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BIROULUI  PERMANENT  

AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
              
 
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea art.18 alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, trimis spre dezbatere în fond, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 505/2017 din                 
4 decembrie 2017.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Eugen NICOLICEA 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 18.12.2017
Nr. 4c-11/1186/2017 

P.L.x 505/2017
                                                     

 
     RAPORT  

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
nr.334/2006 privind finanţarea  

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege pentru modificarea art.18 
alin.(2) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, trimis cu adresa nr. PL-x 505 din 4 decembrie 2017 şi 
înregistrat cu nr.4c-11/1186 din 5 decembrie 2017. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat inițiativa 
legislativă în şedinţa din 27 noiembrie 2017. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.422 din 6 iunie 2017.  

Guvernul prin punctul de vedere transmis precizează că Parlamentul va 
decide asupra oportunităţii adoptării acestei iniţiative legislative.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci avizat favorabil iniţiativa 
legislativă în ședința din 12 decembrie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.18 
alin.(2) din Legea nr.334/2006, astfel încât să fie stabilită o limită minimă a sumei 
alocate anual partidelor politice, respectiv 0,01% din veniturile prevăzute în bugetul 
de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale pe locuri 
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eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporţional cu 
numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 18 decembrie 2017. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a 
avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere transmis de Guvern, membrii 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, 
adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.18 alin.(2) din Legea 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, în forma adoptată de Senat. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 

          SECRETAR, 
 
 Costel Neculai DUNAVA 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consilier, 
Roxana David 
 

 


