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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1. Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 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 

Secţiunea a 2-a. Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

     Prin Legea nr. 34/2018, publicată în Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 55 din 18 ianuarie 2018, a fost modificat art. 

18 alin. (2)  din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, în sensul că suma alocată anual partidelor 

politice de la bugetul de stat este de cel puţin 0,01% şi de cel mult 

0,04% din produsul intern brut. Pentru partidele politice care 

promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma 

alocată de la bugetul de stat va fi majorată dublu proporţional cu 

numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei.  

       Potrivit art. 63 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 334/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, normele 

metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului reglementează în 

mod obligatoriu, printre altele, acordarea şi utilizarea subvenţiilor de 

la bugetul de stat. 

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

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale au 

fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, publicată în 

Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 55 din 26 ianuarie 2016, 

cu modificările și completările ulterioare, modalitatea de acordare a 

subvențiilor de la bugetul de stat fiind reglementată în cadrul 

Capitolului III. Finanțarea publică a activității partidelor politice, 

art. 22 – 26. 

       Potrivit art. 22 alin. (2) din normele metodologice menționate, 

partidele politice primesc subvenţia de la bugetul de stat majorată 

proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de către 

candidaţii femei, dispozițiile art. 24 pct. 1.1 și 2.1 din același text 

normativ reglementând modul de calul al subvenției proporțional cu 

numărul de mandate de parlamentar, respectiv de consilier județean 

și consilier general al municipiului București, obținute de candidații 

de gen feminin. 

2. Schimbări 

preconizate 

      Prin proiectul de act normativ se pune în acord algoritmul de 

determinare a subvențiilor de la bugetul de stat stabilit prin Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale aprobate prin 
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Hotărârea Guvernului nr. 10/2017, cu prevederile Legii                               

nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

referitoare la acordarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru 

partidele politice, astfel:  

        - partidele politice primesc subvenţia de la bugetul de stat 

majorată dublu proporţional cu numărul mandatelor obţinute în 

alegeri de către candidaţii de gen feminin; 

     - se stabilește formula de calculul a subvenţiei majorată dublu 

proporţional cu numărul de mandate obținute de candidații de gen 

feminin.  

3. Alte informaţii      Potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 10/2017, subvenţia se acordă în prima 

decadă a fiecărei luni, în tranşe lunare. 

       Prin urmare, pentru aplicarea textului art. 18 alin. (2) din Legea 

nr. 334/2006, în redactarea modificată prin Legea nr. 34/2018, este 

necesar ca hotărârea Guvernului să intre în vigoare până la data de 

10 februarie 2018. 

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.  Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 4-a. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  atât pe 

termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei -  

Indicatori An 

curent 

Următorii 4 ani  

Media pe 5 ani 

 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale - - - - - - 
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veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

    (i) impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b)bugete locale: 

   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

   (i) contribuţii de 

asigurări 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat, din 

acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

b)bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii  

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru 

pentru a compensa  

reducerea veniturilor 

bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor  veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 
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7. Alte informaţii 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

1¹. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

2. Conformitatea  proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 

cu care a avut loc consultarea, precum şi 

a modului în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act normativ are ca 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 



5 

 

obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale 

la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5.Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul urmează a fi avizat de Consiliul 

Legislativ.   

6.Alte informaţii Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat 

de Autoritatea Electorală Permanentă. 

 

Secţiunea a 7-a. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normative 

1. Informarea societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul se încadrează în prevederile art. 7 alin. 

(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire 

la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul.  

Secţiunea a 8- a. Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administrației publice 

centrale şi/sau locale-înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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Faţă de cele sus menţionate, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea 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, pe care dacă sunteţi de acord vă rugăm să îl aprobaţi. 
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