
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

              Bucureşti,14.03.2022              

              Plx 196/2018/2022 

 

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, trimisă, spre dezbatere în fond, Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru  administrație publică și  

amenajarea teritoriului,  cu adresa nr. Plx. 196/2018 din 20 aprilie 2018. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă 

 
   

florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
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              Plx 196/2018/2022 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat,  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 

propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, trimisă cu adresa nr. Plx. 

196/2018 din 20 aprilie 2016 şi înregistrată cu nr. 4c-11/580 din 21 aprilie 2018. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 

nr.1089 din 13.12.2017. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din data de 03.04.2018. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr.469 din 23.03.2018, lasă la latitudinea 

Parlamentului să decidă asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 

Guvernul, prin punctul de vedere nr.33 din 17.01.2019,  prin punctul de vedere 

transmis  nu  susține  adoptarea  acestei inițiative legislative. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.33/2007, în sensul reducerii numărului minim de semnături necesare pentru 

depunerea candidaturii la funcţia de membru din România în Parlamentul European, 

precum şi în sensul modificării pragului electoral. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități  a examinat propunerea legislativă în sistem mixt 

(fizic/ online) în şedinţa din data de 22 februarie 2022. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 

prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități  au 

hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 

           Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă             Ladanyi Laszlo-Zsolt 

 

 

 

 

 Consilier  parlamentar,  

 Florica Manole                                                                                                                                                   

 
 


