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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

          Bucureşti, 16.09.2021 
         PLx. 397/2015 

 
 
 

RAPORT 

asupra 

proiectului de Lege pentru completarea Legii 334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

precum şi în acord cu art.75 alin.(1) din Constituţia României republicată, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 

completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activităț ii partidelor politice și a campaniilor 

electorale, trimis cu adresa nr. Plx. 397/2015 din 8 februarie 2021. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în temeiul dispoziţiilor art.75 din Constituţia 

României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa ca urmare a depășirii 

termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția României republicată.    

Inițiativa are ca obiect de reglementare completarea art.15 din Legea nr.334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul în care subvenţiile care se acordă din bugetul anual partidelor 

politice ar trebui să fie recalculate în fiecare sesiune parlamentară, în funcție de  numărul de 

parlamentari pe care îi are partidul respectiv la debutul fiecărei sesiuni. 

Consiliul legislativ a avizat favorabil propunerea de act normativ, cu observaţii şi 

propuneri, prin avizul cu nr. 1364/17.12.2014.  

Guvernul a transmis Parlamentului, în data de 22.01.2020, punctul de vedere prin care nu 

susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
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Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa legislativă în 

şedinţa desfășurată în sistem hibrid în data de 16 septembrie 2021. Deputații au fost prezenți la 

lucrările Comisiei conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea proiectului de Lege 

pentru completarea Legii 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, din următoarele considerente: 

- art. 18 alin. (3), art. 19 şi art. 20 din Legea nr.334/2006

- acest criteriu a fost stabilit de legiuitor în considerarea reprezentativităţii partidelor 

politice (care au întrunit un anumit procent din totalul voturilor valabil exprimate de 

către alegători), precum şi a funcţiei partidelor politice care ”

 stabilesc un criteriu unitar pentru 

acordarea subvenţiilor pentru partidele politice, respectiv procentul de voturi obținut de 

partidele politice la ultimele alegeri parlamentare; 

contribuie la definirea şi la 

exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea 

teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei”, 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul face parte din categoria legilor 

organice, fiind incidente dispoziţiile art.73 alin. (3) lit. b) din Constituţia României. 

 

 

 

                          PREŞEDINTE,                                                                                               SECRETAR,            

enunţată de art. 8 alin. (2) din 

Constituţia României; 

       Mihai Alexandru Badea                                                                        László-Zsolt Ladányi 

  
 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar, 

     Alina Grigorescu 
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