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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR                                                                       SENATUL  

 

 

 

LEGE  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.  

 

 

Art. I. – Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 

a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

446 din 23 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

1. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt: 

a) cotizații ale membrilor; 

b) donații, legate și alte liberalități; 

c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 16; 

d) subvenții de la bugetul de stat; 

e) împrumuturi; 

f) dobânzi bancare.” 

 

2. După alineatul (10) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alin. (11), 

cu următorul cuprins: 
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„(11) Partidele politice pot primi bunuri în comodat de la membrii acestora, în 

condiţiile legii, contractul de comodat trebuind să fie încheiat în formă autentică sau             

printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă.” 

 

3.  Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 4. – (1) Persoanele responsabile de administrarea fondurilor partidului politic 

au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, 

economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor partidului politic și în 

administrarea patrimoniului acestuia. 

(2) Partidele politice, alianțele politice şi organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale stabilesc, conform statutelor proprii, oportunitatea cheltuielilor 

privind finanțarea activităţii curente şi a campaniei electorale, pe bază de justificări 

fundamentate. 

(3) În sensul prezentei legi, prin termenii de mai jos se înţeleg următoarele: 

a) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea 

rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor 

rezultate; 

b) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre 

activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective; 

c) eficiență - maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele 

utilizate; 

d) legalitate - caracteristica unei operațiuni de a respecta toate prevederile legale 

care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării acesteia.” 

 

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 5. - (1) Cuantumurile cotizațiilor se stabilesc prin hotărâre a organelor de 

conducere ale partidului politic, potrivit statutului propriu.  

(2) Veniturile totale ale partidelor politice provenite din cotizații nu sunt plafonate. 

(3) Suma cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid politic nu poate 

depăși 48 de salarii de bază minime brute pe țară. Salariul de bază minim brut pe țară luat 

ca referință este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. 

(4) Cotizațiile a căror valoare individuală depășește 5 salarii de bază minime brute 

pe țară se vor încasa numai prin conturi bancare. 

(5) Partidele politice au obligația de a comunica Autorității Electorale Permanente, 

până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din cotizații 

obținute în anul fiscal precedent, precum și lista membrilor de partid care au plătit în anul 

fiscal precedent cotizații. 
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(6) Lista prevăzută la alin. (5) trebuie să cuprindă următoarele elemente: numele 

și prenumele membrului de partid, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, valoarea anuală 

individuală a cotizației.” 

 

5. După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu 

următorul cuprins: 

„(21)  Valoarea maximă a donaţiilor prevăzută de alin. (2) nu cuprinde donațiile 

pentru campaniile electorale.” 

 

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 9. – Donația în bani a cărei valoare depășește 5 salarii de bază minime brute 

pe țară se va efectua numai prin cont bancar. 

 

7. După articolul 9, se introduce un nou articol, art. 91, cu următorul cuprins: 

„Art. 91.  - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (1), donația în bani a 

cărei valoare nu depășește 1% din salariul de bază minim brut pe ţară poate fi efectuată 

prin serviciul de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, sub condiţia utilizării unui 

număr de telefon cu abonament în rețelele naţionale de telefonie mobilă. 

(2) Valoarea totală a donaţiilor primite prin SMS de la acelaşi număr de telefon           

într-un an fiscal nu poate depăşi 2 salarii de bază minim brute pe ţară. 

(3) Valoarea totală a donaţiilor primite prin SMS de un partid politic într-un an 

fiscal nu poate depăși 10% din veniturile obţinute de partidul politic în anul respectiv.” 

 

8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 10. - Reducerile de preț din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite 

partidelor politice se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului politic, 

conform normelor emise de Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului 

Finanțelor Publice.” 

 

9. După alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alin. (4), cu 

următorul cuprins: 

„(4) Donaţiile în bani, primite de partidele politice în numerar, se consemnează  

într-un înscris sub semnătură privată cu dată certă încheiat de către donator şi persoana 

responsabilă de administrarea fondurilor partidului politic.” 

 

10. Alineatul (1) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„(1) Partidele politice au obligația de a comunica Autorității Electorale 

Permanente, până la data de 30 aprilie a anului următor, lista persoanelor fizice sau juridice 

care au acordat donații sau împrumuturi partidelor politice.” 

 

11. La articolul 13, litera a) a alineatului  (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„a) pentru persoanele fizice: numele și prenumele donatorului sau 

împrumutătorului, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, valoarea, felul donației sau 

împrumutului și data la care a fost efectuată donația sau împrumutul; în cazul împrumutului 

se va menționa și termenul de restituire al acestuia;” 

 

12. Alineatul (3) al articolului 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Donațiile prevăzute la alin. (2) se declară la Autoritatea Electorală 

Permanentă, până la data de 30 aprilie a anului următor.” 

 

13. La articolul 16, litera h) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„h) subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1) - (3), 

pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în 

contractul de subînchiriere să depășească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de 

închiriere încheiat cu autoritățile locale;” 

 

14. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(2) Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare, pentru fondurile 

obţinute conform art. 3. 

(3) Partidele politice au obligația de a comunica Autorității Electorale Permanente, 

până la data de 30 aprilie a fiecărui an, cuantumurile totale ale veniturilor obținute în anul 

fiscal precedent din activitățile prevăzute la alin. (1) și din sursele prevăzute la alin. (2), 

defalcate pe fiecare tip de activitate și sursă.” 

 

15. Alineatul (4) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Partidul politic are obligația de comunica Autorității Electorale Permanente, 

până la data de 30 aprilie a anului următor, lista formațiunilor nepolitice cu care este asociat 

și cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1).” 

 

16. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„(1) Partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat, în condițiile 

legii.” 

 

17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 20. - 25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi împărțite 

partidelor politice, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, 

proporțional cu numărul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale pentru 

alegerea consilierilor județeni și a consilierilor din cadrul municipiului București, dacă au 

obținut cel puțin pragul electoral în judeţul respectiv sau municipiul Bucureşti, după caz.” 

 

18. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 22. - Partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale pot renunţa la dreptul la subvenţia anuală de la bugetul de stat prin cerere scrisă, 

semnată de reprezentanţii legali ai acestora.” 

 

19. Alineatul (1) al articolului 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Subvenția de la bugetul de stat se varsă în prima decadă a fiecărei luni, prin 

bugetul Autorității Electorale Permanente, într-un cont special deschis de către fiecare 

partid politic. Veniturile și cheltuielile din subvenții de la bugetul de stat se reflectă distinct 

în evidența contabilă a partidelor politice, conform normelor emise de Autoritatea 

Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.” 

 

20. După alineatul (1) al articolului 23, se introduce un nou alineat, alin. (11), 

cu următorul cuprins: 

„(11) Partidele politice comunică Autorităţii Electorale Permanente, până la data 

de 25 a fiecărei luni, situația defalcată a cheltuielilor efectuate din subvenția de la bugetul 

de stat în luna anterioară, pe categorii de cheltuieli, precum și soldul contului special pentru 

subvenții.” 

 

21. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 24.  - (1) În cazul în care constată nereguli privind utilizarea subvenției de la 

bugetul de stat, Autoritatea Electorală Permanentă poate suspenda, prin decizie, dreptul la 

subvenție, până la îndeplinirea cerințelor legale. 

(2) În cazul utilizării subvenției de la bugetul de stat cu încălcarea destinațiilor 

prevăzute de art. 25 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă dispune, prin decizie, 

reîntregirea sumelor de bani provenite din subvenția de la bugetul de stat ce au fost acordate 

partidului politic cu sumele de bani plătite cu încălcarea destinațiilor legale. 
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(3) Autoritatea Electorală Permanentă notifică în prealabil partidului politic 

neregulile constatate și termenul de remediere a acestora.  

(4) Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate 

nu poate fi mai mare de 15 zile. 

(5) Decizia de suspendare a dreptului la subvenție poate fi contestată în termen de 

15 zile de la data comunicării, la instanța de contencios administrativ competentă, care 

trebuie să se pronunțe în termen de 15 zile de la data sesizării. Hotărârea instanței este 

definitivă. 

(6) În termen de 10 zile de la data primirii notificării scrise a partidului politic 

referitoare la remedierea neregulilor constatate, Autoritatea Electorală Permanentă se 

pronunță, prin decizie, asupra ridicării suspendării dreptului la subvenție.” 

 

22. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 25. - (1) Veniturile care provin din subvenții de la bugetul de stat pot avea 

următoarele destinații: 

a) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediilor în limita a 40% 

din valoarea totală a subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

b) cheltuieli de personal în limita a 60% din valoarea totală a subvenţiilor primite 

de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

c) cheltuieli pentru presă și propagandă în limita a 40% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

d) cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter politic în limita a 45% din 

valoarea totală a subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

e) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate în limita a 30% din valoarea totală 

a subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

f) cheltuieli pentru telecomunicații în limita a 25% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

g) cheltuieli cu delegațiile din străinătate în limita a 35% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

h) cheltuieli cu cotizațiile datorate organizațiilor politice internaționale la care este 

afiliat partidul politic în limita a 5% din valoarea totală a subvenţiilor primite de la bugetul 

de stat în anul fiscal respectiv; 

i) investiții în bunuri mobile și imobile, necesare activității partidelor respective în 

limita a 45% din valoarea totală a subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal 

respectiv; 

j) cheltuieli de protocol în limita a 25% din valoarea totală a subvenţiilor primite 

de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 
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k) cheltuieli de birotică în limita a 15% din valoarea totală a subvenţiilor primite 

de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

l) cheltuieli cu comisioane bancare în limita a 5% din valoarea totală a subvenţiilor 

primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

m) cheltuieli cu chiriile și utilitățile sediilor în limita a 30% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

n) cheltuieli de întreținere și reparații auto în limita a 35% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

o) cheltuieli cu prime de asigurare în limita a 15% din valoarea totală a subvenţiilor 

primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

p) cheltuieli de transport în limita a 15% din valoarea totală a subvenţiilor primite 

de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

q) cheltuieli cu combustibili și carburanți în limita a 25% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

r) cheltuieli cu producția și difuzarea de spoturi publicitare în limita a 30% din 

valoarea totală a subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

s) cheltuieli cu consultanța politică în limita a 45% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

t) cheltuieli cu consultanța juridică în limita a 25% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

u) cheltuieli cu sondajele de opinie naționale și locale în limita a 35% din valoarea 

totală a subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

v) cheltuieli cu onorariile avocaților, executorilor și experților în limita a 25% din 

valoarea totală a subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

w) cheltuieli cu taxele de timbru în limita a 5% din valoarea totală a subvenţiilor 

primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

x) cheltuieli cu taxele mărcilor înregistrate în limita a 5% din valoarea totală a 

subvenţiilor primite de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv; 

y) cheltuieli cu penalitățile în limita a 5% din valoarea totală a subvenţiilor primite 

de la bugetul de stat în anul fiscal respectiv. 

(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenții de la bugetul de stat 

pentru oricare alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1). 

(3) Subvențiile de la bugetul de stat primite de partidele politice, alianţele politice 

şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au fost utilizate până 

la sfârșitul anului fiscal, precum și dobânzile aferente, rămân în posesia acestora pentru a 

fi cheltuite, în condițiile prezentei legi.”   
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   23. După articolul 25, se introduc două noi  articole, art. 251 şi art. 252, cu 

următorul cuprins: 

„Art. 251.  – (1) Cheltuielile de personal efectuate din subvenţiile primite de la 

bugetul de stat trebuie să respecte prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Cheltuielile pentru acţiuni de protocol efectuate din subvenţiile primite de la 

bugetul de stat şi dotarea cu autoturisme a partidelor politice trebuie să respecte 

normativele prevăzute de anexa la prezenta lege. 

(3)  Cheltuielile efectuate din subvenţiile primite de la bugetul de stat pentru plata 

drepturilor personalului şi membrilor partidelor politice care îndeplinesc pentru partidele 

politice unele activități cu caracter temporar, în țară și în străinătate, trebuie să respecte 

actele normative aplicabile personalului autorităților și instituțiilor publice care 

îndeplinește unele activități cu caracter temporar, în țară și în străinătate, inclusiv cu ocazia 

delegării sau detașării. Personalul  şi membrii partidelor politice care îndeplinesc pentru 

partidele politice unele activități cu caracter temporar în străinătate se încadrează în 

categoria I de indemnizaţie de deplasare, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995   

privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru 

îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 252. – (1) În mod excepțional, pe durata stării de alertă, a stării de urgenţă şi 

a stării de asediu, partidele politice pot sponsoriza, în condiţiile legii, următoarele categorii 

de beneficiari: 

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau 

urmează să desfășoare o activitate în  domeniul umanitar, al protecției drepturilor omului, 

medico-sanitar şi/sau de asistență și servicii sociale; 

b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale 

administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a). 

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 25 şi prin derogare de la art. 3 din Legea nr. 

32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării 

de alertă, a stării de urgenţă şi a stării de asediu, partidele politice pot efectua activităţile 

de sponsorizare prevăzute de alin. (1) şi din subvenţiile primite de la bugetul de stat.” 

 

24. La articolul 28, litera a) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„a) să fie efectuate numai din contribuțiile prevăzute de alin. (11);” 

 

25. Alineatele (6) şi (11) ale articolului 28 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
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„(6) Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile 

prevăzute la alin. (2) - (4). 

.... 

(11) Sunt permise numai următoarele categorii de contribuții pentru campania 

electorală: 

a) venituri în bani ale partidului politic, alianței politice sau organizației cetățenilor 

aparținând minorităților naționale obţinute din sursele prevăzute de art. 3 alin. (1); 

b) venituri în bani ale candidaților;  

c) donații în bani primite de candidați de la persoane fizice, cu aplicarea 

corespunzătoare a art. 6, 9 și 11; 

d) împrumuturi în bani contractate de candidați de la persoane fizice sau instituții 

de credit, cu aplicarea corespunzătoare a art. 3 alin. (2) – (5) şi art. 7.” 

 

 26. Alineatul (3) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Prin excepție de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2), contribuțiile prevăzute de 

alin. (2) pot proveni din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în acest caz, prin 

excepție de la prevederile art. 28 alin. (3) şi (4), fiind utilizat un cont bancar distinct.” 

 

27. Alineatele (1) – (3) şi (7) ale articolului 36 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

„(1) În campania electorală şi în campania pentru referendum, candidații, partidele 

politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale, precum și cetățenii cu drept de vot au dreptul să își exprime opiniile 

în mod liber și fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, comunicare directă cu 

alegătorii, utilizarea televiziunii, a radioului, a presei scrise, a mijloacelor electronice și a 

celorlalte mijloace de informare în masă. 

(2) În campania electorală şi în campania pentru referendum pot fi utilizate numai 

următoarele tipuri de materiale de propagandă electorală: 

a) afișe, ecrane publicitare, meshuri, panouri publicitare mobile, panouri publicitare, 

proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule, steaguri 

publicitare, structuri de publicitate autoportante şi meshuri digitale; 

b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media 

audiovizuală; 

c) publicitate în presa scrisă; 

d) materiale de propagandă electorală online; 

e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite. 
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(3) Partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor 

aparținând minorităților naționale, precum și candidații independenți care au comandat 

materialele de propagandă electorală prevăzute la alin. (2) lit. a), c), d) și e) au obligația de 

a menţiona pe acestea următoarele date: 

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic, a alianței 

electorale din care acesta face parte sau a alianței politice, după caz, care le-a comandat; 

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat, pentru materialele prevăzute 

la alin. (2) lit. a), c), d) şi e); 

c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13); 

d) tirajul, pentru materialele prevăzute la alin. (2) lit. a) și e). 

... 

(7) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, online, 

audio sau video, care îndeamnă alegătorii, în mod direct sau indirect, să voteze sau să nu 

voteze, în cadrul unor alegeri, pentru un candidat sau partid politic, clar identificat, 

respectiv să voteze sau să nu voteze în cadrul unui referendum.” 

 

28. După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 361, cu următorul 

cuprins: 

Art.  361. – (1) Pentru fiecare comandă de achiziţie de materiale de propagandă 

electorală, partidul politic, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale  şi 

candidatul independent comunică electronic Autorităţii Electorale Permanente în cel mult 

48 de ore de la data recepţionării materialelor de propagandă electorală de la operatorul 

economic, următoarele: 

a) descrierea şi caracteristicile tehnice ale materialelor de propagandă electorală; 

b) valoarea în bani a materialelor de propagandă electorală recepţionate; 

c) locurile şi/sau modalitatea de utilizare a materialelor de propagandă electorală, 

după caz. 

 (2) Datele prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţă publică pe site-ul Autorităţii 

Electorale Permanente. 

   

29. Alineatul (2) al articolului 38 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

a) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală la 

radio şi televiziune în cuantum de maximum 60% din totalul cheltuielilor care pot fi 

efectuate în campania electorală; 

b) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală 

online, în cuantum de maximum 45% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în 

campania electorală; 
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c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul 

cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală; 

d) cheltuieli pentru afișe, ecrane publicitare, meshuri, panouri publicitare mobile, 

panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe 

vehicule, steaguri publicitare, structuri de publicitate autoportante, meshuri digitale, 

broşuri şi pliante, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate 

în campania electorală; 

e) cheltuieli aferente serviciilor de telefonie și internet, în cuantum de maximum 

30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală; 

f) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă electorală în 

presa scrisă în cuantum de maximum 25% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în 

campania electorală; 

g) cheltuieli de transport și cazare ale candidaților, cheltuieli de hrană, cazare și 

transport ale voluntarilor și ale membrilor partidului politic, cheltuieli pentru închirierea 

de spații și echipamente, cheltuieli pentru vestimentația voluntarilor și a membrilor 

partidului politic inscripționată cu denumirea sau numele competitorului electoral, 

cheltuieli destinate organizării de reuniuni electorale, în cuantum de maximum 25% din 

totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală; 

h) cheltuieli pentru asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru 

plata serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 25% din totalul 

cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală; 

i) cheltuieli pentru comisioane bancare.” 

 

30. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 38 se abrogă. 

 

31. Articolul 40 se abrogă. 

 

32. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 44. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă controlează anual legalitatea 

veniturilor și cheltuielilor fiecărei formaţiuni politice care beneficiază de subvenție de la 

bugetul de stat potrivit prezentei legi. 

(2) Autoritatea Electorală Permanentă controlează, la fiecare 3 ani, legalitatea 

veniturilor și cheltuielilor formaţiunilor politice care nu beneficiază de subvenţie de la 

bugetul de stat potrivit prezentei legi. 

(3) Raportul anual privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 

se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității 

Electorale Permanente, până la data de 30 iunie a anului următor. 
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(4) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), Autoritatea Electorală Permanentă poate 

controla legalitatea finanţării formaţiunilor politice la sesizarea oricărei persoane interesate 

care prezintă dovezi privind încălcarea prevederilor prezentei legi sau, din oficiu, când 

există suspiciuni întemeiate privind încălcarea prevederilor prezentei legi. 

(5) În cazul în care în cadrul controlului efectuat de către Autoritatea Electorală 

Permanentă privind respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea partidelor 

politice și a campaniilor electorale apar suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură 

penală, Autoritatea Electorală Permanentă sesizează organele de urmărire penală. 

(6) Rapoartele controalelor efectuate și documentele de sancționare se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Autorității Electorale 

Permanente, în termen de 45 de zile de la data întocmirii acestora.” 

 

33. Alineatul (1) al articolului 45 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) La fiecare trei ani, situațiile financiare anuale întocmite de partidele politice 

care primesc subvenții de la bugetul de stat sunt supuse auditului, în condițiile legii.” 

 

34.  Alineatul (4) al articolului 47 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) În situația în care la data depunerii raportului detaliat de venituri și cheltuieli 

electorale, candidații independenți şi partidele politice înregistrează datorii, aceștia au, 

până la data achitării acestora, următoarele obligaţii: 

a) să raporteze trimestrial Autorității Electorale Permanente stadiul plăţii 

cheltuielilor angajate pentru campania electorală până la data achitării integrale a acestora; 

b) să transmită în fiecare lună Autorității Electorale Permanente extrase actualizate 

ale tuturor conturilor bancare utilizate pentru campania electorală până la data plăţii tuturor 

cheltuielilor angajate pentru campania electorală.” 

 

35. Alineatele (1), (7), (9), (10) și (13) ale articolului 48 se modifică și vor avea 

următorul cuprins:  

„(1) În cel mult 120 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, 

Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianțelor politice și 

organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, pe baza documentelor 

justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, 

sumele aferente cheltuielilor electorale efectuate în toate circumscripțiile electorale, 

precum și cele efectuate la nivel central, în cazul în care partidul politic, alianța politică, 

alianța electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale a obținut 

minimum 3% din voturile valabil exprimate la nivel național, pentru fiecare dintre cele 

două Camere ale Parlamentului. 
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... 

(7) În cel mult 120 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, 

Autoritatea Electorală Permanentă rambursează candidaților independenți, pe baza 

documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la 

data alegerilor, sumele aferente cheltuielilor electorale, dacă au obținut minimum 3% din 

voturile valabil exprimate la nivelul circumscripției electorale în care au candidat. 

… 

(9) În cel mult 120 de zile de la data alegerilor pentru Camera Deputaților, 

Autoritatea Electorală Permanentă rambursează sumele aferente cheltuielilor electorale 

organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care a obținut un mandat de 

deputat, la nivel național, pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul 

financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor. 

(10) În termen de 30 de zile de la data rambursării de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, partidele politice au obligația de a restitui sumele de bani rambursate și/sau 

sumele de bani necheltuite provenite din sursele prevăzute de art. 28 alin. (11) lit. b)-d), 

proporţional cu raportul dintre acestea şi valoarea contribuțiilor depuse, cheltuielile privind 

comisioanele bancare aferente urmând să cadă în sarcina persoanelor către care se face 

restituirea. 

... 

(13) Eventualele lipsuri, neconcordanțe și/sau erori din documentele justificative 

trebuie să fie corectate de competitorul electoral până la data finalizării controlului 

Autorității Electorale Permanente. În cazul în care erorile nu sunt corectate din proprie 

inițiativă sau la cererea controlorilor Autorităţii Electorale Permanente, suma de bani 

menționată în documentul justificativ respectiv nu va mai fi validată și rambursată de 

Autoritatea Electorală Permanentă.” 

 

36. Alineatul (2) al articolului 481, se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(2) În situația în care din documentele justificative prevăzute de alin. (1), depuse 

de către mandatarii financiari, nu rezultă în mod clar legalitatea și realitatea cheltuielilor, 

Autoritatea Electorală Permanentă solicită declarații, clarificări sau documente justificative 

suplimentare.” 

 

37. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 49 se modifică şi vor avea  următorul 

cuprins: 

„(1) Anual, până la data de 31 mai, persoanele responsabile de administrarea 

fondurilor partidelor politice au obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă 

raportul veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent. 
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... 

(3) Persoanele responsabile de administrarea fondurilor partidelor politice au 

obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă situațiile financiare anuale în 

cel mult 30 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent. 

(4) Autoritatea Electorală Permanentă va publica pe pagina proprie de internet 

rapoartele prevăzute la alin. (1) și situațiile financiare anuale, în termen de 15 zile de la 

data depunerii acestora.” 

 

38. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 50. - (1) Persoanele responsabile de administrarea fondurilor partidelor 

politice și candidații independenți au obligația de a transmite Autorității Electorale 

Permanente documentele solicitate de către aceasta în termen de 10 zile de la data primirii 

solicitării. 

(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la 

alegeri fac subiectul controlului Autorității Electorale Permanente numai în ceea ce 

privește perioada electorală și numai în legătură cu aceasta.” 

 

39. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 51. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, și pe pagina de internet proprie toate raportările obligatorii a fi 

comunicate de către partidele politice, alianțele electorale, alianțele politice, organizațiile 

cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de către candidații independenți. 

(2) Persoanele responsabile de administrarea fondurilor partidelor politice, ale 

alianţelor politice şi ale organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum 

și candidații independenți au obligația să furnizeze datele prevăzute la alin. (1) și în format 

electronic deschis.” 

 

40. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 52. - (1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții 

încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de 

la 45.000 lei la 75.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), art.4, art. 5 

alin. (1), (3) - (5), art. 6, 7, art. 8 alin. (1) - (4), art. 9, 10, 11, 12, 13, art. 14 alin. (1) - (3), 

art. 15 alin. (1) și (3), art. 16 alin. (1) și (3), art. 17 alin. (1), (2) și (4), art.23¹, art. 31, art. 

32 alin. (1), art. 33 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (1) - (6), (8), (9), (11) și (12), art. 36 alin. 

(2) - (6), art. 39 alin. (1), art. 47 alin. (4), art. 51 alin. (2) și art. 60 alin. (3).   

(2) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să 

fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 75.000 
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lei la 100.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) - (4) și (6) - (10), art. 

25, art. 28, 29, 30, 37, 38, art. 43 alin. (2) - (4), art. 45, art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (1) - 

(3) și (5) și art. 50 alin. (2).   

(3) Constituie contravenție, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să 

fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 100.000 

lei la 200.000 lei încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 8 alin. (3).   

(4) Sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianței politice, 

organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidatului independent, 

mandatarului financiar și/sau donatorului, precum și altor persoane care au încălcat 

dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (3). 

 (5) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) - (3) se prescrie în termen de 5 ani 

de la data săvârșirii faptelor. 

(6) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (5) curge de la data 

încetării săvârșirii faptei.” 

 

41. Alineatul (1) al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) În situația aplicării sancțiunilor prevăzute de prezenta lege, contravenientul 

varsă la bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea în bani a bunurilor și 

serviciilor care au constituit obiectul contravenției, pe baza deciziei Autorității Electorale 

Permanente.” 

 

42. Alineatul (3) al articolului 59 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător candidaților 

independenți, numai cu privire la finanțarea campaniei electorale.” 

 

43. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 60. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al 

partidelor politice în care vor fi trecute următoarele date: 

a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de 

contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel 

național și județean; 

b) adresele sediilor centrale, ale organizaţiilor județene, organizaţiilor teritoriale și 

ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 

14/2003, republicată, precum și codul de înregistrare fiscală; 

c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele de 

contact ale persoanelor îndreptățite să reprezinte partidele politice la nivel central și 

județean; 
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d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice; 

e) sancțiunile aplicate. 

(2) Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al candidaților 

independenți în care vor fi trecute numele și prenumele, codurile numerice personale, 

domiciliile și datele de contact ale acestora, datele referitoare la activitatea financiară 

desfășurată în campaniile electorale și sancțiunile aplicate. 

(3) Partidele politice au obligația de a aduce la cunoștința Autorității Electorale 

Permanente datele prevăzute la alin. (1) în cel mult 30 de zile de la data înregistrării în 

Registrul partidelor politice, precum și orice modificare, în cel mult 45 de zile de la data 

producerii acesteia. 

(4) Datele înscrise în Registrul fiscal al partidelor politice şi în Registrul fiscal al 

candidaţilor independenţi sunt publice, cu excepţia celor ce privesc codurile numerice 

personale şi domiciliile persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului 

politic, ale persoanelor îndreptățite să reprezinte partidele politice şi ale candidaţilor 

independenţi.” 

 

44. După articolul 60 se introduce un nou articol, art. 601, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 601. – Partidul politic care nu depune raportul anual de venituri şi cheltuieli 

timp de 2 ani consecutivi se dizolvă pe cale judecătorească, conform procedurii prevăzute 

de Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată.” 

 

45. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 63. - (1) Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se 

aprobă prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente, cu consultarea Curții de Conturi 

și a Ministerului Finanțelor Publice. 

(2) Normele metodologice cuprind în mod obligatoriu: 

a) metodologia de efectuare a donaţiilor, a darurilor manuale, precum și a 

împrumuturilor; 

b) modalităţile şi formatul de înregistrare, evidenţă şi publicitate a donaţiilor, 

cotizaţiilor, împrumuturilor şi veniturilor proprii, precum şi a cheltuielilor partidelor 

politice; 

c) procedura de acordare şi utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat; 

d) modalităţile şi formatul specifice de înregistrare, evidenţă şi publicitate a 

veniturilor şi cheltuielilor în campania electorală; 

e) procedura de înregistrare şi atribuţiile mandatarului financiar; 

f) procedura şi metodologia controlului;  
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g) categoriile de documente justificative şi metodologia de rambursare a sumelor 

cheltuite pentru campania electorală și campania pentru referendum; 

h) normele și reglementările contabile specifice activității partidelor politice.” 

 

II.  - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi  

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale. 

 

III. - Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

446 din 23 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 

modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lege5.ro/App/Document/geztmmbygm/legea-nr-334-2006-privind-finantarea-activitatii-partidelor-politice-si-a-campaniilor-electorale?d=2020-05-08
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Anexa 

Normative pentru cheltuieli de protocol şi pentru dotarea cu autoturisme efectuate 

din subvenţiile primite de la bugetul de stat  

 

 I. Normative de cheltuieli de protocol pentru organizarea de seminare cu tematică politică, 

economică sau socială 

 
1. Cafea, apă, sucuri şi alte tratații în limita sumei de: lei/persoană 30 

 
2. Materiale informative și de lucru în limita sumei de: lei/persoană 30 

 
II. Normative de cheltuieli de protocol pentru reuniuni electorale 

 
Cafea, apă, sucuri şi alte tratații în limita sumei de: lei/persoană 10 

 III. Normative de cheltuieli de reprezentare şi alte trataţii: 

 

1. Fondul la dispoziția președintelui partidului politic: lei/salariat din aparatul 

central propriu 

35 

 2. Din acest fond se efectuează cheltuieli de reprezentare 

și tratații în limita sumei de: 

lei/invitat/zi 10 

 IV. Norme privind dotarea cu autoturisme:  Limita maximă 

  Preşedintele partidului politic: 1 autoturism 

 Autoturisme, în parcul comun: 5 autoturisme 

 Organizaţia judeţeană a partidului politic: 1 autoturism 

 

 


