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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ  ŞI IMUNITĂŢI 
           Bucureşti, 29 august 2012 
           Nr.    PL- x 168/2012 

 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.14 din 
09.01.2003 - Legea partidelor politice 

 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice,  
trimis cu adresa nr. PL-x 168 din 29 mai 2012 şi  înregistrat cu nr. 31/392 din 29 
mai 2012. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu completările ulterioare, în scopul asigurării 
participării la alegerea structurilor de conducere a fiecărui membru de partid, 
conform Expunerii de motive. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1221 din 18 noiembrie 2011, a avizat 
favorabil, cu observaţii şi propuneri,  iniţiativa legislativă. 
           Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 371 din 6 martie 
2012, consideră că Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra 
adoptării acestei iniţiative legislative.  

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a transmis un aviz negativ, cu nr. 25/244/14 iunie 2012. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a transmis un aviz negativ, cu nr. 26/142 din 14 iunie 2012. 
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  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de 
vedere al Guvernului, în şedinţa din 28 august 2012.  
            La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 22 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

Ca urmare a dezbaterilor din Comisie, s-a constatat că în prezent modul de 
reglementare a desemnării organelor executive este lăsat de legiuitor la latitudinea 
partidelor politice, prin statut respectându-se principiul libertăţii partidelor politice 
şi consacrându-se amestecul restrâns al statutului în structura şi organizarea internă 
a partidelor politice. O reglementare în sens contrar, potrivit proiectului de lege, se 
aduce atingere principiului mai sus menţionat. De asemenea, s-a apreciat că prin 
proiectul de lege se creează o discriminare între membrii de partid, încălcându-se 
prevederile art. 16 din Constituţia României, republicată, în sensul că doar cei cu o 
vechime de cel puţin 6 luni pot să participe la alegerea preşedintelui partidului, 
respectiv la alegerea preşedinţilor de filiale. 

Faţă de cele arătate, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice. 
              În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 
                             PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
                               Daniel BUDA                       Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Paul Şerban 
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