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Valorile absolute ale limitelor pentru donații, împrumuturi și cotizații,  

prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată, aferente anului 2016 
 

 

Având în vedere că salariul minim brut pe țară pentru anul 2016 este în valoare de 1.050 lei 

conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată, iar veniturile prevăzute la bugetul de stat pe anul 2016 sunt în sumă 

de 105.033.800.000 lei, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 339/2015 Legea bugetului de 

stat pe anul 2016, valorile absolute ale limitelor pentru donații, împrumuturi și cotizații, prevăzute de 

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, pentru anul 2016, sunt următoarele: 

- pentru donațiile primite de partidele politice: 

- conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, donaţiile 

primite de un partid politic nu pot depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe 

anul respectiv. Pentru anul 2016 valoarea maximă a donațiilor primite de un partid politic nu poate 

depăși suma de 26.258.450 lei; 

- conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, 

donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime 

brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Pentru anul 2016 

valoarea maximă a donațiilor primite de la o persoană fizică nu poate depăși valoarea de 210.000 lei; 

- conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, 

donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază 

minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Pentru anul 2016 

valoarea maximă a donațiilor primite de la o persoană juridică nu poate depăși valoarea de 525.000 lei; 

- conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, suma 

totală primită de un partid politic ca donaţii confidenţiale nu poate depăşi echivalentul a 0,006% 

din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Pentru anul 2016 valoarea maximă a 

donațiilor confidențiale nu poate depăși valoarea de 6.302.028 lei; 
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- pentru împrumuturile primite de partidele politice:  

- conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, republicată, sumele 

de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot 

depăşi 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Pentru anul 2016 

valoarea maximă a împrumuturilor primite de un partid politic nu poate depăși suma de 26.258.450 lei; 

- conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, sumele 

de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană fizică 

într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la 

data de 1 ianuarie a anului respectiv. Pentru anul 2016 valoarea maximă a împrumuturilor primite de la 

o persoană fizică nu poate depăși valoarea de 210.000 lei; 

- conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, sumele 

de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană 

juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea 

existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Pentru anul 2016 valoarea maximă a împrumuturilor 

primite de la o persoană juridică nu poate depăși valoarea de 525.000 lei; 

- pentru cotizațiile primite de partidele politice: 

- conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, suma 

cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăși 48 salarii minime brute pe 

țară. Pentru anul 2016 valoarea maximă a cotizațiilor primite de un partid politic de la un membru de 

partid nu poate depăși suma de 50.400 lei. 

     


