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  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului Legii de modificare 
a Legii nr.33/2007 privind organizarea ș i desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, trimis cu adresa nr. PL- x 379/2015 și înregistrat cu nr. 4c-13/247/2021. 

     În raport cu obiectul și conț inutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

 

                                                       PREŞEDINTE, 
 

Mihai  Alexandru Badea 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE  DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
 

București, 16 septembrie 2021 
Nr. PL- x 379/2015 
        4c-13/247/2021 
 
 

 
RAPORT 

 
asupra Proiectului Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunităț i a fost sesizată, spre dezbatere, 
în fond, cu Proiectul Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea ș i 
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, trimis cu adresa nr. PL-x 
379/2015, înregistrat cu nr. 4c-13/247/2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată ș i ale art. 92 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, republicat, Camera  
Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din data de 22 aprilie 2015 ca urmare a depăș irii termenului de adoptare, 
potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul  nr. 1025 din 19 septembrie 2014, a avizat 
favorabil proiectul de lege. 

Guvernul României a transmis trei puncte de vedere în anii 2015, 2016 și 
2017  prin care precizează că Parlamentul va decide cu privire la adoptarea sau 
respingerea proiectului de lege. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere în anul 2020 prin care nu 
susține adoptarea inițiativei legislative. 

Inițiativa legislativă a fost trimisă spre dezbatere la Comisia comună a Camerei 
Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile 
electorale, propunerilor legislative privind modificarea Legii partidelor politice și a 
Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2015. 

Activitatea Comisiei speciale comune privind legile electorale, înființată prin 
Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 a încetat la data de 31 decembrie 2015, 
iar cea a Comisiei speciale comune privind legile electorale, înființată prin Hotărârea 
Parlamentului României nr. 12/2019 a încetat la data de 16 martie 2020. 
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Întrucât aceste comisii speciale comune și -au încetat activitatea, inițiativele 
legislative din portofoliul acestora  au fost transmise spre dezbatere comisiilor sesizate 
inițial. 

Inițiativa legislativă are ca obiectde reglementare modificarea Legii nr. 
33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
republicată, cu modificările ulterioare, în sensul: măririi perioadei dintre data 
alegerilor pentru Parlamentul European și data aducerii la cunoștință publică a acestei 
zile; reducerii numărului de semnături necesare unui cetățean român sau al unui stat 
membru al Uniunii Europene, unui partid politic, unei organizații a cetățenilor 
aparținând minorităților naționale, alianțe politice sau electorale, pentru a putea 
candida la alegeri; reducerii pragului electoral pentru partidele politice, organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale și alianțele politice sau electorale. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaț ilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniț iativa legislativă, expunerea de motive, 
avizul Consiliului Legislativ și punctele de vedere ale Guvernului României în ședința 
desfășurată în sistem mixt (fizic/online)  din data de  16 septembrie2021.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunităț i au fost 
prezenți conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Vajda Zsombor, 
vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente. 

Cu ocazia dezbaterilor s-au constatat următoarele: unele măsuri propuse prin 
inițiativa legislativă presupun creșterea semnificativă a costurilor aferente funcționării 
birourilor electorale pe parcursul unei perioade extinse. De asemenea, s-a constatat că 
argumentul prelungirii perioadei în care candidați i pot strânge semnăturile 
susținătorilor invocat de inițiator în cadrul „Expunerii de motive”, nu justifică 
suficient necesitatea acestei măsuri.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunităț i au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea 
Proiectului Legii de modificare a Legii nr.33/2007 privind organizarea și 
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
 
Mihai Alexandru BadeaLadányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
 


