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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 25.09.2017
Nr. 4c-11/986/2016 

P.l.x 359/2016
                                                                                      

                
 
 

     RAPORT SUPLIMENTAR II 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în 

Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015 
 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor a hotărât retrimiterea la 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015, 
retrimisă cu adresa  nr. Pl-x 359 /2016 din 11 aprilie 2017, respectiv din data de 15 mai 
2017. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 
legislativă în şedinţa din 13 septembrie 2016. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.188 din 8 martie 2016. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis precizează că Parlamentul va 
decide asupra oportunității adoptării iniţiativei legislative.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea alin. (2) al 
art. 59 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice au 
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examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 4 aprilie 2017. La şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului 
Consiliului Legislativ, a punctului de vedere transmis de Guvern, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea 
Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul 
Oficial al României nr.446/23.06.2015, cu amendamente admise. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 9 mai 2017. La şedinţa Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma reexaminării membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu majoritate de voturi, menţinerea raportului de adoptare a Propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al 
României nr.446/23.06.2015, cu amendamente admise redate în anexa care face parte 
integrantă din raport. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice au 
reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 25 septembrie 2017. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

În urma reexaminării membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr.334/2006 republicată în Monitorul Oficial al României nr.446/23.06.2015, cu 
amendamentele admise redate în Anexa I care face parte integrantă din raport. 
Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II. 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 

          SECRETAR, 
 
 Costel Neculai DUNAVA 

         
 
 

 
Consilier, 
Roxana David 



ANEXA I: amendamente admise 
 

Nr.  
crt. 

Legea nr. 334/2006 Text iniţiator Amendamente Motivare 

1.   Lege pentru modificarea 
Legii nr.334/2006 
republicată în 
Monitorul Oficial al 
României 
nr.446/23.06.2015 
 

Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr.334/2006 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 
Autor: Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 
 

 

2.   Legea nr.334/2006 
republicată în 
Monitorul Oficial al 
României nr. 
446/23.06.2015 se 
modifică astfel: 
 

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 și 
se completează după cum urmează: 
Autor: Florin Iordache 
 

 

3.   
 
 
Art. 5. – (4) Partidele politice au 
obligaţia de a publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, până la 
data de 30 aprilie a anului următor, 

 
 
 

_______ 

1. La articolul 5, alineatul (4) se 
modifică și 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 
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cuantumul total al veniturilor din 
cotizaţii 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. 

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. 
Autor: deputaţii PSD 
 

4.  Art. 14. -   (4) Sumele primite cu 
încălcarea prevederilor alin. (2) şi (3) 
se confiscă şi se fac venit la bugetul de 
stat. 

 
_______ 

2. La articolul 14, alineatul (4) se 
abrogă. 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru o mai bună 
redactare toate cazurile 
în care este incidentă 
sancţiunea 
complementară a 
confiscării au fost 
reunite la art. 53. 

5.  Art. 14. -     (5) Prevederile alin. (1) - 
(4) se aplică în mod corespunzător 
alianţelor politice, alianţelor electorale, 
precum şi candidaţilor independenţi. 
    (6) Prevederile alin. (1) - (4) se 
aplică în mod corespunzător şi 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, pentru 
finanţarea campaniilor electorale. 

 
 
 
 
 
 

_______ 

3. La articolul 14, alineatele (5) și (6) 
se modifică și 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.” 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru corelarea 
trimiterilor. 

6.  Art. 15. -  (5) Sumele primite cu 
încălcarea prevederilor alin. (1) se 

 
_______ 

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

Pentru o mai bună 
redactare toate cazurile 
în care este incidentă 
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confiscă şi se fac venit la bugetul de 
stat. 

Autor: deputaţii PSD 
 

sancţiunea 
complementară a 
confiscării au fost 
reunite la art. 53. 
 

7.  Art. 17. - (3) Sumele primite cu 
încălcarea prevederilor alin. (1) şi (2) 
se confiscă şi se fac venit la bugetul de 
stat. 

 
_______ 

5. La articolul 17, alineatul (3) se 
abrogă. 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru o mai bună 
redactare toate cazurile 
în care este incidentă 
sancţiunea 
complementară a 
confiscării au fost 
reunite la art. 53. 
 

8.  Art. 28. -  (13) Contribuţiile pentru 
campania electorală care nu respectă 
prevederile prezentului articol se 
confiscă şi se fac venit la bugetul de 
stat. 

_______ 6. La articolul 28, alineatul (13) se 
abrogă. 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru o mai bună 
redactare toate cazurile 
în care este prevăzută 
sancţiune au fost reunite 
la art. 52. 

9.  Art. 32. - (2) Sumele astfel primite se 
confiscă şi se fac venit la bugetul de 
stat. 

 
_______ 

7. La articolul 32, alineatul (2) se 
abrogă. 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru o mai bună 
redactare toate cazurile 
în care este incidentă 
sancţiunea 
complementară a 
confiscării au fost 
reunite la art. 53. 

10.  Art. 33. - (3) Sumele primite cu 
încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi 
se fac venit la bugetul de stat. 

 
_______ 

8. La articolul 33, alineatul (3) se 
abrogă. 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru o mai bună 
redactare toate cazurile 
în care este incidentă 
sancţiunea 
complementară a 
confiscării au fost 
reunite la art. 53. 

11.  Art. 48. - (4) În cel mult 90 de zile*) 
de la data alegerilor locale, Autoritatea 
Electorală Permanentă rambursează 
partidelor politice, alianţelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale pe baza 
documentelor justificative furnizate de 

 
 
 

_______ 

9. La articolul 48, după alineatul (5) se 
introduce un nou alineat, alineatul (51) 
cu următorul cuprins: 
„(51) La alegerile locale parţiale, 
prevederile alin. (4) și (5) se aplică în 
mod corespunzător.” 
Autor: deputaţii PSD 

Întrucât din ipoteza 
normei nu rezultă în 
mod clar că aceasta 
este aplicabilă şi la 
alegerile locale 
parţiale, este necesară 
o prevedere explicită 
în acest sens. 
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mandatarul financiar în cel mult 30 de 
zile de la data alegerilor sumele 
aferente cheltuielilor efectuate în toate 
circumscripţiile electorale, precum şi 
cele efectuate la nivel central, în cazul 
în care partidul politic, alianţa politică, 
alianţa electorală sau organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale a obţinut minimum 3% din 
voturile valabil exprimate prin 
cumularea voturilor exprimate pentru 
toate consiliile locale şi de sector ale 
municipiului Bucureşti, consiliile 
judeţene, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, precum şi toate 
candidaturile de primar, respectiv 
primar general al municipiului 
Bucureşti. 
(5) În cazul în care partidul politic, 
alianţa politică, organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care 
participă la alegerile locale nu a obţinut 
minimum 3% din voturile valabil 
exprimate prevăzute la alin. (4) la nivel 
naţional, Autoritatea Electorală 
Permanentă rambursează acestora, pe 
baza documentelor justificative 
furnizate de mandatarul financiar, 
numai sumele aferente cheltuielilor 
efectuate la nivelul circumscripţiei 
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electorale judeţene, de sector sau a 
municipiului Bucureşti, în care acesta a 
obţinut minimum 3% din voturile 
respective, după caz. 
 

12.   
 
Art. 49 - (1) Anual, până la data de 30 
aprilie, partidele politice au obligaţia 
de a depune la Autoritatea Electorală 
Permanentă un raport detaliat al 
veniturilor şi cheltuielilor realizate în 
anul precedent. 
 

 
 

______ 
 

10. Articolul 49, alineatul (1) se 
modifică și 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. 
Autor: deputaţii PSD 
 

 

13.  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, 
7, art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 9, 10, 
11, 12, 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 

 
 
 

______ 
 

11. Articolul 52 se modifică și va 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 de lei 
următoarele fapte: 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru a asigura o 
mai mare claritate a 
normelor 
sancţionatorii, 
precum şi pentru a 
indica de o manieră 
certă cazurile în care 
organizaţiile 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale pot fi 
subiecţi activi ai 
contravenţiilor 
prevăzute de Legea 
nr. 334/2006. 
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(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). 
 

14.    1. primirea într-un an fiscal de către 
partidul politic din partea unui membru 
a unor cotizații a căror valoare însumată 
depășește limita de 48 de salarii de bază 
minime brute pe țară; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 5 din 
lege. 

15.    2. încălcarea de către partidul politic a 
obligației 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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 5 din 
lege. 

16.    3. încălcarea de către partidul politic a 
obligației 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; 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 5 din 
lege. 
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17.    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); 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 5 din 
lege. 

18.    5. primirea  într-un an fiscal de către 
partidul politic sau alianţa politică a 
unor donații a căror valoare însumată 
depășește 0,025% din veniturile 
prevăzute în bugetul de stat pe anul 
respectiv; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 6 din 
lege. 
 

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

A se vedea art. 6 din 
lege. 

20.    7. primirea într-un an fiscal de către 
partidul politic sau alianţa politică a 

A se vedea art. 6 din 
lege. 
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unor donații de la o persoană juridică a 
căror valoare însumată depășește 500 de 
salarii de bază minime brute pe ţară, la 
valoarea existentă la data de 1 ianuarie a 
anului respectiv; 
Autor: deputaţii PSD 
 

21.    8. primirea într-un an fiscal de către 
partidul politic sau alianţa politică a 
unor donații 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 depășește 500 de salarii de 
bază minime brute pe ţară, la valoarea 
existentă la data de 1 ianuarie a anului 
respectiv; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 6 din 
lege. 

22.    9. primirea de către partidul politic sau 
alianța politică a unei donații 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; 

A se vedea art. 6 şi 7 
din lege. 



 12

Autor: deputaţii PSD 
 

23.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 6 și 7 
din lege. 

24.    11. încălcarea de către partidul politic 
sau alianța 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 donației sau 
la data efectuării împrumutului; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 6 și 7 
din lege. 

25.    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 depășește 
0,025% din veniturile prevăzute în 
bugetul de stat pe anul respectiv; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 7 din 
lege. 
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26.    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 depășește 200 de salarii de 
bază minime brute pe ţară, la valoarea 
existentă la data de 1 ianuarie a anului 
respectiv; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 7 din 
lege. 

27.    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 depășește 500 de salarii de 
bază minime brute pe ţară, la valoarea 
existentă la data de 1 ianuarie a anului 
respectiv; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 7 din 
lege. 

28.    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 
depășește 500 de salarii de bază minime 
brute pe ţară, la valoarea existentă la 

A se vedea art. 7 din 
lege. 
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data de 1 ianuarie a anului respectiv; 
Autor: deputaţii PSD 
 

29.    16. acceptarea de către partidul politic, 
alianţa politică, alianţa electorală, 
organizația cetățenilor aparținând 
minorităților naționale sau candidatul 
independent a unei donații, 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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 7, 14 
și 33 din lege. 

30.    17. încălcarea de către partidul politic 
sau alianţa politică a obligației de a 
primi           într-un an fiscal din partea 
unei persoane donații în bani a căror 
valoare însumată depășește suma de 10 
salarii de bază minime brute pe țară 
numai prin conturile bancare proprii;   
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 9 din 
lege. 

31.    18. neînregistrarea distinctă de către A se vedea art. 10 din 
lege. 
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partidul politic sau alianţa politică ca 
donații în contabilitatea proprie a 
partidului politic a reducerilor de preţ 
care depăşesc 20% din valoarea 
bunurilor sau serviciilor oferite 
partidului politic sau alianţei politice; 
Autor: deputaţii PSD 
 

32.    19. încălcarea de către partidul politic 
sau alianţa politică a obligației de a 
verifica și înregistra identitatea 
donatorului la primirea donației, 
indiferent de caracterul public sau 
confidenţial al acesteia, conform 
normelor metodologice aplicabile; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 11 din 
lege. 

33.    20. primirea pe durata unui an fiscal de 
către partidul politic sau alianţa politică 
a unor donații confidențiale a căror 
valoare cumulată depășește echivalentul 
a 0,006% din veniturile prevăzute în 
bugetul de stat pe anul respectiv; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 11 din 
lege. 
 

34.    21. încălcarea de către partidul politic 
sau alianţa politică a obligației de a 
înregistra și evidenția toate donațiile 
primite în documentele contabile și în 

A se vedea art. 12 din 
lege. 
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rapoartele anuale, cu menţionarea datei 
la care au fost făcute, a valorii nominale 
sau de piață a acestora, după caz, 
precum şi a informaţiilor privind 
identificarea surselor de finanţare şi a 
donatorilor, conform normelor 
metodologice aplicabile; 
Autor: deputaţii PSD 
 

35.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 13 din 
lege. 

36.    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, 

A se vedea art. 13 din 
lege. 
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conform legii; 
Autor: deputaţii PSD 
 

37.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 13 din 
lege. 

38.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 13 din 
lege. 

39.    26. acceptarea de către partidele politice, 
alianţele politice,  organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, alianţele electorale sau 
candidaţii independenţi a donaţiilor din 
partea altor state ori a organizaţiilor din 
străinătate, precum şi din partea 
persoanelor fizice care nu au cetăţenia 

A se vedea art. 15 din 
lege. 
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română sau de către persoane juridice de 
altă naţionalitate decât cea română, dacă 
nu se încadrează în excepţiile prevăzute 
de prezenta lege; 
Autor: deputaţii PSD 

40.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 15 din 
lege. 

41.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 16 din 
lege. 

42.    29. depăşirea de către formaţiunea A se vedea art. 17 din 
lege. 
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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; 
Autor: deputaţii PSD 

43.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 17 din 
lege. 

44.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 17 din 
lege. 

45.    32. finanţarea campaniei electorale, în 
mod direct sau indirect, de către 
persoane fizice care nu au cetăţenia 

A se vedea art. 32 din 
lege. 
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română sau de către persoane juridice de 
altă naţionalitate decât cea română, cu 
excepţiile prevăzute de lege; 
Autor: deputaţii PSD 
 

46.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 33 din 
lege. 

47.    34. încălcarea de către partidul politic, 
alianţa politică, organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale sau 
candidatul independent a obligaţiei de a-
şi înregistra mandatarii financiari, 

A se vedea art. 34 din 
lege. 
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conform legii; 
Autor: deputaţii PSD 
 

48.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

 

49.    36. utilizarea altor tipuri de materiale de 
propagandă electorală decât cele permise 
de prezenta lege; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 31 și 
36  din lege. 

50.    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 conțin 
menţiunile prevăzute de art. 36 alin. (3); 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 36 din 
lege. 

51.    38. încălcarea de către mass-media 
audiovizuală a obligaţiei de a comunica 
datele prevăzute la art. 36 alin. (3) lit. a), 

A se vedea art. 36 din 
lege. 
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b) şi c) înaintea sau în timpul difuzării 
materialelor de propagandă electorală 
prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. b); 
Autor: deputaţii PSD 
 

52.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 36 din 
lege. 

53.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 36 din 
lege. 

54.    41.  încălcarea de către partidul politic, 
alianţa politică, organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale sau 
candidatul independent a obligaţiei de a 
depune la Autoritatea Electorală 

A se vedea art. 39 din 
lege. 
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Permanentă declaraţia privind 
respectarea limitelor maxime ale 
cheltuielilor electorale în termen de 15 
zile de la data desfăşurării alegerilor; 
Autor: deputaţii PSD 
 

55.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 47 din 
lege. 

56.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 51 din 
lege. 

57.    44. încălcarea de către partidul politic a 
obligaţiei de a aduce la cunoştinţa 

A se vedea art. 60 din 
lege. 



 24

Autorităţii Electorale Permanente orice 
modificare a datelor prevăzute la art. 60 
alin. (1), în cel mult 45 de zile de la data 
producerii acestora. 
Autor: deputaţii PSD 
 

58.  Art. 52. - (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) - (4) şi (6) - 
(10), art. 25 alin. (2), art. 28, 29, 30, 
37, 38, art. 43 alin. (2) - (4), art. 45, art. 
47 alin. (1), (2) şi (5), art. 49 alin. (1) - 
(3) şi (5) şi art. 50 alin. (2). 
 

 
 
 
 

_______ 

(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 de lei următoarele fapte: 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru a asigura o 
mai mare claritate a 
normelor 
sancţionatorii, 
precum şi pentru a 
indica de o manieră 
certă cazurile în care 
organizaţiile 
cetăţenilor 
aparţinând 
minorităţilor 
naţionale pot fi 
subiecţi activi ai 
contravenţiilor 
prevăzute de Legea 
nr. 334/2006. 

59.    1. finanţarea de către partidul politic sau 
alianța politică a activităţii curente din 
alte surse de venit decât cele permise de 
prezenta lege; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 3 din 
lege. 

60.    2. finanţarea de către partidul politic sau 
alianța politică a activităţii curente din 
împrumuturi primite cu încălcarea 
condiţiilor prezentei legi; 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 3 din 
lege. 
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61.    3. restituirea de către partidul politic sau 

alianța politică a unui împrumut după 
data expirării termenului de 3 ani 
prevăzut de art. 3 alin. (3); 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 3 din 
lege. 

62.    4. primirea şi restituirea împrumuturilor 
în bani de către partidul politic sau 
alianța politică cu încălcarea condiţiilor 
prezentei legi; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 3 din 
lege. 

63.    5. acordarea de împrumuturi de către 
partide politice sau alianţe politice către 
persoane fizice sau juridice; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 3 din 
lege. 

64.    6. încălcarea reglementărilor contabile 
aplicabile de către partidul politic sau 
alianța politică şi organizaţiile teritoriale 
ale acestora, inclusiv cele constituite la 
nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 3 din 
lege. 

65.    7. încălcarea de către partidul politic sau 
alianța politică şi organizaţiile teritoriale 
ale acestora, inclusiv cele constituite la 
nivelul sectoarelor municipiului 

A se vedea art. 3 din 
lege. 
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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; 
Autor: deputaţii PSD 

66.    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); 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 25 din 
lege. 

67.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 28 și 
31 din lege. 

68.    10. utilizarea contribuţiilor pentru 
campania electorală sau pentru 
referendum  de către partidul politic, 
alianţa politică, organizaţia cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale sau 

A se vedea art. 28 și 
31 din lege. 
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candidatul independent, după caz, 
înaintea datei declarării acestora la 
Autoritatea Electorală Permanentă; 
Autor: deputaţii PSD 
 

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

A se vedea art. 28 și 
31 din lege. 

70.    12. transferul în conturile bancare 
deschise pentru campania electorală sau 
pentru referendum a aportului financiar 
prevăzut la art. 17 alin. (1); 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 28 și 
31 din lege. 

71.    13. finanţarea de către candidaţi a 
campaniei electorale cu depăşirea 
limitelor maxime ale contribuţiilor 
pentru campania electorală prevăzute de 
prezenta lege; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 28 din 
lege. 

72.    14.   finanțarea campaniei electorale sau 
a campaniei pentru referendum din alte 
surse decât contribuțiile electorale 
depuse în condițiile prezentei legi; 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 28 din 
lege. 
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73.    15. încălcarea de către candidat a 

obligaţiei de a preda declaraţia cu 
indicarea sursei contribuţiei 
mandatarului financiar; 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 28 din 
lege. 

   16. neîndeplinirea de către mandatarul 
financiar a atribuţiilor care îi revin 
potrivit legii; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 34 din 
lege. 

74.    17. nedeclararea de către mandatarul 
financiar a contribuţiilor pentru 
campania electorală sau pentru 
referendum la Autoritatea Electorală 
Permanentă; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 28 și 
31 din lege. 

75.    18. producerea și/sau difuzarea 
materialelor de propagandă electorală în 
alte condiţii decât cele prevăzute de 
prezenta lege; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 36 din 
lege. 

76.    19. primirea de către partidul politic, 
alianţa politică, alianţa electorală, 
organizaţia cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale sau candidatul 
independent a donaţiilor constând în alte 

A se vedea art. 29 din 
lege. 
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materiale de propagandă electorală, în 
alte condiţii decât cele prevăzute de art. 
15 alin. (2); 
Autor: deputaţii PSD 
 
 

77.    20. angajarea cheltuielilor pentru 
campania electorală sau pentru 
referendum în lipsa contribuţiilor 
aferente în conturile bancare deschise 
conform legii; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 28 din 
lege. 

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

A se vedea art. 37 din 
lege. 

79.    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; 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 38 din 
lege. 
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   23. efectuarea cheltuielilor pentru 

campania electorală ori pentru 
referendum cu încălcarea destinaţiilor  
prevăzute de prezenta lege; 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 38 din 
lege. 

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

A se vedea art. 38 din 
lege. 

81.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 43 și 
art. 50 din lege. 

82.    26. încălcarea de către partidele politice 
a obligaţiei de a permite accesul 
organelor de control ale Autorităţii 
Electorale Permanente în sediile lor; 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 43 din 
lege. 
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83.    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; 
Autor: deputaţii PSD 

A se vedea art. 45 din 
lege. 

84.    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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 45 din 
lege. 

85.    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 condițiile legii 
şi ale normelor metodologice aplicabile, 
în termen de 15 zile de la data 
desfăşurării alegerilor; 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 47 din 
lege. 

86.    30. încălcarea obligaţiei de a depune la A se vedea art. 47 din 
lege. 
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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; 
Autor: deputaţii PSD 
 

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

A se vedea art. 47 din 
lege. 

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

A se vedea art. 47 
alin. (5) din lege. 

89.    33. încălcarea de către partidul politic, 
alianța 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 
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a fiecărui an; 
Autor: deputat UDMR Márton Árpád 
 

90.    34. încălcarea de către partidul politic, 
alianța 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. 
Autor: deputaţii PSD 
 

A se vedea art. 49 din 
lege. 

91.  Art. 52. -  (3) Constituie contravenţie, 
dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, potrivit 
legii penale, infracţiuni, şi se 
sancţionează cu amendă de la 100.000 
lei la 200.000 lei încălcarea 
dispoziţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3).

 (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 
donații pentru achiziționarea 
clădirilor care au destinația de sediu 
al partidului politic în termenul 
prevăzut de lege. 
Autor: deputaţii PSD 
 

Pentru a asigura o 
mai mare claritate a 
normelor 
sancţionatorii, 
precum şi pentru a 
indica de o manieră 
certă cazurile în care 
organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor 
naţionale pot fi 
subiecţi activi ai 
contravenţiilor 
prevăzute de Legea 
nr. 334/2006. 

92.  Art. 53 
(1) În situaţiile prevăzute la art. 52 alin. 
(1)-(3), contravenientul varsă la 

 12. La articolul 53, alineatul (1) se 
abrogă. 
Autor: deputaţii PSD 
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bugetul de stat sumele de bani şi/sau 
contravaloarea în bani a bunurilor şi 
serviciilor care au constituit obiectul 
contravenţiei, pe baza hotărârii 
Autorităţii Electorale Permanente. 
(2) În acelaşi mod se fac venit la 
bugetul de stat donaţiile acceptate de 
un partid politic în curs de dizolvare 
sau de un partid politic care acţionează 
în baza statutului modificat, deşi 
modificările nu au fost comunicate 
Tribunalului Bucureşti, conform 
prevederilor legale, sau instanţa a 
respins cererea de încuviinţare a 
modificării statutului. 
 

 
 

93.  Art.59(2) Organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care 
au obţinut câte un singur mandat de 
deputat, în condiţiile legii electorale, 
respectiv câte un singur mandat de 
consilier într-o circumscripţie 
electorală, li se aplică numai 
prevederile legale privind finanţarea 
campaniei electorale. 
 

Articol unic: 
La art.59 alin.2) se 
elimină. 
 

13. Alineatul (2) al articolului 59 se 
abrogă.  
Autor: deputat UDMR Márton Árpád 
 

Textul fostului 
articol unic 
trebuie modificat- 
în loc de „se 
elimină” trebuie 
să apară „se 
abrogă”.  
 

94.  Art. 59. - (3) Dispoziţiile prezentei legi 
se aplică în mod corespunzător 
candidaţilor independenţi. 

 14. La articolul 59, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Din dispoziţiile actuale 
ale legii rezultă în mod 
implicit că alianţelor 
politice li se aplică, 
mutatis mutandis, 
regimul juridic al 
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„(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică 
în mod corespunzător alianțelor 
politice și candidaţilor independenţi.” 
Autor: deputaţii PSD 
 

finanţării partidelor 
politice (art. 3 alin. (7), 
art. 4, art. 14 alin. (5) şi 
(6), art. 28 alin. (1) 
ş.a.m.d.). Prin urmare, 
apreciem că pentru 
respectarea principiului 
securităţii juridice este 
necesară  o prevedere 
explicită în acest sens. 
 
 

95.    15. După articolul 59 se introduce 
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 și ghidarea partidelor 
politice, alianţelor politice, alianţelor 
electorale, precum şi a candidaţilor 
independenţi în respectarea legilor și 
a standardelor internaționale în 
materie. 
În exercitarea rolului său de control, 
activitatea de prevenire și îndrumare 
prevalează în fața celui sancționator. 
Autor: deputat PSD Mircea-Gheorghe 
Drăghici 
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ANEXA II: amendamente respinse 

 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 334/2006 
 

Amendament 
(autor amendament) 

Motivare 
1.argumente pentru susţinere 
2.argumente pentru respingere 

Cameră 
Decizională 

1.  Art. 5. – (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 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. 

1.Art. 5. – (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. 
 - Se solicită respingea amendamentului. 
Autor: deputaţii PNL 
 

 
2.amendamentul a fost 
respins prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

2.  Art. 49 - (1) Anual, până la data de 30 
aprilie, partidele politice au obligaţia 

2.Art. 49 - (1) Anual, până la data de 30 
aprilie, partidele politice au obligaţia de 

 
2.amendamentul a fost 

Camera 
Deputaţilor 
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de a depune la Autoritatea Electorală 
Permanentă un raport detaliat al 
veniturilor şi cheltuielilor realizate în 
anul precedent. 
 

a depune la Autoritatea Electorală 
Permanentă un raport sintetic al 
veniturilor şi cheltuielilor realizate în 
anul precedent. 
- Se solicită respingea amendamentului. 
Autor: deputaţii PNL 
 
 

respins prin vot 

3.   3.Art. 52. - (2)  
33. încălcarea de către partidul politic, 
alianța politică sau organizaţia 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale a obligaţiei de a depune la 
Autoritatea Electorală Permanentă un 
raport detaliat al veniturilor şi 
cheltuielilor realizate în anul precedent, 
conform legii, până la data de 30 aprilie 
a fiecărui an; 
Autor: deputaţii PSD 
 

 
2.amendamentul a fost 
respins prin vot 

Camera 
Deputaţilor 

4.  Art. 53 
(1) În situaţiile prevăzute la art. 52 
alin. (1)-(3), contravenientul varsă la 
bugetul de stat sumele de bani şi/sau 
contravaloarea în bani a bunurilor şi 
serviciilor care au constituit obiectul 
contravenţiei, pe baza hotărârii 
Autorităţii Electorale Permanente. 
(2) În acelaşi mod se fac venit la 
bugetul de stat donaţiile acceptate de 

4. La articolul 53, alineatul (1) se 
abrogă. 
- Se solicită respingea amendamentului. 
Autor: deputaţii PNL 
 

 
2.amendamentul a fost 
respins prin vot 
 

Camera 
Deputaţilor 
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un partid politic în curs de dizolvare 
sau de un partid politic care 
acţionează în baza statutului 
modificat, deşi modificările nu au fost 
comunicate Tribunalului Bucureşti, 
conform prevederilor legale, sau 
instanţa a respins cererea de 
încuviinţare a modificării statutului. 

5.   5. La articolul 53, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
 (11) În cazurile prevăzute la art. 52 alin. 
(1) pct. 1, 5, 6, 8, 12-15, 22, 32 și 33, 
precum și la alin. (2) pct. 13 și 23 fac 
obiectul confiscării  numai sumele de 
bani care depășesc limitele maxime 
prevăzute de lege pentru donații, 
împrumuturi, contribuții și cheltuieli 
electorale. 
Autor: deputaţii PNL 
 

 
2.amendamentul a fost 
respins prin vot 
 

Camera 
Deputaţilor 
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