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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

  Bucureşti,  5 februarie 2014 
  Nr.  Pl.x 555/2013 

  
RAPORT  

 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  a fost sesizată 
spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 11 din 
Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, trimisă cu 
adresa nr. Pl.x.555 din 2 decembrie 2013,  înregistrată cu nr. 4c-11/1426 din 2 
decembrie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din data de 28 noiembrie 2013. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a transmis un aviz negativ cu nr. 4c-11/1426 din 9 decembrie 
2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform 
avizului nr. 478 din 31 mai 2013. 

Guvernul României a transmis un punct de vedere, cu nr. 1319 din 20 
august 2013 prin care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  
modificarea art. 11 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare. Măsura 
propusă vizează extinderea interzicerii finanţării şi pentru organizaţiile 
nonguvernamentale înfiinţate şi dezvoltate în jurul unor partide politice şi care ar 
putea atrage fonduri externe în mod direct ori mascat. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat iniţiativa legislativă mai sus menţionată, expunerea de 
motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului 
României în şedinţa din 5 februarie 2014. 

Din numărul total de 26 de  membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la şedinţă 17 deputaţi. 

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că, referitor la conţinutul propunerii 
legislative se observă lipsa reglementării unor aspecte importante, în absenţa 
cărora interdicţia instituită nu ar îndeplini criteriile de claritate, precizie, 
previzibilitate şi predictibilitate, pentru ca subiectele de drept vizate să îşi poată 
conforma conduita, astfel încât să evite consecinţele nerespectării acesteia. De 
asemenea, s-a constatat că ar fi fost necesară definirea unor termeni şi a unor 
sintagme precum „activităţi politice”, cu detalierea activităţilor care se înscriu în 
această categorie şi, în acelaşi timp ar fi fost necesară instituirea unor mecanisme 
de control şi de sancţionare a eventualelor încălcări ale interdicţiei instituite.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi,  respingerea propunerii legislative pentru modificarea art. 11 din Legea 
nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 
                     PREŞEDINTE,                                 SECRETAR 

            
                 Bogdan Liviu CIUCĂ              Theodor-Cătălin NICOLESCU 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 
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