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Proiect de lege  

privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE, 

EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 

octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a 

fundațiilor politice europene 

 

 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 Art. 1. – Prezenta lege stabilește măsurile necesare pentru punerea în 

aplicare la nivel național a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1141/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și 

finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 317 din 4 noiembrie 2014, 

denumit în continuare Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1141/2014. 

 

 Art. 2. – Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația 

prevăzută în Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1141/2014. 

 

 Art. 3. – Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea responsabilă de 

efectuarea schimburilor de informații prevăzute de Regulamentul (UE, EURATOM) 

nr. 1141/2014, îndeplinind atribuțiile care revin punctului de contact național. 

 

 Art. 4. – (1) Partidele politice și/sau cetățenii din statele membre ale 

Uniunii Europene pot coopera structurat prin înființarea de asociații care au ca 

scop dobândirea statutului de partid politic european. 

(2) Membrii asociației prevăzute la alin. (1) trebuie să provină din cel puțin 

un sfert din statele membre ale Uniunii Europene. 

  (3) Regimul juridic aplicabil asociațiilor prevăzute la alin. (1) este 

reglementat de prezenta lege și de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind 

asociațiile și fundațiile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005. 

  

 Art. 5. – Finanțarea directă sau indirectă a partidelor politice, a alianțelor 

politice, a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a 

campaniilor electorale de către asociațiile prevăzute la art. 4 este interzisă, sub 

sancţiunile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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Art. 6. - (1) Asociațiile prevăzute la art. 4 au obligaţia de a depune la 

Autoritatea Electorală Permanentă copii certificate ale situaţiilor financiare anuale 

în cel mult 15 zile de la data înregistrării la organul fiscal competent. 

(2) Asociațiile prevăzute la art. 4 au obligaţia de a prezenta Autorităţii 

Electorale Permanente toate documentele şi informaţiile privind finanțarea 

acestora în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. 

 

 Art. 7. – (1) Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică 

competentă să țină evidența asociațiilor prevăzute la art. 4, conform art. 52 din 

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

246/2005. 

 (2) În cazurile prevăzute de art. 55 și 56 din Ordonanța Guvernului nr. 

26/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005, Autoritatea Electorală 

Permanentă poate solicita instanței competente dizolvarea asociației prevăzute la 

art. 4. 

 

 Art. 8. – (1) Cererea de înregistrare prevăzută de art. 8 din Regulamentul 

(UE, EURATOM) nr. 1141/2014 va fi însoțită de decizia Autorității Electorale 

Permanente prin care se certifică respectarea legislației naționale aplicabile. 

 (2) În vederea obținerii deciziei prevăzute la alin. (1), asociația prevăzută la 

art. 4 trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele: 

a) copii ale actului constitutiv şi statutului asociaţiei; 

    b) copie a dovezii dobândirii personalităţii juridice; 

     c) dovada privind bonitatea asociaţiei, emisă de banca la care are deschis 

contul; 

     d) copie a dovezii privind situaţia juridică a sediului asociaţiei; 

    e) copii ale situaţiei  financiare  anuale şi bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe ultimul an de activitate. 

 (3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor 

prevăzute la alin. (2) Autoritatea Electorală Permanentă este obligată să comunice, 

în scris, decizia prevăzută la alin. (1) sau refuzul adoptării acesteia, după caz. 

  

 Art. 9. – (1) Decizia prevăzută la art. 8 alin. (1) sau refuzul adoptării 

acesteia pot fi contestate de către persoanele interesate la instanța de contencios 

administrativ competentă, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 30 de 

zile de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

respectiv de la data comunicării refuzului. 

 (2) Până la soluționarea cauzei, decizia atacată este suspendată de drept. 

  

 Art. 10. – (1) Partidele politice europene și fundațiile politice europene cu 

sediul în România au obligația ca prin statutul,  programele, propaganda de idei și 
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prin activităţile pe care le organizează, să respecte suveranitatea naţională, 

independenţa şi unitatea statului, integritatea teritorială, ordinea de drept şi 

principiile democraţiei constituţionale. 

 (2) Partidele politice europene și fundațiile politice europene nu pot 

organiza activităţi militare sau paramilitare şi nici alte activităţi interzise de lege. 

  

Art. 11. - În măsura în care nu contravin Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 

1141/2014, partidelor politice europene şi fundaţiilor politice europene li se aplică 

în mod corespunzător dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 246/2005. 

 

 Art. 12. – Partidele politice europene pot efectua cheltuieli electorale în 

contextul campaniilor electorale pentru membrii din România în Parlamentul 

European  în limitele prevăzute de art. 28 alin. (6) lit. o) din Legea nr. 334/2006 

privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 13. – În cazul încălcării prevederilor art. 10 de către partidele politice 

europene și fundațiile politice europene cu sediul în România, Autoritatea 

Electorală Permanentă solicită radierea acestora din registrul gestionat de 

Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. 

 

 Art. 14. – (1) În cazul pierderii personalității juridice europene, partidul 

politic european și fundația politică europeană cu sediul în România își 

redobândesc de drept statutul de asociație prevăzut de prezenta lege, păstrând 

toate drepturile și obligațiile anterioare. 

 (2) În cazul pierderii personalității juridice europene, constatarea 

redobândirii de drept a statutului de asociație prevăzut de prezenta lege se face la 

cererea partidului politic european și/sau a fundației politice europene de către 

judecătoria în a cărei circumscripţie acestea îşi au sediul. 

 

 Art. 15. – (1) Încălcarea dispozițiilor art. 6 constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă de la 50.000 la 200.000 de lei. 

     (2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 3 

ani de la data săvârşirii faptelor. 

     (3) În cazul contravenţiilor continue termenul prevăzut la alin. (2) curge de 

la data încetării săvârşirii faptei. 

(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată de către reprezentanţii 

Autorităţii Electorale Permanente. 

(5) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) se aplică prin 

decizie a Autorităţii Electorale Permanente care poate fi atacată la instanţa 

competentă, în condiţiile legii. 

 


