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RAPORT 
asupra propunerii legislative privind unele măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de 

legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, precum şi 
a referendumului 

 
  În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre 
dezbatere, în fond,  cu propunerea legislativă privind unele măsuri pentru desfăşurarea în 
condiţii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale, 
precum şi a referendumului, trimisă cu adresa nr. Pl. x 247 din 3 mai 2010,  înregistrată cu nr. 
31/396  din 5 mai 2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a respins propunerea legislativă  în 
şedinţa din 26 aprilie 2010. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) 
pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera  
Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propunerii, iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr. 1351 din 23 noiembrie 2009. 

Guvernul, prin avizul transmis, cu adresa nr. 306 din 8 februarie 2010, nu susţine 
adoptarea propunerii legislative.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor 
măsuri în vederea preîntâmpinării săvârşirii unor infracţiuni în legătură cu exercitarea dreptului 
de vot cu ocazia alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru Camera 
Deputaţilor şi Senat, pentru Preşedintele României ori pentru Parlamentul European, precum şi 
cu ocazia desfăşurării referendumului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, membrii comisiei au examinat iniţiativa legislativă mai sus 
menţionată în şedinţa din 2 noiembrie 2010. 

Din numărul total de 27 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
participat la şedinţă 20 deputaţi.  
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Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că reglementările legale în vigoare referitoare la 
alegeri sunt suficiente, nefiind necesară completarea legislaţiei cu textul propunerii legislative. 
Astfel, actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale, pentru Preşedintele României, precum şi a 
referendumului dispun, în mod expres, confiscarea bunurilor destinate sau folosite la săvârşirea 
infracţiunilor prevăzute în cuprinsul acestora. În ceea ce priveşte Legea nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi Legea nr. 
35/2008, care reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi 
a Senatului, acte normative care nu cuprind o normă expresă privind confiscarea acestor bunuri, 
devin aplicabile prevederile art. 118 din Codul penal, referitoare la confiscarea specială. De 
asemenea, s-a apreciat că incriminările propuse prin iniţiativa legislativă nu satisfac exigenţele 
de previzibilitate impuse de art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale, formularea largă permiţând raţionamentele prin analogie şi o 
interpretare extensivă a textului. De asemenea, reglementarea prin care se propune incriminarea 
şi sancţionarea cu închisoarea de la 2 la 7 ani a faptelor de neîncheiere a unor contracte în formă 
scrisă, de necompletare a unei declaraţii olografe, respectiv de netransmitere a contractelor la 
Autoritatea Electorală Permanentă nu poate fi susţinută, deoarece impunerea unei sancţiuni 
penale este disproporţionat de severă prin raportare la gravitatea faptelor prezentate, aceste fapte 
putând fi sancţionate ca şi contravenţii. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi 
împotrivă) să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
         Daniel BUDA                                    Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Paul  Şerban 
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