
EXPUNERE DE MOTIVE 

Conform dispoziţiilor Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul European — Pentru partidele politice, organizaiiile cetăienilor apariinând 
minorităiilor nalionale, alianiele politice şi alianlele electorale, pragul electoral de atribuire a 
mandatelor reprezintă 5% din totalul voturilor valabil exprimate, la nivel national. (art. 51 alin. 
(1)) 

Regula reprezentativităiii la nivel national a partidelor politice, organizaiiilor . cetăienilor 

apariinând minoritălilor nalionale; alianlelor politice şi alianielor electorale este întărită de Legea 
nr. 334/2006 privind £nanlarea activitălii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 
Astfel, aceasta prevede că — În cel mult 90 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaiilor 
şi Senat, Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianielor politice şi 

organizaliilor cetăienilor apariinând minoritălilor naiionale, pe baza documentelor justificative 
furnizate de mandatarul fmanciar in cel mult 30 de zile de la data alegerilor,'sumele aferente 
cheltuielilor efectuate in toate circumscripiiile electorale, precum şi cele efectuate la nivel 
central, in cazul în care partidul politic, aliania politică, aliania electorală sau organizaiia 
cetăienilor apariinând minorităiilor naiionale a oblinut minimum 3% din voturije valabil 
exprimate la nivel national, pentru fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului. (art. 48 
alin. (1)) 

Cu toate acestea, dacă la alegerile pentru Parlamentul European este instituit un prag electoral la 
nivel national (5%) pentru asigurarea reprezentativitătii formaiiunilor politice, in schimb la 
alegerile pentru Parlamentul României regula este însolită şi de o excepţie, şi anume pragul 
electoral la nivel regional (20% in eel puţin 4 circumscripiii electorale). 

Astfel, conform dispoziiiilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputalilor, precum şi pentru organizarea şi funclionarea Autoritălii Electorale 
Permanente — ... Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate 
pentru reprezentarea parlamentară, calculat după cum urmează: a) 5% din totalul voturilor 
valabil exprimate la nivel national sau 20% din totalul voturilor valabil exprimate in eel putin 4 
circumscripţii electorale pentru toii competitorii electorali; b) în cazul alianielor politice şi 
alianielor electorale, la pragul de 5% prevăzut la lit, a) se adaugă, pentru al doilea membru al 
alianlei, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga iară şi, pentru fiecare membru al alianlei, 
începând cu al treilea, câte un singur procent din voturile valabil exprimate in toate 
circumscripiiile electorale, lără a se putea depăşi 10% din aceste voturi. (art. 94 alin. (2)) 

Considerăm că introducerea acestei excepţii discriminează partidele politice care se află in 
. .competiiie electorală cu alianiele politice sau alianţele electorale. Astfel, in cazul alianielor, 
legea majorează exclusiv pragul electoral la nivel national în funcţie de numărul membrilor 
alianţei. În schimb, legea nu majorează pragul electoral la nivel regional in funciie de numărul 
membrilor alianiei. Acesta rămâne identic pentru toli competitorii electorali. 
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Având în vedere caracterul discriminatoriu al excepţiei pragului electoral la nivel regional, luând 
în considerare necesitatea armonizării legislaţiei electorale şi, nu în ultimul rând, pentru 
reşpectarea dispoziţiei constituţionale conform căreia — In exercitarea mandatului, deputalii şi 
senatorii sunt în serviciul poporului (art. 69 aim . (1)), propunerea legislativă prevede 
menţinerea, fără excepţii, a pragului electoral la nivel national drept, criteriu unic de asigurare a 
reprezentativităţii formaţiunilor politice, precum şi diferenţierea nivelului acestuia în cazul 
alianţelor, atât la alegerile pentru Parlamentul României cât şi la acelea pentru Parlamentul 
European. . 

Având în vedere argumentele anterioare, depunem spre dezbatere şi adoptare propunerea 
legislativă — LEGE pentru modificarea art. 94 alin. (2) lit a) din Legea nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputajilor, precum şi pentru organizarea şi funclionarea 
AutorităJii Electorale Permanent, precum şi pentru cornpletarea art. 51 din Legea nit 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

In numele iniţiatorilor, 

Emil Marius Pascan 
Deputat de Mureş 

Co-initiatori: 
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Todoran Adrian 

Senatorii PMP: 
Badulescu Dorin 
Covaciu Severica 
Iliescu Lucian 
Ionascu Gabi 
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