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referitor_la_propunerea legislativă pentru^inpdificarea_Legi| 

nr.33/2007 privind organizarea şi desiaşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European (b502/26.10.2021), transmisă de Secretarul 

General al Senatului cu adresa nr.XXXV/5322/01.11.2021 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D984/02.11.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul arL2 alin.l lila) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46 

alin.(2) din Regulamentul de oiganizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea Legii 

nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul 

conferirii partidelor politice reprezentate în Parlamentul României a 

aceluiaşi statut la stabilirea ordinii înscrierii pe buletinul de vot şi la 

stabilirea componenţei birourilor electorale cu cel avut în prezent de 

partidele politice reprezentate în Parlamentul European.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) 

lit.a) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. La textul propus pentru art.2 lit.b), semnalăm că sintagma 

„partide politice parlamentare”, a cărei definiţie se propune, nu se 

regăseşte nici în cuprinsul dispoziţiilor propuse a fi modificate prin 

prezentul proiect, nici în cuprinsul dispoziţiilor actului normativ de 

bază rămase nemodificate. Prin urmare, faţă de forma actuală a



proiectului, intervenţia legislativă asupra art.2, în sensul definirii 

sintagmei în discuţie, nu se justifică din perspectiva dispoziţiei art.48 

alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Pe de altă parte, înţelesul noţiunii de „partide politice 

parlamentare”, astfel cum este definită, diferă de înţelesul noţiunii de 

„partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale dintre acestea, care 

au membri în Parlamentul European sau în Parlamentul României”, 
noţiune folosită în tot cuprinsul proiectului.

Astfel, este posibil ca un partid să politic să fi obţinut la ultimele 

alegeri pentru Parlamentul României mandate de deputaţi sau de 

senatori, încadrându-se astfel în noţiunea de partid politic parlamentar, 
conform definiţiei propuse, însă, la data comunicării de către 

Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit art.24 alin.(4) ultima teză 

din Legea nr.33/2007, a listei partidelor politice şi a organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în 

Parlamentul European, respectivul partid să nu mai aibă niciun membru 

în Parlamentul României, neîncadrându-se astfel în noţiunea de „partid 

politic care are membri în Parlamentul European''. In acest context, 
menţionăm că, prin Hotărârea nr.2/H din 7 martie 2019 privind 

interpretarea noţiunii „partid politic care are membri în Parlamentul 

European", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 

din 11 martie 2019, Biroul Electoral Central a hotărât că: „prin partid 

politic care are membri în Parlamentul European se înţelege acel partid 

politic care are cel puţin un membru în Parlamentul European la data 

comunicării de către Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit 

art. 24 alin. (4) ultima teză din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu 

modificările ulterioare, a listei partidelor politice şi a organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în 

Parlamentul European.".
Faţă de cele de mai sus, în funcţie de intenţia de reglementare, este 

necesară fie renunţarea la intervenţia legislativă asupra alin.(2), fie, în 

cazul menţinerii definiţiei, reformularea acesteia astfel încât să aibă în 

vedere si partidele reprezentate în Parlamentul European şi înlocuirea, 
în tot cuprinsul proiectului, a sintagmei „partide politice, organizaţii 

ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi 
alianţele electorale dintre acestea, care au membri în Parlamentul
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European sau în Parlamentul României” cu sintagma „partide politice 

parlamentare”.
Totodată, referitor la definiţia propusă, semnalăm că aceasta nu 

este în acord cu definiţia partidelor politice parlamentare cuprinsă la 

art.118^ alin.(l) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările 

ulterioare, deşi, potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ 

vizează „armonizarea cadrului juridic general pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerii reprezentanţilor României în Parlamentul 

European cu legislaţia pentru alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, cu cea pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente şi cu legislaţia privind alegerea Preşedintelui 

României. Astfel, potrivit textului de lege menţionat, „în sensul 

prezentei legi, prin partide politice parlamentare se înţelege partidele 

politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care, la ultimele alegeri pentru Senat şi Camera Deputaţilor, au întrunit, 
individual sau într-o alianţă, pragul electoral şi au obţinut mandate de 

deputat sau de senator sau care nu au participat la ultimele alegeri 

parlamentare, dar la data declanşării calendarului electoral pentru 

alegerile parlamentare au ca membri 7 senatori sau 10 deputaţi.”
Având în vedere această observaţie, în funcţie de intenţia de 

reglementare, este necesară atât reanalizarea definiţiei propuse, cât şi 
modificarea Expunerii de motive care citează definiţia anterioară a 

partidelor politice parlamentare, cuprinsă în art.118 alm.(2), în 

prezent abrogat, şi nu actuala definiţie, cuprinsă în art.l 18^ alin.(l).
3. Sub rezerva celor de mai sus, din punct de vedere al redactării, 

la actuala formă a proiectului, formulăm următoarele observaţii şi 
propuneri:

3.1. Intmcât prin proiect nu sunt introduse elemente structurale noi în 

cuprinsul actului normativ de bază, precizăm că, în acord cu dispoziţiile art.59 

şi 60 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, soluţiile legislative preconizate sunt doar de natura modificării, nu 

şi de natura completării.
3.2. Pentm a reflecta corect natura intervenţiilor legislative, precum şi 

în acord cu uzanţele de redactare a actelor normative, este necesară 

restructurarea şi reformularea întregului Articol unic, după cum 

urmează:
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„Articol unic. - Legea nr.33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.627 din 31 august 2012, cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art.2.....se va reda textul dorit pentru acest articol.....
La textul propus pentru acest articol, deoarece ar urma să fie 

definite doar expresii, nu şi termeni, recomandăm eliminarea sintagmei 

„termenii şi” din cadrul părţii introductive.
2. La articolul 20, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6).....se va reda textul dorit pentru acest alineat
Precizăm că, deoarece alin.(6) este structurat doar în lita) şi b), 

modificarea acestora implică modificarea în întregime a respectivului 

alineat. O situaţie similară o regăsim şi la ultima intervenţie din 

propunere, unde modificarea lit. a) şi b) ale alin. (4) al art. 38 implică 

modificarea în întregime a respectivului alineat, el fiind structurat doar 

în cele două litere.
3. La articolul 24, alineatele (2)-(4) şi (6) vor avea următorul

cuprins:
„(2).......se va reda textul dorit pentru acest alineat.....”
„(3).......se va reda textul dorit pentru acest alineat.....”
„(4). .... se va reda textul dorit pentru acest alineat.....”
„(6).......se va reda textul dorit pentru acest alineat.....”
4. La articolul 26, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
„(3).......se va reda textul dorit pentru acest alineat.....”
„(4).......se va reda textul dorit pentru acest alineat.....”
5. La articolul 29 alineatul (12), literele a) şi b) vor avea următorul

cuprins:
„a).....se va reda textul dorit pentru această literă ”
„b).....se va reda textul dorit pentru această literă ”
6. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1).....se va reda textul dorit pentru acest alineat..... ”
7. La articolul 38, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4).....se va reda textul dorit pentru acest alineat..... ”.
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bomh-EVENIMENTE SUFERITE de actul...

,M. Of. nr. 28/16 ian. 2007L. nr. 33/2007
tege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

ijrepublicarecu . |ivŢOf. nr. 627/3^ aug. 2012___ !
jrenumerotare_____ Lege privind,oi^ani2area.şi.desfăşurareâ aiegerilorpentru

Parlamentul European

Codificări prin L. nr.J 87/2012 "l
[M. Of.nr. 757/12 nov. 2012

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

la dala de 1 febniane 2014, modifică an. 
52 alin. (5). an. 53 Ut. n) şi r): 
abrogă ari. 55-64

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

^jrno'dificări prin O.U.G. nr. 4/20^3 ]M! 0f. nr. 68/31 ian. 2013__
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

_ prorogă lennenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

«In^dificâri prin , L nr. 214/2013 J (M: Of- nr. 388/28 Iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şl pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

apmhă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

slm^cări prin O.U.cTnr. 4/2014 ' fM. Of. nr. 111/13 feb. 2014 
Ordonanţă de urgenţă privind operaţionaiizarea Registrului 
electoral şl pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şl 
desfăşurare a alegerilor pentnj Parlamentul European din anul 
2014

"aprobată prin L. nr. 263/2021

modifică an. 11. an. 14 alin. (1) şi (2). art. 
15 alin. (1) - (5), an. 19 alin. (2), an. 34 
alin. (1):
abrogă ari. 34 alin. (2) - (6)

M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021

®|modificări prin . L. nr. 263/2021 ; |M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2014 privind operaţionaiizarea Registrului electoral şi 
pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi . 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum 

. şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentoi Parlamentul European din anul 2014

aprobă O.U.C. nr. 4/2014
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