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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi 
a campaniilor electorale.  
                  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE 

Nicuşor HALICI  
 
 

 
 

Bucureşti, 30.10.2018 
Nr. 4c-13/986/2016/2018
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          RAPORT  

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

 
 

Camera Deputaţilor a hotărât trimiterea la Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.  

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

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice au 
adoptat Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în 
Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015, cu amendamente admise şi 
respinse. 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 
ziua de 4 octombrie 2017. 

În data de 19 octombrie 2017 a fost formulată sesizare de 
neconstituţionalitate formulată de un număr de 50 de deputaţi aparţinând grupurilor 
parlamentare ale Uniunii Salvaţi România, Partidul Mişcarea Populară şi Partidul 
Naţional Liberal. Curtea Constituţională prin Decizia nr. 718/2017  a constatat că 
legea criticată contravine principiului bicameralismului și a declarat neconstituțională 
legea în ansamblul său. 

În conformitate cu Deciziile Curții Constituționale nr.308/2012 și 
nr.619/2016,  când o lege este declarată neconstituțională în ansamblul său înainte de 
promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ: Cu privire la efectele Deciziei 
nr.619/2016, „Curtea reține că, în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, în 
cadrul controlului a priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei 
legi în ansamblul său, pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu 



 3

privire la acel act normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în 
privința respectivei reglementări. Prin urmare, opțiunea legiuitorului de a legifera în 
materia în care Curtea Constituțională a admis o obiecție de neconstituționalitate 
cu privire la o lege în ansamblul său presupune parcurgerea din nou a tuturor 
fazelor procesului legislativ prevăzut de Constituție și de regulamentele celor două 
Camere ale Parlamentului.” 

 Senatul a examinat inițiativa legislativă în noua formă, care este alcătuită 
din forma inițială plus amendamentele admise în cele două Camere,  inclusiv 
amendamentele noi introduse în Camera Deputaților în calitate de Cameră 
Decizională. 

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins, în ședința din          
19 martie 2018, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, în forma descrisă 
mai sus. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților în 
şedinţa din 4 aprilie 2018 a hotărât adoptarea unui raport de adoptare a Legii pentru 
modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale, cu un amendament admis. 

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 
ziua de 9 mai 2018. 

În data de 17 mai 2018 a fost formulată sesizare de neconstituţionalitate 
formulată de un număr de 80 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale 
Uniunii Salvaţi România şi Partidul Naţional Liberal. Curtea Constituţională prin 
Decizia nr. 432/2018  a declarat neconstituțională legea în ansamblul său. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților a  
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, un raport de respingere a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi 
a campaniilor electorale.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  din data de           
30 octombrie 2018, au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria 
legilor organice.  

 
 
 

PREŞEDINTE 
Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
Aida – Cristina CĂRUCERU  
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Consilier, 
Roxana David 
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