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COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
           Bucureşti, 29 august 2012 
           Nr.    PL- x 78/2012 

 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale,  trimis cu adresa nr. PL-x 78 din 10 
aprilie 2012 şi  înregistrat cu nr. 31/216 din 11 aprilie 2012. 

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

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, republicată, cu completările ulterioare, în sensul ca veniturile care provin 
din subvenţiile de la bugetul de stat pentru finanţarea activităţii partidelor politice să 
nu fie destinate şi cheltuielilor pentru campaniilor electorale ale acestora. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1080 din 12 octombrie 2011, a avizat 
favorabil, cu observaţii şi propuneri,  iniţiativa legislativă. 
           Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 9919/DRP din 16 
noiembrie 2011, consideră că Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe 
asupra adoptării iniţiativei legislative.  
  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
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proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de 
vedere al Guvernului, în şedinţa din 28 august 2012.  
            La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 22 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Ca urmare a dezbaterilor din Comisie, s-a constatat că partidele politice 
îndeplinesc o misiune publică garantată de Constituţia României, republicată. 

 Astfel, potrivit art. 8 alin. (2) din Constituţie, partidele politice contribuie la 
definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea 
naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei. De 
asemenea, conform dispoziţiilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, partidele politice promovează valorile şi 
interesele naţionale şi sunt persoane de drept public. În acest context s-a apreciat că 
propunerea legislativă nu respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv acele norme care interzic instituirea aceloraşi 
reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două 
sau mai multe acte normative. 

Faţă de cele arătate, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
                               Daniel BUDA                       Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Paul Şerban 
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