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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ  
ŞI IMUNITĂŢI 
 
Bucureşti,  
Nr. 31/104 

 COMISIA PENTRU  DREPTURILE 
OMULUI, CULTE ŞI PROBLEMELE 
MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 
 
Bucureşti,  
Nr. 25/36 

                                                             P.L. 514/2002 
 

R A P O R T    C O M U N 
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.68 din 15 

iulie 1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi a 
Comisiei pentru drepturile  omului culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, a fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu propunerea 
legislativă privind modificarea Legii nr.68 din 15 iulie 1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, trimisă cu 
adresa nr.514/2002  din 3  februarie 2003 şi înregistrată sub nr.31/104 din 
6  februarie 2003, respectiv  nr.25/36 din 6 februarie 2003. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1742 din 23 decembrie 
2002, a avizat  favorabil  propunerea legislativă. 
  Cu adresa nr.355/M.R.P din 27.01.2003, Guvernul României 
a transmis punctul său de vedere, în care s-au prezentat observaţii şi 
propuneri, precum şi precizarea că nu susţine  adoptarea acestei propuneri 
legislative. 
  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea art.4 din Legea nr.68/1992 pentru  alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, în sensul că o organizaţie a cetăţenilor 
aparţinând unei minorităţi naţionale să poată să obţină un mandat de 
deputat numai dacă a obţinut pe întreaga ţară  un număr de voturi egal cu 
cel puţin 33% din numărul de voturi mediu valabil exprimat pe ţară 
pentru alegerea  unui deputat, în condiţiile în care,  în prezent, procentul 
este de 5%. De  asemenea, prin iniţiativă se preconizează ca organizaţiile 
aparţinând  minorităţilor naţionale să se poată înscrie la Biroul Electoral 
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Central, pentru participare la  alegeri, numai dacă fac dovada înregistrării  
unui minim de 3000 membri. 
  În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, cele două comisii au examinat propunerea 
legislativă în şedinţele din 20 februarie 2003  şi  respectiv 20 mai 2003. 
La lucrările comisiei  şi la dezbateri a luat parte   iniţiatorul propunerii 
legislative domnul deputat Puiu Haşotti, precum şi domnul Ionel Fleşariu 
Secretar de Stat la Ministerul Administraţiei Publice.    
  Cu ocazia dezbaterii propunerii legislative, membrii  celor 
două comisii au constatat că propunerea de modificare a art.4 din  Legea 
nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, nu ţine 
seama de prevederile art.59 alin.(2) din Constituţie, potrivit cărora 
„Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor  naţionale, care nu 
întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în 
Parlament au dreptul la câte un loc de deputat, în condiţiile legii 
electorale. Cetăţenii unei minorităţi naţionale pot fi reprezentaţi numai de 
o singură organizaţie”. 
  Iniţiativa legislativă stabileşte un prag minim pentru 
organizaţiile minorităţilor naţionale care fac imposibilă reprezentarea în 
Parlament a acestora. Pragul de 33% din numărul mediu de voturi valabil 
exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat este mult prea mare. De 
altfel, actualul prag de 5% corespunde şi  pragului electoral  stabilit de 
art.65 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr.129 din 30 
iunie 2000 ca urmare a modificării Legii nr.68/1992 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr.69/1992 pentru alegerea 
Preşedintelui României publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr.311/5.07.2000. 
  Modificarea pragului electoral prin majorarea acestuia de la 
5% la 33% pentru a se permite, potrivit iniţiatorului, efectuarea unui 
selecţii a organizaţiilor  cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care 
participă la alegeri, ar putea duce la dispariţia din Parlamentul României a 
unora din organizaţiile ar fi: Uniunea Ucrainienilor din România, 
Uniunea Sârbilor din România, Uniunea Democrată din România, 
Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din România, Uniunea 
Polonezilor din România. 
  Totodată, s-a constatat ca nejustificată propunerea de 
instituire a obligaţiei organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care participă la alegeri, de a prezenta dovada înregistrării a 
minim 3000 de membri, întrucât, potrivit art.55 din Legea partidelor 
politice nr.14/2003 acestor organizaţii li se aplică în mod corespunzător 
prevederile legii mai sus menţionată. În acelaşi timp, conform Legii 
nr.68/1992, aceste organizaţii sunt echivalente juridic, în ceea ce priveşte 
operaţiunile electorale, cu partidele politice. 
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  Faptul că există un număr din ce în ce mai mare de 
organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale nu este  un impediment 
legal, ci dimpotrivă, conform art.4 alin.(5) din  Legea nr.68/1992, 
mandatul de deputat atribuit acestor organizaţii se acordă peste numărul 
total de deputaţi rezultat din norma de reprezentare. De asemenea, 
cetăţenii unei minorităţi pot fi reprezentanţi numai de o singură 
organizaţie, potrivit prevederilor art.59 alin.(2) din Constituţia României. 
  Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de membrii celor 
două comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi (7 împotrivă şi o 
abţinere), să se propună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea 
iniţiativei legislative privind modificarea Legii nr.68 din 15 iulie 1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

Din numărul total de 25 membri ai Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, la şedinţă au participat  24 de deputaţi iar din 
partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, din totalul de 16 membri, la şedinţă au participat 
13 deputaţi.. 
  Prin obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 
legi organice, face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
             PREŞEDINTE,                                        PREŞEDINTE, 
       Prof. univ. dr. Ion Neagu                               Nicolae PĂUN 
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