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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitap §i validari 
Nr. XIX/314/ 2021/2022

RAPORT

Asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea §i 
desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitap §i validari, prin 
adresa nr. L516/2021, a fost sesizata de Biroul permanent, in data de 06.12.2021, in vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.33/2007 privind organizarea §i desfa^urarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
avand ca initiator! senator! si deputati AUR.

Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare, astfel cum rezulta si din 
titlu, modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicata, cu modificarile ulterioare, in sensul conferirii partidelor 
politice reprezentate in Parlamentul Romaniei a aceluia§i statut la stabilirea ordinii 
mscrierii pe buletinul de vot si la stabilirea componentei birourilor electorale cu cel avut m 
prezent de partidele politice reprezentate in Pariamentul European.

Initiatorii precizeaza, in Expunerea de motive, ca '‘"Propunerea legislativa are obiect de 
reglementare armonizarea cadrului juridic general pentru organizarea ^i desfd§urarea 
alegerii reprezentanfilor Romdniei in Parlamentul European cu legisla^ia pentru alegerea 
Senatului, ^i a Camerei Deputalilor, cu cea pentru organizarea §i funciionarea AutoritafU 
Electorale Permanente §l cu legislafia privind alegerea Pre^edintelui Romdniei, pentru a 
elimina discriminarea pe care la acest moment legislaiia o creeazd intre drepturile partidelor 
politice parlamentare §i cea a partidelor politice parlamentare care au membri in 
Parlamentul European §i care nu reflectd legitimitatea data partidelor la ultimele alegeri 
Parlamentare organizate in Romania prin votul electoratului.”

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa, cu observatii si 
propuneri. Un aspect important sesizat in acest aviz, care implica regandirea ipotezelor 
legislative astfel cum au fost propuse, este urmatorul: “(•••) ^ste posibil ca un partid sd 
politic sdfi obfinut la ultimele alegeri pentru Parlamentul Romdniei mandate de deputafi sau 
de senatori, incadrdndu-se astfel in noiiunea de partid politic parlamentar, conform defini^iei 
propuse, insd, la data comunicdrii de cdtre Autoritatea Electorald Permanentd, potrivit



art.24 alin.(4) ultima teza din Legea nr.33/2007, a listei partidelor politice ^i a organizatiilor 
cetdfenilor apar^inand minoritdfilor nalionale care au membri in Parlamentul European, 
respectivul partid sd nu mai aibd niciun membru in Parlamentul Romdniei, neincadrdndu-se 
astfel in nofiunea de „partid politic care are membri in Parlamentul European”. In acest 
context, menfionam cd, prin Hotdrdrea nr.2/H din 7 martie 2019 privind interpretarea 
noiiunii „partid politic care are membri in Parlamentul European", publicatd in Monitorul 
Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 192 din 11 martie 2019, Biroul Electoral Central a hotdrdt 
cd: „prin partid politic care are membri in Parlamentul European se inlelege acel partid 
politic care are cel pufin un membru in Parlamentul European la data comunicdrii de cdtre 
Autoritatea Electorald Permanentd, potrivit art. 24 alin. (4) ultima tezd din Legea nr.33/2007 
privind organizarea §i desfd§urarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicatd, cu 
modificdrile ulterioare, a listei partidelor politice §i a organiza(iilor cetdtenilor aparlindnd 
minoritdtilor nalionale care au membri in Parlamentul European.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislative, cu observatia 
ca ”(...) prevederile propunerii legislative sunt de naturd a avantaja partidele care au 
membri in Parlamentul European §i in Parlamentul Romdniei, in ceea ce prive§te stabilirea 
numdrului de ordine de pe buletinul de vot". Aceasta observatie implica, de asemenea, o 
regandire a modificarilor legislative propuse de iniliatori.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritafi a transmis 
un aviz negativ.

Comisia juridica, in §edinta din 03.02.2022, a analizat propunerea legislative si avizele 
primite si a hoterat se adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenti, un raport de 
respingere.

Prin confinutul seu normativ, propunerea legislative face parte din categoria legilor
organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit.a) din Constitutia Romaniei, 
republicate, si urmeaze se fie luate in dezbatere si adoptare de plenul Senatului, impreune cu 
prezentul raport de respingere, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(l) din Legea 
fundamentaie, ca si pyima Camera sesizata.

Secretar,

Senator Senator Laura Mihaela Fulgeanu Moagherll:

intocmit, coi^ilier Camelia Popescu
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