
 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

Hotărâre 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

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

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 63 din Legea nr. 

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

republicată, 

 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 Articol unic. – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr. 55 din 26 ianuarie 2016 se modifică și se completează după cum urmează: 

 1. La articolul 3, alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„e) finanțarea în orice formă a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, 

asociații ori fundații de altă naționalitate decât cea română este interzisă.” 

2. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de 

către candidați în conturile bancare deschise pentru campania electorală, începând cu data 

depunerii propunerilor de candidaturi la birourile electorale competente.” 

3. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4
1
), cu 

următorul cuprins: 

„(4
1
) Deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală după data începerii 

campaniei electorale se sancţionează conform legii.” 



 

4. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2
1
) cu 

următorul cuprins: 

„(2
1
) Cererea de înregistrare a mandatarului financiar depusă după data limită 

prevăzută de alin. (2), de către partidul politic,  organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale sau de către candidatul independent, nu este luată în considerare.” 

5. La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu 

următorul cuprins: 

„(7) 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 alin. (1)-(6).” 

6. La articolul 58, după  alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6) cu 

următorul cuprins: 

„(6) Rambursarea sumelor aferente cheltuielilor efectuate în circumscripţiile 

electorale, precum şi a celor efectuate la nivel central, prevăzută la art. 48 alin. (1) - (9) din 

Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează 

pentru sumele validate de către Autoritatea Electorală Permanentă, în limita plafoanelor 

prevăzute la art. 37 şi a prevederilor art. 48 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.” 

7. La articolul 59, alineatul (4), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„e) o copie a fiecărui material de propagandă electorală online.”  

8. La articolul 59, alineatul (12), litera b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„b) facturile care vor conţine menţiuni privind tipul de serviciu furnizat sau, în cazul în 

care mandatarul financiar este persoană fizică, contractul încheiat cu aceasta.” 

9. La anexa nr. 12, coloana „Activitatea generatoare de venit”, rubrica 

„Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru acţiuni social-culturale” se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu” 

10. La anexa nr. 16, nota de subsol nr. 1 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„
1
La rubrica tipul venitului se va înscrie după caz, pentru fiecare sumă încasată: 

cotizație; donație; împrumut; editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale 

de propagandă şi cultură politică proprii; vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele 



 

asemenea la acţiuni culturale, sportive, precum şi la întruniri şi seminare cu tematică politică, 

economică sau socială; vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic; servicii 

oferite către membrii partidului pentru organizarea acţiunilor culturale, sportive, întrunirilor şi 

seminarelor cu tematică politică, economică sau socială; închirierea spaţiilor aflate în 

patrimoniul propriu; închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea 

birourilor parlamentare; înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu; înstrăinarea 

bunurilor mobile din patrimoniu; subînchirierea spaţiilor primite conform prevederilor art. 26 

alin. (1) - (3) din Legea nr. 334/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

pentru organizarea birourilor parlamentare; emiterea carnetelor/legitimaţiilor de membru al 

partidului politic; dobânzi bancare.” 

11. La anexele nr. 24, 25 şi 26, rubrica „ştampila instituţiei mass-media” se 

elimină. 

12. La anexa nr. 26, se introduce o Notă cu următorul cuprins: 

„1. Prin proprietar al site-ului se înţelege, cu titlu de exemplu, persoana care deţine sau 

administrează cu orice titlu o pagină de internet, precum şi persoana care asigură prestarea 

serviciilor de postare pe site sau de distribuire în mediul on-line a materialului de propagandă 

electorală. 

2. Prin adresă de internet a site-ului se înţelege, cu titlu de exemplu, adresa de tip URL 

a paginii de internet pe care a fost postat materialul de propagandă electorală sau a platformei 

on-line utilizate pentru distribuirea în mediul on-line a materialului de propagandă electorală.” 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ 

 


