
                                                     
            PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE  
DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 

                 Bucureşti,  10 martie  2009 
Nr. PL-x  665/2008 

 
 
 
 

 

                                     RAPORT 
asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 

 
 
              În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, trimis cu 
adresa nr.PL-x 665 din 4 noiembrie 2008 şi  înregistrat cu nr. 31/1046 din 7 
noiembrie 2008. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege, în şedinţa din 29 octombrie 2008, în forma prezentată de Guvern. 
                Camera Deputaţilor este  Cameră decizională în conformitate cu 
dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
               Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1007 din 27.08.2008, a avizat 
favorabil  ordonanţa de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 
               Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr.460 din 
02.02.2009,   susţine adoptarea proiectului de lege. 
               Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.98/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, urmărindu-se punerea de acord a dispoziţiilor legale privind finanţarea 
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partidelor politice şi a campaniilor electorale cu cele privind alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, precum şi reglementarea situaţilor insuficient 
reglementate prin lege. 
              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, 
expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din 10 martie        
2009.  
              La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, domnii Ion 
Grigore- director, din partea Ministerul  Finanţelor Publice şi Cristian Leahu – 
director, din partea Autorităţii Electorale Permanente. 
              La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
              În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de invitaţi, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, în forma prezentată de Guvern şi 
adoptată de Senat. 
 
                  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
                          PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
 
                           Daniel BUDA                             Gabriel ANDRONACHE 
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