

91. La capitolul VI, titlul sec˛iunii a 4-a va avea
urm„torul cuprins:

,,SECfiIUNEA a 4-a

Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii consiliului jude˛ean“

92. Articolul 113 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 113. — (1) Consiliul jude˛ean alege dintre membrii
s„i un pre∫edinte ∫i 2 vicepre∫edin˛i.

(2) Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii se aleg cu votul secret
al majorit„˛ii consilierilor jude˛eni Ón func˛ie.

(3) Eliberarea din func˛ie a pre∫edintelui sau a
vicepre∫edin˛ilor consiliului jude˛ean se face cu votul secret
al majorit„˛ii consilierilor Ón func˛ie, la propunerea a cel
pu˛in o treime din num„rul acestora. Eliberarea din func˛ie
a pre∫edintelui sau a vicepre∫edin˛ilor consiliului jude˛ean
nu se poate face Ón ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului jude˛ean.

(4) Pe durata mandatului, pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii
consiliului jude˛ean primesc o indemniza˛ie lunar„, ca unic„
form„ de remunerare a activit„˛ii corespunz„toare func˛iilor
de pre∫edinte, respectiv de vicepre∫edinte al consiliului
jude˛ean, care reprezint„ baza de calcul pentru stabilirea
drepturilor ∫i obliga˛iilor care se determin„ Ón raport cu
venitul salarial. Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii consiliului
jude˛ean nu beneficiaz„ de sporul de vechime Ón munc„ ∫i
nici de alte sporuri prev„zute de lege.

(5) Durata mandatului constituie vechime Ón munc„ ∫i Ón
specialitatea studiilor absolvite.“

93. Alineatul (3) al articolului 114 va avea urm„torul
cuprins:

î(3) Aparatul de specialitate al consiliului jude˛ean este
subordonat pre∫edintelui acestuia. Func˛ionarii din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului jude˛ean se bucur„
de stabilitate Ón func˛ie, Ón condi˛iile legii.“

94. Articolul 115 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 115. — (1) Pre∫edintele consiliului jude˛ean
r„spunde de buna func˛ionare a aparatului de specialitate
al consiliului jude˛ean, pe care Ól conduce. Coordonarea
unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi
delegat„, prin dispozi˛ie a pre∫edintelui consiliului jude˛ean,
vicepre∫edin˛ilor sau altor persoane, Ón condi˛iile legii.

(2) Pre∫edintele consiliului jude˛ean asigur„ respectarea
prevederilor Constitu˛iei, punerea Ón aplicare a legilor, a
decretelor Pre∫edintelui Rom‚niei, a hot„r‚rilor ∫i
ordonan˛elor Guvernului, a hot„r‚rilor consiliului jude˛ean,
precum ∫i a altor acte normative.“

95. Articolul 116 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 116. — (1) Pre∫edintele consiliului jude˛ean
Óndepline∫te, Ón condi˛iile legii, urm„toarele categorii
principale de atribu˛ii:

a) atribu˛ii privind func˛ionarea aparatului de specialitate
al consiliului jude˛ean, a institu˛iilor ∫i serviciilor publice de
interes jude˛ean ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor
autonome de interes jude˛ean;

b) atribu˛ii privind rela˛ia cu consiliul jude˛ean;
c) atribu˛ii privind bugetul propriu al jude˛ului;
d) atribu˛ii privind rela˛ia cu alte autorit„˛i ale

administra˛iei publice locale ∫i serviciile publice;
e) atribu˛ii privind serviciile publice de interes jude˛ean;
f) alte atribu˛ii prev„zute de lege sau sarcini date de

consiliul jude˛ean.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. a),

pre∫edintele consiliului jude˛ean:
a) Óntocme∫te ∫i supune spre aprobare consiliului

jude˛ean regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
acestuia, organigrama, statul de func˛ii ∫i regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a aparatului de specialitate,
precum ∫i ale institu˛iilor ∫i serviciilor publice de interes
jude˛ean ∫i ale societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome
de interes jude˛ean;

b) nume∫te, sanc˛ioneaz„ ∫i dispune suspendarea,
modificarea ∫i Óncetarea raporturilor de serviciu sau, dup„
caz, a raporturilor de munc„, Ón condi˛iile legii, pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
jude˛ean.

(3) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. b),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:

a) conduce ∫edin˛ele consiliului jude˛ean ∫i dispune
m„surile necesare pentru preg„tirea ∫i desf„∫urarea Ón
bune condi˛ii a acestora;

b) prezint„ consiliului jude˛ean, anual sau la cerere,
rapoarte cu privire la modul de Óndeplinire a atribu˛iilor sale
∫i a hot„r‚rilor consiliului jude˛ean;

c) propune consiliului jude˛ean numirea, sanc˛ionarea,
modificarea ∫i Óncetarea raporturilor de serviciu sau, dup„
caz, a raporturilor de munc„, Ón condi˛iile legii, pentru
conduc„torii institu˛iilor ∫i serviciilor publice de interes
jude˛ean.

(4) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. c),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:

a) exercit„ func˛ia de ordonator principal de credite;
b) Óntocme∫te proiectul bugetului jude˛ului ∫i contul de

Óncheiere a exerci˛iului bugetar ∫i le supune spre aprobare
consiliului jude˛ean, Ón condi˛iile ∫i la termenele prev„zute
de lege;

c) urm„re∫te modul de realizare a veniturilor bugetare ∫i
propune consiliului jude˛ean adoptarea m„surilor necesare
pentru Óncasarea acestora la termen;

d) ini˛iaz„, cu aprobarea consiliului jude˛ean, negocieri
pentru contractarea de Ómprumuturi ∫i emisiuni de titluri de
valoare Ón numele jude˛ului.

(5) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. d),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:

a) Óndrum„ metodologic, prin aparatul de specialitate al
consiliului jude˛ean, activit„˛ile de stare civil„ ∫i autoritate
tutelar„ desf„∫urate Ón comune ∫i ora∫e;

b) poate acorda, f„r„ plat„, prin aparatul de specialitate
al consiliului jude˛ean, sprijin, asisten˛„ tehnic„, juridic„ ∫i
de orice alt„ natur„ consiliilor locale sau primarilor, la
cererea expres„ a acestora.
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(6) Œn exercitarea atribu˛iilor prev„zute la alin. (1) lit. e),
pre∫edintele consiliului jude˛ean:

a) coordoneaz„ realizarea serviciilor publice ∫i de
utilitate public„ de interes jude˛ean prestate prin intermediul
aparatului de specialitate al consiliului jude˛ean sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice ∫i
de utilitate public„ de interes jude˛ean;

b) ia m„suri pentru organizarea execut„rii ∫i executarea
Ón concret a activit„˛ilor din domeniile prev„zute la art. 104
alin. (5) lit. a)—d);

c) ia m„suri pentru eviden˛a, statistica, inspec˛ia ∫i
controlul efectu„rii serviciilor publice ∫i de utilitate public„
de interes jude˛ean, prev„zute la art. 104 alin. (5) lit. a)—d),
precum ∫i a bunurilor din patrimoniul public ∫i privat al
jude˛ului;

d) emite avizele, acordurile ∫i autoriza˛iile date Ón
competen˛a sa prin lege sau prin hot„r‚re a consiliului
jude˛ean;

e) coordoneaz„ ∫i controleaz„ organismele prestatoare
de servicii publice ∫i de utilitate public„ de interes jude˛ean
Ónfiin˛ate de consiliul jude˛ean ∫i subordonate acestuia;

f) coordoneaz„ ∫i controleaz„ realizarea activit„˛ilor de
investi˛ii ∫i reabilitare a infrastructurii jude˛ene.

(7) Pre∫edintele consiliului jude˛ean poate delega
vicepre∫edin˛ilor, prin dispozi˛ie, atribu˛iile prev„zute la
alin. (6).“

96. Dup„ articolul 116 se introduce un nou articol,
articolul 1161, cu urm„torul cuprins:

îArt. 1161. — (1) Pre∫edintele consiliului jude˛ean poate
Ónfiin˛a, Ón limita num„rului maxim de posturi aprobate,
cabinetul pre∫edintelui, compartiment distinct format din
maximum 5 persoane.

(2) Personalul din cadrul cabinetului pre∫edintelui este
numit ∫i eliberat din func˛ie de pre∫edintele consiliului
jude˛ean.

(3) Personalul din cadrul cabinetului pre∫edintelui
consiliului jude˛ean Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón baza unui
contract individual de munc„ pe durat„ determinat„,
Óncheiat Ón condi˛iile legii, pe durata mandatului
pre∫edintelui consiliului jude˛ean.

(4) Atribu˛iile personalului compartimentului prev„zut la
alin. (1) se stabilesc prin dispozi˛ie a pre∫edintelui
consiliului jude˛ean.“

97. Alineatul (1) al articolului 118 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 118. — (1) Œn cazul suspend„rii pre∫edintelui,
atribu˛iile acestuia vor fi exercitate de unul dintre
vicepre∫edin˛i, desemnat de consiliul jude˛ean prin votul
secret al majorit„˛ii consilierilor jude˛eni Ón func˛ie.“

98. Articolul 119 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 119. — (1) Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii consiliului
jude˛ean Ó∫i p„streaz„ calitatea de consilier jude˛ean.

(2) Prevederile art. 72 ∫i 77 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i pre∫edintelui consiliului jude˛ean.“

99. Articolul 120 se abrog„.

100. Dup„ capitolul VI1 se introduc patru noi capitole,
capitolele VI2—VI5, cu urm„torul cuprins:

îCAPITOLUL VI2

Administratorul public

Art. 1204. — (1) La nivelul comunelor ∫i ora∫elor,
primarul poate propune consiliului local Ónfiin˛area func˛iei
de administrator public, Ón limita num„rului maxim de
posturi aprobate.

(2) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a administratorului
public se face de primar, pe baza unor criterii, proceduri ∫i
atribu˛ii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea Ón
func˛ie se face pe baz„ de concurs.

(3) Administratorul public poate Óndeplini, Ón baza unui
contract de management, Óncheiat Ón acest sens cu
primarul, atribu˛ii de coordonare a aparatului de specialitate
sau a serviciilor publice de interes local.

(4) Primarul poate delega c„tre administratorul public, Ón
condi˛iile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 1205. — (1) La nivelul jude˛elor, pre∫edintele
consiliului jude˛ean poate propune consiliului jude˛ean
Ónfiin˛area func˛iei de administrator public, Ón limita
num„rului maxim de posturi aprobate.

(2) Numirea ∫i eliberarea din func˛ie a administratorului
public se fac de pre∫edintele consiliului jude˛ean, pe baza
unor criterii, proceduri ∫i atribu˛ii specifice, aprobate de
consiliul jude˛ean. Numirea Ón func˛ie se face pe baz„ de
concurs.

(3) Administratorul public poate Óndeplini, Ón baza unui
contract de management, Óncheiat Ón acest sens cu
pre∫edintele consiliului jude˛ean, atribu˛ii de coordonare a
aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes
jude˛ean.

(4) Pre∫edintele consiliului jude˛ean poate delega c„tre
administratorul public, Ón condi˛iile legii, calitatea de
ordonator principal de credite.

Art. 1206. — (1) Asocia˛iile de dezvoltare
intercomunitar„ pot decide desemnarea unui administrator
public pentru gestionarea serviciilor de interes general care
fac obiectul asocierii.

(2) Recrutarea, numirea ∫i eliberarea din func˛ie a
administratorului public al asocia˛iilor de dezvoltare
intercomunitar„ se fac pe baza unei proceduri specifice de
c„tre consiliile de administra˛ie ale acestora ∫i sunt
aprobate prin hot„r‚ri ale consiliilor locale ∫i consiliilor
jude˛ene respective.

CAPITOLUL VI3

Actele autorit„˛ilor administra˛iei publice locale 
∫i comunicarea acestora

Art. 1207. — (1) Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce le
revin:

a) primarul emite dispozi˛ii;
b) consiliul local adopt„ hot„r‚ri;
c) consiliul jude˛ean adopt„ hot„r‚ri.
(2) Dispozi˛iile primarului se comunic„ Ón mod obligatoriu

prefectului jude˛ului, Ón cel mult 5 zile lucr„toare de la
semnarea lor.

(3) Hot„r‚rile consiliului local se comunic„ Ón mod
obligatoriu:

a) primarului localit„˛ii;
b) prefectului jude˛ului.
(4) Hot„r‚rile consiliului jude˛ean se comunic„ Ón mod

obligatoriu prefectului jude˛ului.
(5) Comunicarea actelor Óntre autorit„˛ile administra˛iei

publice locale ∫i cu prefectul jude˛ului se efectueaz„ prin
intermediul secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale.

(6) Actele autorit„˛ilor administra˛iei publice locale se vor
aduce la cuno∫tin˛„ public„ prin grija secretarului unit„˛ii
administrativ-teritoriale.

(7) Dispozi˛iile primarului, hot„r‚rile consiliului local ∫i
hot„r‚rile consiliului jude˛ean sunt supuse controlului de
legalitate al prefectului, Ón condi˛iile legii care Ói
reglementeaz„ activitatea.
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CAPITOLUL VI4

Secretarii unit„˛ilor administrativ-teritoriale

Art. 1208. — (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial„
∫i subdiviziune administrativ-teritorial„ a municipiilor are un
secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei,
ora∫ului, municipiului, jude˛ului  ∫i al subdiviziunii
administrativ-teritoriale a municipiilor este func˛ionar public
de conducere, cu studii superioare juridice sau
administrative. Secretarul se bucur„ de stabilitate Ón func˛ie.

(2) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale nu poate fi
membru al unui partid politic, sub sanc˛iunea destituirii din
func˛ie.

(3) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale nu poate fi
so˛, so˛ie sau rud„ de gradul Ónt‚i cu primarul sau cu
viceprimarul, respectiv cu pre∫edintele sau vicepre∫edintele
consiliului jude˛ean, sub sanc˛iunea eliber„rii din func˛ie.

(4)  Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea,
Óncetarea raporturilor de serviciu ∫i regimul disciplinar ale
secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale se fac Ón
conformitate cu prevederile legisla˛iei privind func˛ia public„
∫i func˛ionarii publici.

Art. 1209. — Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale
Óndepline∫te, Ón condi˛iile legii, urm„toarele atribu˛ii:

a) avizeaz„, pentru legalitate, dispozi˛iile primarului ∫i
ale pre∫edintelui consiliului jude˛ean, hot„r‚rile consiliului
local, respectiv ale consiliului jude˛ean;

b) particip„ la ∫edin˛ele consiliului local, respectiv ale
consiliului jude˛ean;

c) asigur„ gestionarea procedurilor administrative privind
rela˛ia dintre consiliul local ∫i primar, respectiv consiliul
jude˛ean ∫i pre∫edintele acestuia, precum ∫i Óntre ace∫tia ∫i
prefect;

d) organizeaz„ arhiva ∫i eviden˛a statistic„ a hot„r‚rilor
consiliului local ∫i a dispozi˛iilor primarului, respectiv a
hot„r‚rilor consiliului jude˛ean ∫i a dispozi˛iilor pre∫edintelui
consiliului jude˛ean;

e) asigur„ transparen˛a ∫i comunicarea c„tre autorit„˛ile,
institu˛iile publice ∫i persoanele interesate a actelor
prev„zute la lit. c), Ón condi˛iile Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informa˛iile de interes public;

f) asigur„ procedurile de convocare a consiliului local,
respectiv a consiliului jude˛ean, ∫i efectuarea lucr„rilor de
secretariat, comunic„ ordinea de zi, Óntocme∫te procesul-
verbal al ∫edin˛elor consiliului local, respectiv ale consiliului
jude˛ean, ∫i redacteaz„ hot„r‚rile consiliului local, respectiv
ale consiliului jude˛ean;

g) preg„te∫te lucr„rile supuse dezbaterii consiliului local,
respectiv a consiliului jude˛ean, ∫i comisiilor de specialitate
ale acestuia;

h) alte atribu˛ii prev„zute de lege sau Óns„rcin„ri date
de consiliul local, de primar, de consiliul jude˛ean sau de
pre∫edintele consiliului jude˛ean, dup„ caz.

CAPITOLUL VI5

Contraven˛ii ∫i sanc˛iuni

Art. 12010. — (1) Constituie contraven˛ii ∫i se
sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei la 5.000 lei
urm„toarele fapte:

a) nepunerea Ón aplicare, cu rea-credin˛„, a hot„r‚rilor
consiliului local de c„tre primar;

b) nepunerea Ón aplicare, cu rea-credin˛„, a hot„r‚rilor
consiliului jude˛ean de c„tre pre∫edintele consiliului
jude˛ean;

c) neprezentarea Ón termenul prev„zut de Legea
finan˛elor publice locale a proiectului bugetului unit„˛ii

administrativ-teritoriale de c„tre primar, respectiv
pre∫edintele consiliului  jude˛ean, din culpa lor;

d) neprezentarea de c„tre primar sau pre∫edintele
consiliului jude˛ean a rapoartelor prev„zute de lege, din
culpa lor;

e) neluarea m„surilor necesare, stabilite de lege, de
c„tre primar sau pre∫edintele consiliului jude˛ean, Ón
calitatea acestora de reprezentan˛i ai statului Ón unit„˛ile
administrativ-teritoriale.

(2) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea amenzilor se
fac de c„tre prefect, Ón calitatea sa de autoritate public„,
reprezentant al Guvernului pe plan local.

(3) Dispozi˛iile prezentului articol se completeaz„ Ón mod
corespunz„tor cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“

101. Alineatul (3) al articolului 123 va avea urm„torul
cuprins:

î(3) Dona˛iile ∫i legatele cu sarcini pot fi acceptate
numai cu aprobarea consiliului local sau, dup„ caz, a
consiliului jude˛ean, cu votul majorit„˛ii consilierilor locali
sau jude˛eni, dup„ caz, Ón func˛ie.“

102. La articolul 123 se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu urm„torul cuprins:

î(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale se face Ón condi˛iile legii, pe baza
unui raport de evaluare, Ónsu∫it de consiliul local.“

103. La articolul 125 se introduc dou„ noi alineate,
alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:

î(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), Ón cazul Ón
care consiliile locale sau jude˛ene hot„r„sc v‚nzarea unui
teren aflat Ón proprietatea privat„ a unit„˛ii administrativ-
teritoriale pe care sunt ridicate construc˛ii, constructorii de
bun„-credin˛„ ai acestora beneficiaz„ de un drept de
preemp˛iune la cump„rarea terenului aferent construc˛iilor.
Pre˛ul de v‚nzare se stabile∫te pe baza unui raport de
evaluare, aprobat de consiliul local sau jude˛ean, dup„ caz.

(4) Proprietarii construc˛iilor prev„zute la alin. (3) sunt
notifica˛i Ón termen de 15 zile asupra deciziei consiliului
local sau jude˛ean ∫i Ó∫i pot exprima op˛iunea de
cump„rare Ón termen de 15 zile de la primirea notific„rii.“

104. Articolul 128 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 128. — Lucr„rile de construc˛ii ∫i repara˛ii de
interes public, finan˛ate din bugetele comunelor, ora∫elor,
municipiilor sau jude˛elor, se execut„ numai pe baza unor
documenta˛ii tehnico-economice avizate sau aprobate, dup„
caz, de consiliul local ori de consiliul jude˛ean ∫i numai pe
baza unei licita˛ii publice, Ón limitele ∫i Ón condi˛iile
prev„zute de lege.“

105. Articolul 129 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 129. — Documenta˛iile de urbanism ∫i amenajare
a teritoriului privind comuna, ora∫ul, municipiul ∫i jude˛ul se
elaboreaz„, se aprob„ ∫i se finan˛eaz„ Ón conformitate cu
prevederile legii.“

106. La capitolul VIII, sec˛iunea a 2-a se abrog„.

107. Articolele 149—153 se abrog„.

108. Alineatul (1) al articolului 154 va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 154. — (1) Consilierii locali sau jude˛eni, dup„ caz,
primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului
Bucure∫ti, primarii ∫i viceprimarii subdiviziunilor
administrativ-teritoriale, pre∫edin˛ii ∫i vicepre∫edin˛ii consiliilor
jude˛ene, secretarii unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i
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personalul din aparatul de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului jude˛ean, r„spund, dup„ caz,
contraven˛ional, administrativ, civil sau penal pentru faptele
s„v‚r∫ite Ón exercitarea atribu˛iilor ce le revin, Ón condi˛iile
legii.“

109. Articolul 156 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 156. — Prevederile art. 61 alin. (4) ∫i ale art. 113
alin. (3) privind eliberarea din func˛ie a viceprimarilor, a
pre∫edin˛ilor ∫i vicepre∫edin˛ilor consiliilor jude˛ene se aplic„
dup„ alegerile autorit„˛ilor administra˛iei publice locale din
anul 2008.“

110. Dup„ articolul 156 se introduc dou„ noi articole,
articolele 1561 ∫i 1562, cu urm„torul cuprins:

îArt. 1561. — Prevederile art. 17, art. 40 alin. (7) ∫i ale
art. 90 alin. (2)—(4) sunt aplicabile ∫i Ón cazul Ón care, din
diferite motive, dup„ intrarea Ón vigoare a prezentei legi,
ponderea cet„˛enilor apar˛in‚nd unei minorit„˛i na˛ionale
scade sub procentul prev„zut la art. 17.

Art. 1562. — Denumirea aparat propriu de specialitate se
Ónlocuie∫te, Ón cuprinsul tuturor actelor normative Ón vigoare,
cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat
propriu de specialitate al consiliului local se Ónlocuie∫te, Ón
cuprinsul tuturor actelor normative Ón vigoare, cu denumirea
aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii
descentralizate ale ministerelor se Ónlocuie∫te, Ón cuprinsul
tuturor actelor normative Ón vigoare, cu denumirea servicii
publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe
de specialitate ale administra˛iei publice centrale.“

111. Alineatul (2) al articolului 157 va avea urm„torul

cuprins:

î(2) Pe aceea∫i dat„ se abrog„ Legea administra˛iei
publice locale nr. 69/1991, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu
modific„rile ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) ∫i art. 18
alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
ale∫ilor locali, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i orice alte dispozi˛ii contrare.“

Art. II. — (1) Secretarii comunelor care, la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare Ó∫i pot
p„stra func˛ia public„ cu obliga˛ia ca, Ón termen de 3 ani
de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, s„ absolve o
form„ de Ónv„˛„m‚nt superior de lung„ durat„ Ón
specialitatea ∫tiin˛e juridice sau administra˛ie public„, sub
sanc˛iunea eliber„rii din func˛ie.

(2) P‚n„ la data de 31 decembrie 2006, sub sanc˛iunea
Óncet„rii raportului de munc„, ace∫tia vor prezenta
documente care dovedesc situa˛ia lor ∫colar„, care s„ le
permit„ Óndeplinirea Ón termen a obliga˛iei prev„zute mai
sus.

Art. III. — Legea administra˛iei publice locale
nr. 215/2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele aduse prin
prezenta lege, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 621/18.VII.2006 25

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea

Legii administra˛iei publice locale nr. 215/2001

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Legii administra˛iei publice locale nr. 215/2001 ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 912.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 6 iulie 2006.
Nr. 286.



H O T √ R ¬ R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M ¬ N I E I

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
pentru aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2006 

al Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A., 
aflat„ sub autoritatea Ministerului Finan˛elor Publice

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul
2006 nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 79/2001 privind
Ónt„rirea disciplinei economico-financiare ∫i alte dispozi˛ii cu caracter financiar, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 59/2002, cu complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
pe anul 2006 al Companiei Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ —
S.A., aflat„ sub autoritatea Ministerului Finan˛elor Publice,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor aproba˛i,
prev„zu˛i Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Companiei
Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A., se va face de c„tre
Ministerul Finan˛elor Publice Ón termen de 30 de zile de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Companiei
Na˛ionale îLoteria Rom‚n„“ — S.A. reprezint„ limite
maxime ∫i nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i
numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i cu avizul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.

(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ie se Ónregistreaz„ dep„∫iri
sau nerealiz„ri ale veniturilor totale aprobate, Compania
Na˛ional„ îLoteria Rom‚n„“ — S.A. va putea efectua
cheltuieli totale Ón func˛ie de realizarea veniturilor totale, cu
Óncadrarea Ón indicatorii de eficien˛„ aproba˛i, cu excep˛ia
fondului de salarii, care nu poate fi dep„∫it.

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 1.000 lei
la 5.000 lei.

(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.

(3) Contraven˛ia se constat„ de organele de control
financiar ale statului, Ómputernicite potrivit legii, iar amenda
se aplic„ persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu

Bucure∫ti, 5 iulie 2006.
Nr. 888.



ANEX√*)

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Operatorul economic: Compania Na˛ional„ îLoteria Rom‚n„“ — S.A. 
Sediul/Adresa: Strada Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4
Codul fiscal R 12397185

BUGETUL DE VENITURI ™I CHELTUIELI PE ANUL 2006

— mii lei —

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 621/18.VII.2006 27

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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Tarifele medii prognozate Ón anul 2006 sunt acelea∫i ca Ón anul 2005.

N O T √ :
Œn cheltuielile cu salariile pe anul 2006 se cuprind ∫i:
— suma de 197.112 lei, reprezent‚nd indemniza˛iile membrilor consiliului de administra˛ie + A.G.A.;
— suma de 127.888 lei, reprezent‚nd drepturile b„ne∫ti ale persoanelor angajate pe baz„ de contracte civile de

prest„ri servicii.
Forma de salarizare, potrivit Contractului Colectiv de Munc„ 2005—2006, Óncheiat la nivelul C.N. îLoteria

Rom‚n„“ — S.A. pentru personalul operativ este Ón acord Ón func˛ie de gradul de realizare a planului de Óncas„ri.
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