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Parlamentul României 

Camera Deputaților 
�

COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ                                       Bucureşti, 23 februarie 2023 

 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 20 – 23 februarie 2023 

 

În perioada 20 – 23 februarie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 

lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 21 februarie 2023, ora 09.30, sala Comisiei 

 Dezbaterea și avizarea inițiativei legislative – Plx 33/2023 – Propunere 

legislativă privind Codul Electoral al României 

 În ziua de 21 februarie 2023, membrii Comisiei pentru politică externă s-au întrunit 

pentru dezbaterea inițiativei aflată pe ordinea de zi. 

Domnul Vajda Zsombor, vicepreședinte în cadrul Autorității Electorale Permanente a 

declarat că elaborarea unui Cod Electoral reprezintă un demers laborios și complex, care va 

avea un impact semnificativ în organizarea și desfășurarea proceselor electorale din 

România, fiind necesar a fi realizat într-un cadru mai larg, care să includă reprezentanți ai 

tuturor partidelor parlamentare, precum și ai tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul 

electoral, incluzându-se și o etapă, absolut necesară, de consultare publică. 

Conform opiniei exprimate de dl vicepreședinte, elaborarea unui Cod Electoral trebuie 

să înceapă cu stabilirea unor teze prealabile, de către o comisie special creată în acest scop.   
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Organizarea și funcționarea partidelor politice reprezintă o materie distinctă de cea 

electorală, care trebuie reglementată într-un act normativ de sine stătător, iar prelucrarea 

și reproducerea în textul proiectului de cod a prevederilor Legii partidelor politice nr. 

14/2003, republicată, încalcă dispozițiile art. 14 și art. 16 din Legea nr. 24/2000. 

În încheiere, domnul Vajda Zsombor a menționat că Autoritatea Electorală 

Permanentă nu susține adoptarea propunerii legislative – Lege privind Codul Electoral al 

României. 

În urma prezentării realizate de domnul vicepreședinte și a dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative 

– Plx 33/2023. 

În zilele de 20, 22 și 23 februarie 2023, membrii Comisiei pentru politică externă 

au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 21 februarie 2023 şi-au înregistrat prezenţa, un 

număr de 13 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Cristea Andi-Lucian (PSD), 

Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), Albișteanu Mihail (AUR), 

Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela 

(PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorități Naționale), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Toda 

Daniel-Liviu (Neafiliați), Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți domnii deputați: 

Ardelean Ben-Oni (PNL) – deplasare și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

 

                       Președinte,                     Secretar, 

                 Biró Rozália-Ibolya                                      Albișteanu Mihail�


