
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 
 

 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului           
nr. 1 din 7 februarie 2007 privind unele măsuri pentru organizarea 
şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 
2007, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi 
completări:  

 
 

 1. La articolul I punctul 2, articolul 91 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

  „Art. 91. - (1) Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative, prin Oficiul Român pentru Imigrări, selectează şi 
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prelucrează datele din Sistemul naţional de evidenţă a străinilor, 
întocmeşte, tipăreşte şi pune la dispoziţia Autorităţii Electorale 
Permanente lista cu cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în evidenţe, 
în vederea stabilirii autenticităţii declaraţiilor persoanelor eligibile 
comunitar şi cererilor alegătorilor comunitari în ceea ce priveşte 
numele şi prenumele, data naşterii, cetăţenia şi domiciliul/reşedinţa 
de pe teritoriul României. 

 (2) Listele electorale permanente se întocmesc şi se 
actualizează de primarul unităţii administrativ-teritoriale, împreună 
cu structura judeţeană sau, după caz, a municipiului Bucureşti 
subordonată Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerul Internelor şi 
Reformei Administrative. 

 (3) Listele electorale permanente se întocmesc în două 
exemplare, originale, şi se semnează de primar, de şeful serviciului 
public comunitar judeţean sau, după caz, al sectoarelor 
municipiului Bucureşti, de evidenţă a persoanelor şi de şeful 
structurii judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti 
subordonate Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date 
privind Evidenţa Persoanelor. Un exemplar se predă spre păstrare 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi unul se predă 
judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care 
a fost întocmit. 

 (4) Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc 
în 3 exemplare şi se semnează de primar, de secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale, de şeful serviciului public comunitar 
judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi de şeful structurii judeţene sau, după caz, 
a municipiului Bucureşti subordonate Centrului Naţional de 
Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. Un 
exemplar se predă de către primar, pe bază de proces-verbal, 
preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare, un 
exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar 
un exemplar al copiei se păstrează de către primar. 
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 (5) Actualizarea listelor electorale permanente se face în cel 
mult 45 de zile de la data publicării hotărârii Guvernului pentru 
stabilirea zilei de referinţă. În termen de 5 zile de la actualizare, 
primarii au obligaţia de a pune la dispoziţia partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, la cererea şi pe cheltuiala 
acestora, copii de pe listele electorale permanente.” 
 
  2. La articolul I punctul 2, articolul 92 se abrogă. 
 

 3. La articolul I punctul 7, după alineatul (5) al articolului 
14 se introduce un nou alineat, alin. (51), cu următorul cuprins: 

 „(51) În vederea completării Biroului Electoral Central, partidele 
politice parlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale, 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup 
parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, precum 
şi partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele 
electorale comunică, în scris, birourilor electorale, numele şi 
prenumele reprezentanţilor lor, precum şi al unui supleant. În lipsa 
titularului, supleantul are aceleaşi drepturi ca acesta.”  
 
 

 4. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou 
punct, punctul 111, cu următorul cuprins:  

 „111. După articolul 18 se introduce un nou articol, art. 181, 
cu următorul cuprins:    

 «Art. 181. – Sunt interzise prezentarea de sondaje de opinie 
cu conţinut electoral, difuzarea de emisiuni electorale referitoare la 
intenţia de vot cu 30 de zile înainte de ziua de referinţă, precum şi 
prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne în ziua de 
referinţă, înainte de închiderea votării.»” 
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5. Articolul IV se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. IV. - (1) Articolul 53 din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 
iulie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă. 

 (2) Dispoziţiile Legii nr. 334/2006, cu modificările ulterioare, 
referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat, cuprinse 
în art. 14-19, se suspendă până la data de 31 decembrie 2007 
inclusiv. 

 (3) În anul 2007 partidele politice primesc subvenţii de la 
bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, 
potrivit următoarei metodologii: 

  1. Subvenţia se varsă lunar în contul fiecărui partid 
politic prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi se 
reflectă distinct în evidenţa contabilă. Suma alocată anual 
partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile 
prevăzute în bugetul de stat. 

  2. Partidele politice care la începutul legislaturii au 
reprezentanţi în grupuri parlamentare, cel puţin într-o Cameră, 
primesc o subvenţie de bază. Totalul subvenţiilor de bază 
reprezintă o treime din subvenţiile bugetare alocate partidelor 
politice. 

  3. Partidele politice reprezentate în Parlament primesc 
şi o subvenţie proporţională cu numărul de mandate obţinute. 
Suma cuvenită pentru un mandat se stabileşte prin împărţirea 
restului de două treimi din subvenţiile de la bugetul de stat pentru 
partide politice la numărul total al parlamentarilor. 

  4. Subvenţia totală acordată de la bugetul de stat unui 
partid politic, după aceste operaţiuni, nu poate depăşi de 5 ori 
subvenţia de bază. 

  5. Partidele politice care nu au mandate parlamentare, 
dar au obţinut cu cel mult 1% sub pragul electoral, primesc 
subvenţii egale, care se stabilesc prin împărţirea sumei neutilizate, 
potrivit dispoziţiilor pct. 4, la numărul partidelor politice  
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respective. Suma totală acordată partidelor politice neparlamentare 
nu poate fi mai mare decât o subvenţie de bază. 

  6. Sumele neutilizate după redistribuire, potrivit 
prevederilor pct. 5, se împart partidelor politice parlamentare 
proporţional cu numărul mandatelor. 

  7. Sumele neutilizate la sfârşitul anului financiar se 
reportează în anul următor. 

 (4) Fondurile alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 
2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru finanţarea partidelor politice, cuprinse în bugetul Autorităţii 
Electorale Permanente, se transferă cu aceeaşi destinaţie în bugetul 
Secretariatului General al Guvernului. 

 (5) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să 
introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, 
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în 
volumul şi structura bugetului Secretariatului General al 
Guvernului şi Autorităţii Electorale Permanente. 

 (6) Până la data de 31 decembrie 2007, atribuţiile de control 
referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi 
atribuţiile de control, evidenţă şi sancţiuni referitoare la finanţarea 
campaniilor electorale, ce revin Autorităţii Electorale Permanente 
în conformitate cu dispoziţiile Legii  nr. 334/2006, cu modificările 
ulterioare, se exercită de Curtea de Conturi. 

 (7) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului 
alegerilor, mandatarul financiar stabilit potrivit Legii nr. 334/2006, 
cu modificările ulterioare, este obligat să depună, atât la 
Autoritatea Electorală Permanenta, cât şi la Curtea de Conturi, un 
raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale. 

 (8) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plaţilor 
efectuate în campania electorală, Curtea de Conturi poate solicita 
orice declaraţii şi documentele suplimentare pe care le consideră 
necesare. 

 (9) În termen de 30 de zile de la primirea raportului prevăzut 
la alin. (7) sau, după caz, a documentelor suplimentare solicitate, 
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Curtea de Conturi, în alcătuirea prevăzută la art. 56 din Legea           
nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va 
pronunţa asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi 
asupra legalităţii plăţilor făcute. Dacă se apreciază că există 
anumite neregularităţi sau încălcări ale restricţiilor legale privind 
veniturile şi cheltuielile electorale, Curtea de Conturi, în aceeaşi 
alcătuire, poate dispune restituirea, în tot sau în parte, a subvenţiei 
primite de la bugetul de stat. 

 (10) Hotărârea pronunţată de Curtea de Conturi, potrivit alin. 
(9), poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 
condiţiile legii. 

 (11) Dispoziţiile  alin. (3) şi (4) se aplică în mod 
corespunzător şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale.” 

 
 

 Art. II. – Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 
2007,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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  Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 9 octombrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76                 
alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Bogdan Olteanu 
 
 


