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Articolul modificat Comentarii EFOR 

După alineatul (2) al articolului 6 se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins: 
 
„(21) Valoarea maximă a donaţiilor prevăzută de 
alin. (2) nu cuprinde donaţiile pentru campaniile 
electorale.” 
 

Se elimină valoarea maximă a donațiilor care pot fi făcute pentru 
campaniile electorale. Considerăm această eliminare foarte 
periculoasă și în directă contradicție cu standardele 
internationale în materie, pe care România trebuie să le 
respecte. 
 
În prezent, limita pentru donații din partea unui donator – fie că 
e vorba despre donații pentru campanie, fie că e vorba despre 
donații pentru activitatea curentă a partidului – este de 2001 de 
salarii de bază minime brute pe țară. Aceasta echivalează cu 

pentru  ăpe an pe donator, o valoare oricum ridicat 446,000 lei
nia. âRom  

 
A se vedea OSCE/ODIHR and Venice Commission Guidelines on 
Political Party Regulation, 
https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/77812.pdf 
 
175. Reasonable limitations on private contributions may include 
the determination of a maximum level that may be contributed 
by a single donor. Such limitations have been shown to be 
effective in minimizing the possibility of corruption or the 
purchasing of political influence. Legislation mandating 
contribution limits should be carefully balanced between 
ensuring that there is no distortion in the political process in 
favour of wealthy interests and encouraging political 
participation, including by allowing individuals to contribute to 
the parties of their choice. 
 

După articolul 9, se introduce un nou articol, art. 
91, cu următorul cuprins: 

„Art. 91. - (1) Prin excepţie de la 
prevederile art. 11 alin. (1), donaţia în bani a 
cărei valoare nu depăşeşte 1% din salariul de bază 
minim brut pe ţară poate fi efectuată prin serviciul 
de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, sub 
condiţia utilizării unui număr de telefon cu 
abonament în reţelele naţionale de telefonie 
mobilă. 

(2) Valoarea totală a donaţiilor primite 
prin SMS de la acelaşi număr de telefon într-un an 
fiscal nu poate depăşi 2 salarii de bază minim brute 
pe ţară. 

(3) Valoarea totală a donaţiilor primite 
prin SMS de un partid politic într-un an fiscal nu 
poate depăşi 10% din veniturile obţinute de partidul 
politic în anul respectiv. 

Aceasta modificare este bună, dar considerăm că ar putea fi în 
continuare îmbunătățită prin reglementarea donațiilor prin 
intermediul platformelor online.  

                                                           
1 Salariul de baza minim brut la data de 1 ianuarie 2020 a fost 2,230 lei. 

https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/77812.pdf


 
 

(2) Suma alocată anual partidelor politice de la 
bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și 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 proporțional cu numărul 
mandatelor obținute în alegeri de candidații femei. 

Propunem scăderea cuantumului subvențiilor pentru partidele 
politice, conform formei anterioare (2) Suma alocată anual 
partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile 
prevăzute în bugetul de stat. 
 
A se vedea OSCE/ODIHR and Venice Commission Guidelines on 
Political Party Regulation, 
https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/77812.pdf 
 
177. The amount of public funding awarded to parties must be 
carefully designed to ensure the utility of such funding, while not 
removing the need for private contributions or nullifying the 
impact of individual donations. While the nature of elections and 
campaigning in different states makes it impossible to identify a 
universally applicable level of funding, legislation should put in 
place review mechanisms aimed at periodically determining the 
impact of current public financing and, as needed, altering the 
amount of funding allocated. Generally, subsidies should be set 
at a meaningful level to fulfil the objective of providing support, 
but should not be the only source of income or create the 
conditions for over-dependency on state support. 

Alineatul (4) al articolului 17 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(4) Partidul politic are obligaţia de comunica 
Autorităţii Electorale Permanente, până la data de 
30 aprilie a anului următor, lista formaţiunilor 
nepolitice cu care este asociat şi cuantumul total al 
sumelor ce fac obiectul alin. (1).” 
 

Legislația ar trebui să definească mai clar ce sunt terții (third 
parties) și modul de înregistrare a acestora.  
 
 
A se vedea raportul ODIHR referitor la alegerilor prezidentiale 
din 2019 
https://www.osce.org/files/f/documents/e/1/452812.pdf 
A se vedea raportul de monitorizare a alegerilor prezidentiale 
FiecareVot - https://expertforum.ro/wp-
content/uploads/2020/02/Raport_prezidentiale_2019.pdf 
A se vedea si raportul GRECO – runda a treia,  
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/romania 

https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/77812.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/e/1/452812.pdf
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport_prezidentiale_2019.pdf
https://expertforum.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport_prezidentiale_2019.pdf
https://www.coe.int/en/web/greco/evaluations/romania


 
 

Articolul 20 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 20. - 25% din bugetul anual acordat partidelor 
politice vor fi împărţite partidelor politice, pe 
judeţe, municipiul Bucureşti şi sectoarele 
municipiului Bucureşti, proporţional cu numărul de 
voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale 
pentru alegerea consilierilor judeţeni şi a 
consilierilor din cadrul municipiului Bucureşti, dacă 
au obţinut cel puţin pragul electoral în judeţul 
respectiv sau municipiul Bucureşti, după caz.” 
 

Este de apreciat faptul că pragul pentru alocarea de fonduri 
partidelor locale a fost coborât, însă considerăm că accesul 
pentru majoritatea partidelor mici rămâne limitat, fiind 
condiționate de obținerea unor mandate la nivel județean sau la 
nivelul municipiului București.  
 
Reiterăm recomandările EFOR/Fiecarevot cu privire la subvenții: 
 

 Plafonarea subvențiilor de stat, prin amendarea 
articolului 18 (2) din Legea 334/2006 și a normelor 
aferente; 

 Scăderea pragului pentru obținerea de subvenții la nivel 
local pentru a ține cont și de voturile obținute la 
alegerea primarilor și/sau consilierilor locali – alocarea 
de fonduri poate porni de la 5 mandate obținute pentru 
primar/consilier local 

 Creșterea ponderii din subvenție acordată pentru 
rezultatele obținute la alegerile locale la 50% (de la 
25%) 

 
Pe lângă plafonarea fondurilor alocate din subvenții pentru 
partidele politice, considerăm că acestea din urmă ar trebui să 
folosească o parte din bani pentru promovarea valorilor 
democratice, pregătirea membrilor de partid sau alte activități 
care au ca obiectiv consolidarea capacității partidului și crearea 
unor conexiuni cu membrii comunităților pe care aceștia le 
reprezintă. În acest sens, se poate lua în considerare și 
modificarea art. 25. 
 
Detalii în www.expertforum.ro/subventii-dedicatie-2020/ 
https://expertforum.ro/amendamente-finantarea-partidelor/  
https://expertforum.ro/subventii-partide/ 
https://expertforum.ro/9-reforme-pentru-alegeri-2020/ 

După alineatul (1) al articolului 23, se introduce un 
nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 
 
„(11) Partidele politice comunică Autorităţii 
Electorale Permanente, până la data de 25 a fiecărei 
luni, situaţia defalcată a cheltuielilor efectuate din 
subvenţia de la bugetul de stat în luna anterioară, 
pe categorii de cheltuieli, precum şi soldul contului 
special pentru subvenţii.” 
 

Propunere de introducere a unui nou alineat: 
 
(12) Autoritatea Electorală Permanentă publică pe site-ul propriu 
situațiile transmise de partide până la finalul lunii imediat 
următoare raportării.  

http://www.expertforum.ro/subventii-dedicatie-2020/
https://expertforum.ro/amendamente-finantarea-partidelor/
https://expertforum.ro/subventii-partide/
https://expertforum.ro/9-reforme-pentru-alegeri-2020/


 
 

Articolul 24 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 24. -  
(2) În cazul utilizării subvenţiei de la 

bugetul de stat cu încălcarea destinaţiilor prevăzute 
de art. 25 alin. (1), Autoritatea Electorală 
Permanentă dispune, prin decizie, reîntregirea 
sumelor de bani provenite din subvenţia de la 
bugetul de stat ce au fost acordate partidului politic 
cu sumele de bani plătite cu încălcarea destinaţiilor 
legale. 
 

Exprimarea de la alineatul 2 nu este clară. Considerăm că 
alineatul trebuie reformulat pentru a se înțelege care este exact 
intenția legiuitorului. 

Articolul 25 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 25. - (1) Veniturile care provin din 
subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele 
destinaţii:[…] 
 

 

Considerăm că partidele politice ar trebui să aibă o 
independență mai mare cu privire la modul în care își distribuie 
banii din subvenții. Limitările de acest tip pot afecta decizia 
internă a partidelor de a distribui banii.  
 
 
 
 
 

(2) Subvenţiile de la bugetul de stat 
primite de partidele politice, alianţele politice şi 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale care nu au fost utilizate până la sfârşitul 
anului fiscal, precum şi dobânzile aferente, rămân în 
posesia acestora pentru a fi cheltuite, în condiţiile 
prezentei legi.” 
 

Considerăm că introducerea unui articol care să reglementeze ce 
se întâmplă cu sumele necheltuite la finalul anului este bună, 
fiind una dintre temele importante discutate în dezbaterea 
Eficientizarea legislației și practicilor pentru finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale organizată de Expert Forum în 
2019. 
 
Pe de altă parte, considerăm că partidele politice ar trebui să 
justifice cum cheltuiesc banii, iar sumele necheltuite la finalul 
anului ar trebui să se întoarcă la buget așa cum se întâmplă și în 
cazul instituțiilor publice.  
 
Având în vedere că între 2021 si 2024 nu se vor organiza alegeri 
în România, partidele politice parlamentare vor acumula sume 
semnificative de bani pe care le vor investi în campania din 
2024, creând un dezechilibru între acestea și competitorii care 
nu au beneficiat de subvenție. 

Art. 252. - (1) În mod excepţional, pe durata stării de 
alertă, a stării de urgenţă şi a stării de asediu, 
partidele politice pot sponsoriza, în condiţiile legii, 
următoarele categorii de beneficiari: 

a) orice persoană juridică fără scop 
lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să 
desfăşoare o activitate în domeniul umanitar, al 
protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar şi/sau 
de asistenţă şi servicii sociale; 

b) instituţiile şi autorităţile publice, 
inclusiv organele de specialitate ale administraţiei 
publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a). 

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 25 şi 
prin derogare de la art. 3 din Legea nr. 

Propunem eliminarea acestui articol integral. 
 
Introducerea unui astfel de articol nu este justificată, iar rolul 
partidelor nu este de a sponsoriza alte entități publice. Mai mult, 
aceste sponsorizări pot conduce la scăderea transparenței 
privind cheltuirea fondurilor publice și a finanțării partidelor 
politice prin direcționarea unor sume de bani către organizații 
sau instituții publice apropiate de politicieni.  
 



 
 

32/1994 privind sponsorizarea, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe 
durata stării de alertă, a stării de urgenţă şi 
a stării de asediu, partidele politice pot 
efectua activităţile de sponsorizare 
prevăzute de alin. (1) şi din subvenţiile 
primite de la bugetul de stat.” 

 

Alineatele (6) şi (11) ale articolului 28 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

„(6) Contribuţiile pentru campania 
electorală se depun sau se virează în conturile 
prevăzute la alin. (2) - (4). 

Referitor la modificarea alineatului 6, considerăm că legea 
trebuie să prevadă foarte clar cine poate depune fonduri în 
conturile de campanie. 

Referitor la prevederile art 36 Considerăm că este o măsură pozitivă introducerea mai multor 
opțiuni de materiale de propagandă ce pot fi folosite de către 
partidele politice sau candidații independenți în campania 
electorală. De asemenea, marcarea acestora este importantă 
pentru a asigura transparența finanțării campaniei.  
 
Având în vedere că în precampanie se folosesc materiale 
similare, propunem introducerea unui articol care să prevadă 
faptul că partidele politice sunt obligate să marcheze materialele 
politice (de tipul bannerelor, meshuri, flyere etc) utilizate în 
spațiul public și în afara campaniei electorale. 
 
A se vedea si Raportul de monitorizare a alegerilor prezidențiale 
din noiembrie 2019 – FiecareVot https://expertforum.ro/raport-
prezidentiale-2019/ 
A se vedea și raportul ODIHR referitor la alegerilor prezidentiale 
din 2019 
https://www.osce.org/files/f/documents/e/1/452812.pdf 

https://expertforum.ro/raport-prezidentiale-2019/
https://expertforum.ro/raport-prezidentiale-2019/
https://www.osce.org/files/f/documents/e/1/452812.pdf


 
 

Alineatele (4) şi (5) ale articolului 38 se abrogă. 
 
[(4) Sumele de bani primite de la candidații propuși 
pentru alegeri de un partid politic sunt considerate 
donații și li se aplică în mod corespunzător 
prevederile prezentei legi.] 
 

Sumele de bani primite de la candidați pentru alegeri ar trebui 
să fie considerate donații. Prevederea trebuie să rămână în 
vigoare pentru a nu genera neclarități privind natura juridică a 
fondurilor primite de la candidați. Orice ambiguitate în această 
materie conduce la imposibilitatea de a sancționa nereguli 
legate de aceste fonduri. 
 
 

După articolul 36 se introduce un nou articol, art. 
361, cu următorul cuprins: 

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se aduc la 
cunoştinţă publică pe site-ul Autorităţii Electorale 
Permanente. 
 

Legea ar trebui să stabilească un termen pentru publicarea 
informațiilor 

Articolul 40 se abrogă. 
 
[Articolul 40 Atunci când un candidat este propus 
pentru mai multe funcții într-o campanie electorală, 
limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se 
stabilește la valoarea cea mai mare, potrivit art. 37.] 

Eliminarea articolului generează neclarități cu privire la sumele 
maxime pe care le poate cheltui un candidat la mai multe funcții. 
Considerăm că trebuie să existe o prevedere care să stabilească 
clar care sunt limitele în aceste cazuri . 

Articolul 44 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 44. - (1) Autoritatea Electorală 
Permanentă controlează anual legalitatea 
veniturilor şi cheltuielilor fiecărei formaţiuni politice 
care beneficiază de subvenţie de la bugetul de stat 
potrivit prezentei legi. 

(2) Autoritatea Electorală Permanentă 
controlează, la fiecare 3 ani, legalitatea veniturilor şi 
cheltuielilor formaţiunilor politice care nu 
beneficiază de subvenţie de la bugetul de stat 
potrivit prezentei legi. 
 

Deși se înțelege că unele partide pot avea o activitate redusă, 
considerăm că legalitatea veniturilor și cheltuielilor pentru 
partidele politice care nu beneficiază de subvenții trebuie 
verificată mai frecvent decât o dată la trei ani.  

Articolul 44 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

(3) Rapoartele controalelor efectuate şi 
documentele de sancţionare se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet 
a Autorităţii Electorale Permanente, în termen de 45 
de zile de la data întocmirii acestora.” 

Legea ar trebui să prevadă un termen pentru publicarea 
rapoartelor care să se coreleze cu data efectuării controlului și 
nu numai la data întocmirii raportului. 
 
 

Alineatul (1) al articolului 45 se modifică si va avea 
următorul cuprins: 

„(1) La fiecare trei ani, situaţiile financiare 
anuale întocmite de partidele politice care primesc 
subvenţii de la bugetul de stat sunt supuse 
auditului, în condiţiile legii.” 
 

Considerăm că perioada de trei ani este prea lungă, iar auditul ar 
trebui să se facă anual. 



 
 

Articolul 51 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 51. - (1) Autoritatea Electorală 
Permanentă publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi pe pagina de internet proprie 
toate raportările obligatorii a fi comunicate de către 
partidele politice, alianţele electorale, alianţele 
politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, precum şi de către 
candidaţii independenţi. 
 

Din forma propusă a actului normativ nu mai reiese clar dacă se 
publică lista donatorilor, a membrilor de partid care au făcut 
donații (cf art 5), a celor care au făcut împrumuturi (cf art 13)  
etc care au făcut contribuții peste anumite valori (ex 10 salarii, 
100 de salarii). Prin modificarea articolelor în cauză, proiectul 
actual nu mai prevede faptul că se publică listele de donatori, 
membri care cotizează sau persoane/entități care împrumută 
partidul. 
 
Publicarea listelor cu numele contributorilor semnificativi 
trebuie să rămână în lege. Mai mult, propunem reducerea 
pragului de 10/100 salarii la jumătate, pentru a crește gradul de 
transparență privind finanțarea partidelor. 

După articolul 60 se introduce un nou articol, art. 
601, cu următorul cuprins: 

„Art. 601. - Partidul politic care nu 
depune raportul anual de venituri şi cheltuieli timp 
de 2 ani consecutivi se dizolvă pe cale 
judecătorească, conform procedurii prevăzute de 
Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată.” 
 

Pentru a evita soluția drastică a dizolvării (chiar dacă la 
solicitarea Ministerului Public), considerăm că trebuie să existe 
un pas intermediar, cum ar fi o avertizare scrisă.   

 

 


