
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru buget,  
      finanțe și bănci  

                   Bucureşti, 23.03. 2016 
                            Nr. 4c-2/117 
                            PL-x 53/2016 

 
AVIZ 

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

 
             În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, trimis cu adresa nr. PLx-53 din 2 martie 2016. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

 
Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din  23 
martie 2016. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea 

de motive, avizul Consiliului Legislativ şi punctul de vedere al Guvernului. 
 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

membrilor prezenţi la dezbatere, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu 
amendamente admise prezentate în anexă. 

 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
                                                                                                                                             

 
Consilier parlamentar 
  Florentina Rădoi

florentina.radoi
Original



ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE 

Nr. 
crt. 

Text in vigoare Legea 
334/2006 republicata  

Text Senat Amendament propus 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

Motivaţie 

1.   Articol unic - Legea nr.334/2006 
privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.446 
din 23 iunie 2015, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

Nemodificat 

 

2.   1. La articolul 16 alineatul (1), 
litera e) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
e) închirierea spaţiilor aflate în 
patrimoiul propriu, fără a aduce 
atingere moralei publice, ordinii sau 
imaginii partidului politic; 

1. Nemodificat 

 

3.  Art.28, alin. (3) - Contribuţiile 
pentru campania electorală se 
depun sau se virează în conturile 
prevăzute la alin. (1) numai de 
către candidaţi sau de către 
mandatarul financiar, la 
împuternicirea acestora. 

--- 2. La articolul 28, alin. (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Art. 28, alin. (3) - Contribuţiile pentru 
campania electorală se depun sau se virează în 
conturile prevăzute la alin. (1) numai de către 
candidaţi sau de către mandatarul financiar, la 
împuternicirea acestora, începând cu data 
depunerii propunerilor de candidaturi. 
Autor: Deputat Mircea Drăghici 

Depunerea 
contribuţiilor în contul 
campaniei se face 
incepand cu data 
depunerii propunerilor 
de candidaturi. 

4.   2. La articolul 28, după alineatul 
(13) se introduce un nou alineat, 
alin. (131) cu următorul cuprins: 
"(131) Conturile bancare pentru 
campania electorală, prevăzute la 

3. Nemodificat 

 

2 
 



alin. (1) şi (2) şi la art. 3 alin. (9), au 
statut de afecţiune specială şi nu 
sunt supuse executării. 

5.  Art. 30 
 
 
(5) Prevederile art. 28 se aplică 
în mod corespunzător 
contribuţiilor pentru campania 
electorală care pot fi depuse de 
către partidul politic. 
 
 
 

 
4. La articolul 30, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

 (5) Prevederile art. 28 alin. (9) - (13) 
se aplică în mod corespunzător contribuţiilor 
pentru campania electorală care pot fi depuse 
de către partidul politic. 
 

 

Motivare: 
Pentru o mai mare 
claritate. Din actuala 
redactare se poate 
înţelege că aplicarea 
corespunzătoare a art. 
28 vizează şi aplicarea 
art. 28 alin. (8). 
 

6.  Art. 31 
 
 
 
(4) Prevederile art. 28 se aplică 
în mod corespunzător 
contribuţiilor destinate 
campaniei pentru referendum. 
 

 
 5. La articolul 31, alineatul (4) se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

 
(4) Prevederile art. 28 alin. (9) - (13) 

se aplică în mod corespunzător contribuţiilor 
destinate campaniei pentru referendum.” 
 

Motivare: 
Pentru o mai mare 
claritate. Din actuala 
redactare se poate 
înţelege că aplicarea 
corespunzătoare a art. 
28 vizează şi aplicarea 
art. 28 alin. (8). 
 

7.  Art. 33 
 
 
(2) Se interzice finanţarea în 
orice mod a campaniei 
electorale a unui partid, a unei 
alianţe a acestora sau a unui 
candidat independent de către 
sindicate, culte religioase, 
asociaţii ori fundaţii de altă 
naţionalitate decât cea română. 

 6. La articolul 33 alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins:  

 
,,(2) Se interzice finanţarea în orice 

mod a campaniei electorale a unui partid 
politic, a unei alianţe politice, a unei alianțe 
electorale, a unei organizații a cetățenilor 
aparținând minorităților naționale și a unui 
candidat independent de către sindicate, culte 
religioase, asociaţii ori fundaţii de 
naționalitate română sau de altă 

Motivare: 
Pentru corelare cu 
prevederile art. 48 alin. 
(11) lit. b) din Legea 
nr. 334/2006, 
republicată. Din 
actuala redactare ar 
rezulta că sindicatele, 
cultele religioase, 
asociaţiile ori 
fundaţiile de 
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naţionalitate decât cea română”. 
 
 

naționalitate română 
ar putea finanța 
campania electorală. 
 

8.  ----  
7. După articolul 34 se introduc  

două noi articole, art. 341 şi art. 342 cu 
următorul cuprins: 

Art. 341. – Atribuţiile mandatarilor 
financiari pot fi realizate în baza unui contract 
cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz.  

 
Art. 342. - Mandatarii financiari 

înregistraţi la Autoritatea Electorală 
Permanentă pot fi înlocuiţi oricând de către 
partidele politice, alianţele politice, 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale şi candidaţii 
independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motivare: 
Desemnarea 
mandatarilor financiari 
este obligatorie pentru 
toți competitorii 
electorali. Din actuala 
redactare a legii 
rezultă că aceștia ar 
putea oferi servicii 
numai cu titlu oneros 
ceea ce ar reprezenta, 
în fapt, o restrângere a 
dreptului de a fi ales. 

Totodată, textul 
legal în vigoare nu 
prevede posibilitatea 
înlocuirii mandatarilor 
financiari deși în 
practică pot exista 
situații diverse, de la 
deces până la refuzul 
de executare a 
obligațiilor 
contractuale, care să 
impună înlocuirea 
mandatarilor 
financiari. 
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9.  Art. 38 
 
 
 
f)  cheltuieli pentru închirierea 
de spaţii şi echipamente şi 
cheltuieli de protocol destinate 
organizării de evenimente cu 
tematică politică, economică, 
culturală sau socială, pentru 
transport şi cazare, pentru 
asistenţă juridică şi alte tipuri de 
consultanţă, precum şi pentru 
plata serviciilor mandatarilor 
financiari, în cuantum de 
maximum 30% din totalul 
cheltuielilor care pot fi efectuate 
în campania electorală; 
 

 
8. La articolul 38, litera f) a 

alineatului (2) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 
„f) cheltuieli pentru închirierea de 

spaţii şi echipamente şi cheltuieli de protocol 
destinate organizării de evenimente cu 
tematică politică, economică, culturală sau 
socială, pentru transportul şi cazarea 
candidaţilor, pentru asistenţă juridică şi alte 
tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata 
serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum 
de maximum 30% din totalul cheltuielilor 
care pot fi efectuate în campania electorală; 

 
 
 
 

 
 
Motivare: Din 

actuala redactare nu 
rezultă în mod clar 
care sunt cheltuielile de 
transport şi cazare care 
intră în categoria 
cheltuielilor electorale. 
 

10.  --- ----- 9. După articolul 41 se introduce un nou 
articol, art. 411 cu următorul cuprins: 
 
 „Art. 411. – În cazul campaniei 
electorale aferente unui nou tur de scrutin 
din cadrul aceluiaşi proces electoral, 
limitele contribuţiilor electorale şi ale 
cheltuielilor electorale se reduc la 
jumătate. 
 
 
 
 
 
 

Motivare: În situaţia 
organizării unui nou 
tur de scrutin pentru 
primari în caz de 
balotaj (sau pentru 
preşedintele României) 
ori în situaţia repetării 
alegerilor pentru 
fraudă electorală nu 
există prevederi privind 
finanţarea campaniei 
electorale.  În aceste 
cazuri un nou tur de 
scrutin se organizează 
în maximum 2 
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săptămâni. 
 

11.   3. La articolul 48, după alineatul 
(11) se introduce un nou alineat, 
alin. (111), cu următorul cuprins; 
(111) Rambursarea sumelor aferente 
cheltuielilor efectuate în 
circumscripţiile electorale, precum 
şi cele efectuate la nivel central, 
prevăzută la alin. (1) - (9), se 
realizează pentru sumele validate de 
către Autoritatea Electorală 
Permanentă, în limita plafoanelor 
prevăzute la art.37 şi a prevederilor 
alin. (11). 

10. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.  Art. 52 
 
 
(1) Constituie contravenţii, dacă 
nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, 
potrivit legii penale, infracţiuni, 
şi se sancţionează cu amendă de 
la 10.000 lei la 25.000 lei 
încălcarea dispoziţiilor 
prevăzute la art. 5 alin. (3)-(5), 
art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1) şi 
(2), art. 10, art. 11, art. 12, art. 
13, art. 14 alin. (2) şi (3), art. 15 
alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1) şi 
(3), art. 32 alin. (1), art. 33 alin. 
(1) şi (2), art. 36 alin. (2)-(4) şi 
(6), art. 39 alin. (1) şi art. 60 

 11. La articolul 52, alineatele (1), (2) şi (4) 
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
     „(1) Constituie contravenţii, dacă nu 
au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să 
fie considerate, potrivit legii penale, 
infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei încălcarea 
dispoziţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) - (5), 
art. 6, art. 7, art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 9, 
art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (2) 
şi (3), art. 15 alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1) şi 
(3), art. 17 alin. (1), (2) şi (4), art. 31, art. 32 
alin. (1), art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. 
(5), (6), (8), (9), (11), (12) şi (14), art. 36 alin. 
(2) - (4) şi (6), art. 39 alin. (1), art. 47 alin. 
(4), art. 51 alin. (2) şi art. 60 alin. (3). 
 

Motivare: Actuala 
redactare a 
dispoziţiilor legale 
introduse la alineatele 
(1) şi (2) prevede 
obligaţii care nu sunt 
însoţite şi de sancţiuni, 
ceea ce lipseşte de 
efectivitate normele 
juridice citate. În plus, 
o serie de prevederi 
legale a căror 
încălcare constituie 
contravenţii impun 
obligaţii şi în sarcina 
altor persoane decât a 
formaţiunilor politice, 
a candidaţilor 
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alin. (3). 
 
(2) Constituie contravenţii, dacă 
nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, 
potrivit legii penale, infracţiuni, 
şi se sancţionează cu amendă de 
la 15.000 lei la 50.000 lei 
încălcarea dispoziţiilor 
prevăzute la art. 3 alin. (2) şi 
(6)-(10), art. 25 alin. (2), art. 28, 
art. 29, art. 30, art. 37, art. 38, 
art. 43 alin. (2)-(4), art. 45, art. 
47 alin. (1), (2) şi (5), art. 49 
alin. (1), (2), (3) şi (5) şi art. 50 
alin. (2). 
 
(4) Sancţiunile se pot aplica, 
după caz, partidului politic, 
alianţei politice, organizaţiei 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, 
candidatului independent, 
mandatarului financiar şi/sau 
donatorului care a încălcat 
dispoziţiile prevăzute la alin. 
(1)-(3). 
 
 
 
 

 
     (2) Constituie contravenţii, dacă nu au 
fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 
considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, 
şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei 
la 50.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute 
la art. 3 alin. (2), (3), (4),  (6) - (10), art. 25 
alin. (2), art. 28, art. 29, art. 30, art. 37, art. 
38, art. 43 alin. (2) - (4), art. 45, art. 47 alin. 
(1), (2) şi (5), art. 49 alin. (1), (2), (3) şi (5) şi 
art. 50 alin. (2). 
      
 
 
 
 
(4) Sancţiunile se pot aplica, după caz, 
partidului politic, alianţei politice, 
organizaţiei cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, candidatului 
independent, mandatarului financiar şi/sau 
donatorului, precum şi altor persoane care 
au încălcat dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - 
(3). 
 
 
 
 

independenţi şi a 
donatorilor. 
 


	AVIZ

