
Biroul permanent al Senatului
...... ............................................

PRIM MINISTRU

Domnule preşedinte,

în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituţie şi în 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, 
iniţiată de domnul deputat AUR George-Nicolae Simion împreimă cu un grup 

de parlamentari AUR (Bp. 502/2021).

1. Principalele reglementări

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr, 33/2007privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, propunându-se:
- includerea în Legea nr. 33/2007 a definiţiei partidului politic 

parlamentar;
- modificarea criteriilor de constituire a birourilor electorale astfel încât 

din componenţa acestora să facă parte, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai 
„partidelor politice care au membri în Parlamentul European sau în 

Parlamentul României',
- acordarea dreptului de participare a reprezentanţilor partidelor politice 

parlamentare în procesul de organizare şi desfăşurare a desemnării, prin 
tragere la sorţi, a celor 5 judecători de la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ce 

fac parte din componenţa Biroului Electoral Central;
- includerea partidelor politice parlamentare în prima etapă de tragere la 

sorţi pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vot, precum şi acordarea timpilor 

de antenă pentru toate partidele politice parlamentare, la serviciile publice de
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radio şi televiziune, fără a ţine cont de eventualele restricţii privind 

reprezentarea acestora în Parlamentul European.

II. Observaţii

1. Din motivarea prezentată sumar în Expunerea de motive, nu rezultă 

necesitatea acestei intervenţii legislative, respectiv importanţa reprezentării în 

Parlamentul României raportată la obiectul de reglementare al legii privind 

alegerile pentru Parlamentul European.
Apreciem că această completare nu este justificată cu argumente 

suficiente şi pertinente în raport de scopul şi obiectul de reglementare al Legii 

nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European. Argumentul „discriminărir între „partidele politice 

parlamentare şi partidele politice parlamentare care au membri în 

Parlamentul European'^ nu este nici explicat, nici exemplificat şi nici nu sunt 

motivate cerinţele care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială la 

insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în vigoare, principiile de 

bază şi finalitatea reglementărilor propuse, cu evidenţierea elementelor noi, 
conform cerinţelor de tehnică legislativă impuse de prevederile art. 31 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, obligatorii la 

redactarea propunerilor legislative aparţinând deputaţilor şi senatorilor.
A

2. In raport de conţinutul motivării din cuprinsul Expunerii de motive, 
arătăm că iniţiatorii au invocat prevederile art. 118 din Legea nr. 208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, ca argument 

pentru soluţiile propuse, fără a avea în vedere faptul că acest text a fost 

abrogat, ulterior declarării neconstituţionalităţii^ sintagmei „care au grup 

parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele ParlamentuluC, utilizată 

în cuprinsul Legii nr. 370/2004, dar şi în cuprinsul Legii nr. 208/2015.

^ Decizia nr. 418/2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) Ut. 
e), ale art. 4 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (2) Ut. c) teza finala din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea 
Preşedinteluii României, precum şi ale art. 118 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente. în cuprinsul acestei decizii, Curtea Constituţională a constatat că sintagma „care au grup 
parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentulur din cuprinsul art. 2 alin. (1) lit. e) 
din Legea nr. 370/2004 reprezintă un adaos nepermis la Constituţie, fiind în contradicţie cu dispoziţiile 
din Legea fundamentală cuprins în art. 2 alin. (1) privind exercitarea suveranităţii prin organe 
reprezentative constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, art. 62 alin. (1) privind alegerea 
Camerelor Parlamentului, precum şi în art. 103 alin. (1) referitor la partidele politice reprezentate în 
Parlament. Adăugând la Constituţie, prevederile de lege criticate înffâng, totodată, şi principiul 
supremaţiei acesteia consacrat de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală”.
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Prin urmare, o motivare sumară, care se raportează la soluţii normative 

care nu se mai regăsesc în fondul activ al legislaţiei, nu îndeplineşte exigenţele 

de tehnică legislativă impuse de prevederile Legii nr. 24/2000^, respectiv 

prevederile art. 13 privind integrarea proiectului în ansamblul legislaţiei, art. 
31 privind cuprinsul motivării, art. 32 privind redactarea motivării.

Arătăm că motivarea inconsistentă, lipsa corelării soluţiilor legislative 

cu ansamblul legislaţiei în vigoare reprezintă vicii de tehnică legislativă ce 

afectează calitatea legii, iar nerespectarea acestor standarde a fost 

sancţionată^ în repetate rânduri, de Curtea Constituţională cu declararea 

neconstituţionalităţii actului normativ care nu îndeplineşte cerinţele de 

claritate, previzibilitate şi coerenţă, ca şi componente ale calităţii legii, 
indispensabile asigurării şi respectării principiului legalităţii, prevăzut de art, 
1 alin.(5) din Constituţie.

3. Totodată, semnalăm că, potrivit art. 47 alin. (4) dmLegea nr. 24/2000 

„în cazul actelor normative care au ca obiect modificări sau completări ale 

altor acte normative, articolele se numerotează cu cifre romane, păstrăndu- 

se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate''. In 

consecinţă, era necesară numerotarea cu cifre arabe în cadrul Articolului unic 

a textelor modificate sau completate din cuprinsul Legii nr. 33/2007.

4. Sistemul electoral este reglementat, potrivit art. 73 alin. (3) lit. a) din 

Legea fundamentală, prin lege organică. în aplicarea normei constituţionale 

menţionate, Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a reglementat condiţiile de desfăşurare a alegerii membrilor din 

România în Parlamentul European, ca modalitate concretă de exercitare a 

dreptului de vot şi a dreptului de a fi ales.
Actualele criterii privind componenţa birourilor electorale, stabilirea 

ordinii candidaţilor pe buletinele de vot şi acordarea timpilor de antenă 

reprezintă opţiunea legiuitorului în materia alegerilor pentru Parlamentul 

European şi au fost stabilite de acesta prin raportare la instituţia/autoritatea 

pentru care se organizează alegerile.
Astfel, Legea nr. 33/2007 a stabilit o prioritate la constituirea birourilor 

electorale/stabilirea ordinii candidaţilor pe buletinele de vot/acordarea 

timpilor de antenă în favoarea formaţiunilor politice care au obţinut la 

alegerile anterioare mandate de parlamentar european.

2 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
^ Decizia nr. 903/2010, Decizia nr. 489/2016
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In mod similar, Legea nr. 208/2015 a reglementat acelaşi tip de prioritate 

în favoarea formaţiunilor politice care au dovedit la alegerile parlamentare 

anterioare un anumit nivel de reprezentativitate, intrând în Parlament.
Considerăm că prioritatea stabilită de Legea nr. 33/2007 în favoarea 

formaţiunilor politice cu membri în Parlamentul European nu are caracter 

discriminatoriu, sens în care invocăm jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

care, în cadrul Deciziei nr. 775 din 18 decembrie 2014, a analizat o excepţie 

de neconstituţionalitate potrivit căreia ^.candidaţii care fac parte din partidele 

care au membri în Parlamentul European beneficiază de o serie de avantaje, 
în timp ce candidaţilor care fac parte din partidele care nu au membri în 

Parlamentul European li se creează dezavantaje.'' In soluţionarea respectivei 

obiecţii. Curtea a reţinut faptul că prevederile art. 24 alin. (6) din Legea nr. 
33/2007, referitoare la completarea Biroului Electoral Central cu 

reprezentanţii competitorilor electorali, "nu încalcă dreptul de a fi ales în 

Parlamentul European" şi nici dispoziţiile art. 16 din Constituţie.
Apreciem că modificarea acestui criteriu în sensul propus de iniţiatorii 

propunerii legislative reprezintă o decizie politică, aflată exclusiv la 

latitudinea forului legislativ.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Parlamentul va decide cu privire la adoptarea acestei iniţiative
legislative.

Cu stimă,

Nicolae - Ionel CIUCĂ

ISTRU

Domnului senator Florin - Vasile CÎTU 

Preşedintele Senatului

dana.popescu
Text Box




