
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

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, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 
1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
„(4) Partidele politice au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul 
total al veniturilor din cotizaţii, al întregului partid, obţinute în anul fiscal 
precedent, precum şi lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal 
precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute 
pe ţară.” 

 
 
2. La articolul 14, alineatul (4) se abrogă. 
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3. La articolul 14, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

„(5) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător 
alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi candidaţilor independenţi. 

(6) Prevederile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător şi 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea 
campaniilor electorale.” 

 
 
4. La articolul 15, alineatul (5) se abrogă. 
 
 
5. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă. 

 
 

6. La articolul 28, alineatul (13) se abrogă. 
 
 
7. La articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„(5) Prevederile art. 28 alin. (9) – (12) se aplică în mod 

corespunzător contribuţiilor pentru campania electorală care pot fi depuse de 
către partidul politic.” 

 
 
8. La articolul 31, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
„(4) Prevederile art. 28 alin. (9) – (12) se aplică în mod 

corespunzător contribuţiilor destinate campaniei pentru referendum.” 
 
 
9. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă. 
 
 
10. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă. 
 
 
11. La articolul 48, după alineatul (5) se introduce un nou 

alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: 
„(51) La alegerile locale parţiale, prevederile alin. (4) şi (5) se aplică 

în mod corespunzător.” 
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12. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. 49. – (1) Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au 
obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport sintetic 
al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent.” 

 
 
13. La articolul  52, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea 

următorul  cuprins: 
 „Art. 52. – (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în 

astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu 
amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei, următoarele fapte: 

1. primirea într-un an fiscal de către partidul politic din partea unui 
membru a unor cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte limita de 48 de 
salarii de bază minime brute pe ţară; 

2. încălcarea de către partidul politic a obligaţiei de a asigura 
publicarea cuantumului total al veniturilor din cotizaţii obţinute în anul fiscal 
precedent în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de                       
30 aprilie a anului următor; 

3. încălcarea de către partidul politic a obligaţiei de a asigura 
publicarea listei membrilor partidului politic care au plătit în anul fiscal 
precedent cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute 
pe ţară în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a 
anului următor; 

4. publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei 
membrilor partidului politic care au plătit în anul fiscal precedent cotizaţii a 
căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară cu încălcarea 
art. 5 alin. (5); 

5. primirea  într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa 
politică a unor donaţii a căror valoare însumată depăşeşte 0,025% din 
veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv; 

6. primirea într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa 
politică a unor donaţii de la o persoană fizică a căror valoare însumată 
depăşeşte 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la 
data de 1 ianuarie a anului respectiv; 

7. primirea într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa 
politică a unor donaţii de la o persoană juridică a căror valoare însumată 
depăşeşte 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la 
data de 1 ianuarie a anului respectiv; 

8. primirea într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa 
politică a unor donaţii de la persoanele juridice controlate direct sau indirect 
de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice a căror 
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valoare însumată depăşeşte 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la 
valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv; 

9. primirea de către partidul politic sau alianţa politică a unei donaţii 
sau a unui împrumut de la persoanele juridice care, la data efectuării donaţiei, 
au declarat că au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale, cu excepţia situaţiei când 
acestea au de recuperat sume mai mari decât datoria proprie; 

10. acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către 
partidul politic sau alianţa politică, a împrumuturilor, a donaţiilor de bunuri 
materiale ori sume de bani sau a serviciilor gratuite făcute cu scopul evident 
de a obţine un avantaj economic; 

11. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a solicita persoanei juridice care are calitatea de donator sau 
împrumutător, după caz, prezentarea declaraţiei privind respectarea condiţiei 
prevăzute la art. 6 alin. (7), la data acceptării donaţiei sau la data efectuării 
împrumutului; 

12. primirea  într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa 
politică a unor sume de bani cu titlu de împrumut a căror valoare însumată 
depăşeşte 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul 
respectiv; 

13. primirea într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa 
politică a unor sume de bani cu titlu de împrumut de la o persoană fizică a 
căror valoare însumată depăşeşte 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, 
la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv; 

14. primirea într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa 
politică a unor sume de bani cu titlu de împrumut de la o persoană juridică a 
căror valoare însumată depăşeşte 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, 
la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv; 

15. primirea într-un an fiscal de către partidul politic sau alianţa 
politică a unor sume de bani cu titlu de împrumut de la persoanele juridice 
controlate direct sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane 
fizice sau juridice a căror valoare însumată depăşeşte 500 de salarii de bază 
minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului 
respectiv; 

16. acceptarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa 
electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau 
candidatul independent a unei donaţii, a unui împrumut sau a unui serviciu 
prestat cu titlu gratuit de la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie 
autonomă, de la o companie naţională, societate reglementată de Legea                 
nr.  31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instituţie 
de credit cu capital integral ori majoritar de stat,  sindicat sau cult religios; 
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17. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a primi într-un an fiscal din partea unei persoane donaţii în bani 
a căror valoare însumată depăşeşte suma de 10 salarii de bază minime brute 
pe ţară numai prin conturile bancare proprii;   

18. neînregistrarea distinctă de către partidul politic sau alianţa 
politică ca donaţii în contabilitatea proprie a partidului politic a reducerilor de 
preţ care depăşesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite 
partidului politic sau alianţei politice; 

19. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a verifica şi înregistra identitatea donatorului la primirea 
donaţiei, indiferent de caracterul public sau confidenţial al acesteia, conform 
normelor metodologice aplicabile; 

20. primirea pe durata unui an fiscal de către partidul politic sau 
alianţa politică a unor donaţii confidenţiale a căror valoare cumulată 
depăşeşte echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe 
anul respectiv; 

21. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a înregistra şi evidenţia toate donaţiile primite în documentele 
contabile şi în rapoartele anuale, cu menţionarea datei la care au fost făcute, a 
valorii nominale sau de piaţă a acestora, după caz, precum şi a informaţiilor 
privind identificarea surselor de finanţare şi a donatorilor, conform normelor 
metodologice aplicabile; 

22. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a publica lista persoanelor fizice şi juridice care au făcut în anul 
fiscal precedent donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază 
minime brute pe ţară în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data 
de 30 aprilie a anului următor, conform legii; 

23. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a publica lista persoanelor fizice şi juridice care au acordat 
împrumuturi a căror valoare depăşeşte 100 de salarii de bază minime brute pe 
ţară în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a 
anului următor, conform legii; 

24. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a publica suma totală a donaţiilor confidenţiale în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, 
conform legii; 

25. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a publica suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub               
100 de salarii de bază minime pe ţară primite, în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, conform legii; 

26. acceptarea de către partidele politice, alianţele politice,  
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele electorale 
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sau candidaţii independenţi a donaţiilor din partea altor state ori a 
organizaţiilor din străinătate, precum şi din partea persoanelor fizice care nu 
au cetăţenia română sau de către persoane juridice de altă naţionalitate decât 
cea română, dacă nu se încadrează în excepţiile prevăzute de prezenta lege; 

27. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a publica lista donaţiilor primite de la organizaţii politice 
internaţionale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide 
politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului 
următor, conform legii; 

28. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a publica cuantumurile totale ale veniturilor obţinute în anul 
fiscal precedent din activităţile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2), defalcate 
pe fiecare tip de activitate şi sursă în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
până la data de 30 aprilie a fiecărui an; 

29. depăşirea de către formaţiunea nepolitică a limitei de 500 de 
salarii de bază minime brute pe ţară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv, 
prevăzute de lege pentru aportul financiar la o formă de asociere cu un partid 
politic; 

30. asocierea partidului politic sau a alianţei politice în forme de 
asociere cu formaţiuni nepolitice în care aportul financiar al acestora din 
urmă depăşeşte într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% 
din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv; 

31. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică a 
obligaţiei de a publica cuantumul total al sumelor ce fac obiectul aporturilor 
financiare la formele de asociere cu formaţiuni nepolitice în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor; 

32. finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de 
către persoane fizice care nu au cetăţenia română sau de către persoane 
juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţiile prevăzute de 
lege; 

33. finanţarea în orice mod a campaniei electorale de către  
sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii, autorităţi publice, instituţii 
publice, regii autonome, companii naţionale, societăţi reglementate de Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care, cu 
12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi 
finanţate din fonduri publice, ori de către instituţiile de credit, la care sunt 
acţionari majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către 
societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri 
publice; 
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34. încălcarea de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent a 
obligaţiei de a-şi înregistra mandatarii financiari, conform legii; 

35. încălcarea de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent a 
obligaţiei de a asigura publicitatea, conform legii, a numelui şi prenumelui 
ori a denumirii mandatarilor financiari, după caz; 

36. utilizarea altor tipuri de materiale de propagandă electorală 
decât cele permise de prezenta lege; 

37. utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent a 
materialelor de propagandă electorală prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. a), c) şi 
e) care nu conţin menţiunile prevăzute de art. 36 alin. (3); 

38. încălcarea de către mass-media audiovizuală a obligaţiei de a 
comunica datele prevăzute la art. 36 alin. (3) lit. a), b) şi c) înaintea sau în 
timpul difuzării materialelor de propagandă electorală prevăzute la art. 36 
alin. (2) lit. b); 

39. încălcarea obligaţiei de a transmite la Autoritatea Electorală 
Permanentă o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor 
de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a 
acestora, în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale; 

40. încălcarea obligaţiei de a declara Autorităţii Electorale 
Permanente, conform legii, numărul de materiale de propagandă electorală 
produse şi utilizate, defalcat pe categorii, în cel mult 15 zile de la data 
alegerilor sau a referendumului; 

41. încălcarea de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent a 
obligaţiei de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă declaraţia privind 
respectarea limitelor maxime ale cheltuielilor electorale în termen de 15 zile 
de la data desfăşurării alegerilor; 

42. încălcarea de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent a 
obligaţiei de a raporta trimestrial Autorităţii Electorale Permanente stadiul 
achitării datoriilor înregistrate în campania electorală până la data achitării 
integrale a acestora; 

43. încălcarea de către partidul politic a obligaţiei de a furniza 
Autorităţii Electorale Permanente, în format electronic, raportările obligatorii 
prevăzute la art. 5 alin. (4), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 15 alin. (3), art. 16              
alin. (3), art. 17 alin. (4) şi art. 47 alin. (3), precum şi declaraţiile prevăzute la 
art. 28; 

44. încălcarea de către partidul politic a obligaţiei de a aduce la 
cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente orice modificare a datelor 
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prevăzute la art. 60 alin. (1), în cel mult 45 de zile de la data producerii 
acestora. 

(2) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de 
la 15.000 lei la 50.000 lei, următoarele fapte: 

1. finanţarea de către partidul politic sau alianţa politică a activităţii 
curente din alte surse de venit decât cele permise de prezenta lege; 

2. finanţarea de către partidul politic sau alianţa politică a activităţii 
curente din împrumuturi primite cu încălcarea condiţiilor prezentei legi; 

3. restituirea de către partidul politic sau alianţa politică a unui 
împrumut după data expirării termenului de 3 ani prevăzut de art. 3                
alin. (3); 

4. primirea şi restituirea împrumuturilor în bani de către partidul 
politic sau alianţa politică cu încălcarea condiţiilor prezentei legi; 

5. acordarea de împrumuturi de către partide politice sau alianţe 
politice către persoane fizice sau juridice; 

6. încălcarea reglementărilor contabile aplicabile de către partidul 
politic sau alianţa politică şi organizaţiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele 
constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti; 

7. încălcarea de către partidul politic sau alianţa politică şi 
organizaţiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele constituite la nivelul 
sectoarelor municipiului Bucureşti, a obligaţiei de a efectua operaţiunile de 
încasări şi plăţi numai prin conturi bancare, în lei şi în valută, deschise la 
bănci cu sediul în România şi în numerar potrivit legii; 

8. folosirea de către partidul politic a veniturilor provenite din 
subvenţii de la bugetul de stat pentru alte destinaţii decât cele prevăzute la 
art. 25 alin. (1); 

9. încălcarea de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau de 
către candidatul independent a obligaţiei de a-şi deschide conturi bancare 
pentru campania electorală sau pentru referendum în condiţiile prevăzute de 
lege până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale; 

10. utilizarea contribuţiilor pentru campania electorală sau pentru 
referendum  de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, după caz, 
înaintea datei declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă; 

11. depunerea sau virarea contribuţiilor pentru campania electorală 
sau pentru referendum în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege; 

12. transferul în conturile bancare deschise pentru campania 
electorală sau pentru referendum a aportului financiar prevăzut la art. 17     
alin. (1); 
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13. finanţarea de către candidaţi a campaniei electorale cu depăşirea 
limitelor maxime ale contribuţiilor pentru campania electorală prevăzute de 
prezenta lege; 

14. finanţarea campaniei electorale sau a campaniei pentru 
referendum din alte surse decât contribuţiile electorale depuse în condiţiile 
prezentei legi; 

15. încălcarea de către candidat a obligaţiei de a preda declaraţia cu 
indicarea sursei contribuţiei mandatarului financiar; 

16. neîndeplinirea de către mandatarul financiar a atribuţiilor care îi 
revin potrivit legii; 

17. nedeclararea de către mandatarul financiar a contribuţiilor 
pentru campania electorală sau pentru referendum la Autoritatea Electorală 
Permanentă; 

18. producerea şi/sau difuzarea materialelor de propagandă 
electorală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta lege; 

19. primirea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa 
electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau 
candidatul independent a donaţiilor constând în alte materiale de propagandă 
electorală, în alte condiţii decât cele prevăzute de art. 15 alin. (2); 

20. angajarea cheltuielilor pentru campania electorală sau pentru 
referendum în lipsa contribuţiilor aferente în conturile bancare deschise 
conform legii; 

21. angajarea sau efectuarea cheltuielilor pentru campania electorală 
ori pentru campania pentru referendum cu depăşirea limitelor maxime 
prevăzute de prezenta lege; 

22. încălcarea de către partidul politic, alianţa politică, organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent a 
obligaţiei de a efectua cheltuielile pentru campania electorală ori pentru 
campania pentru referendum numai prin conturi bancare, conform legii; 

23. efectuarea cheltuielilor pentru campania electorală ori pentru 
referendum cu încălcarea destinaţiilor  prevăzute de prezenta lege; 

24. efectuarea cheltuielilor pentru campania electorală ori pentru 
referendum cu depăşirea plafoanelor prevăzute de art. 38 alin. (2); 

25. încălcarea obligaţiei de a pune  la dispoziţia reprezentanţilor 
Autorităţii Electorale Permanente documentele şi informaţiile privind 
finanţarea activităţii curente a partidelor politice, alianţelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau finanţarea 
campaniilor electorale şi pentru referendum, în termen de cel mult 15 zile de 
la data solicitării; 

26. încălcarea de către partidele politice a obligaţiei de a permite 
accesul organelor de control ale Autorităţii Electorale Permanente în sediile 
lor; 
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27. încălcarea de către partidele politice care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat a obligaţiei de a supune auditului statutar, conform legii, 
situaţiile financiare anuale pe care le întocmesc; 

28. încălcarea de către partidele politice care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat a obligaţiei de a transmite Autorităţii Electorale Permanente o 
copie a raportului de audit în cel mult 60 de zile de la data efectuării 
auditului; 

29. încălcarea obligaţiei de a depune la Autoritatea Electorală 
Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale 
partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor 
români aparţinând minorităţilor naţionale sau ale candidatului independent, 
întocmit în condiţiile legii şi ale normelor metodologice aplicabile, în termen 
de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor; 

30. încălcarea obligaţiei de a depune la Autoritatea Electorală 
Permanentă cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei de 
partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor 
români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent, în 
termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor; 

31. încălcarea obligaţiei de a depune la Autoritatea Electorală 
Permanentă declaraţiile prevăzute la art. 28 alin. (9); 

32. validarea mandatelor candidaţilor declaraţi aleşi fără depunerea 
în condiţiile legii a raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale; 

33. încălcarea de către partidul politic, alianţa politică sau 
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obligaţiei de a 
depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport sintetic al veniturilor 
şi cheltuielilor realizate în anul precedent, conform legii, până la data de                 
30 aprilie a fiecărui an; 

34. încălcarea de către partidul politic, alianţa politică sau 
organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a obligaţiei de a 
depune la Autoritatea Electorală Permanentă situaţia financiară anuală în cel 
mult 15 zile de la data înregistrării la organul fiscal competent.  

(3) Constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de 
condiţii încât să fie considerată infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de 
la 100.000 lei la 200.000 lei, neîndeplinirea de către partidul politic a sarcinii 
de a utiliza sumele de bani primite ca donaţii pentru achiziţionarea clădirilor 
care au destinaţia de sediu al partidului politic în termenul prevăzut de lege.” 

 
 
14. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea  

următorul cuprins: 
„Art.  53. – (1) Contravenientul varsă  la bugetul  de stat  sumele  de 

bani şi/sau  contravaloarea în bani a bunurilor şi serviciilor  care  au constituit 
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obiectul  contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii  Electorale Permanente în 
situaţiile prevăzute la art.  52 alin.  (1) pct. 1, 5 – 10,16,19, 20, 26, 29, 30, 32, 
33, 36, 37 şi art. 52 alin. (2) pct. 1, 8, 12, 14 şi 21, precum şi la art. 52                     
alin.  (3).” 

 
 
15. La articolul 53, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul  (11),  cu următorul cuprins: 
„(11) În cazurile  prevăzute la art. 52 alin.  (1) pct. 1, 5 – 8, 20, 29 şi 

30, precum şi la art. 52 alin. (2) pct. 21 fac obiectul confiscării  numai sumele  
de bani care  depăşesc limitele  maxime prevăzute de lege pentru donaţii, 
împrumuturi, contribuţii şi cheltuieli electorale, cu excepţia sumelor 
neutilizate.” 

 
 
16. La articolul 59, alineatul (2) se abrogă.  
 
 
17. La articolul 59, alineatul (3) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător 

alianţelor politice şi candidaţilor independenţi.” 
 
 
18. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, 

cu următorul cuprins: 
„Art. 591. – Autoritatea Electorală Permanentă are misiunea de a 

asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi 
îndrumarea şi ghidarea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale, precum şi a candidaţilor independenţi în respectarea legilor şi a 
standardelor internaţionale în materie. În exercitarea rolului său de control, 
activitatea de prevenire şi îndrumare prevalează în faţa celui sancţionator.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 9 mai 2018, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea 
prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
CARMEN - ILEANA MIHĂLCESCU 


