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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modiflcarea legii nr.334/2006 privind finantarea 

activitatii partidelor politice si a campaniilor electorate

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, in 

vigoare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaji §i validari, prin adresa nr. L94/2021 

din data de 6 aprilie 2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului in vederea 

dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modiflcarea Legii 

nr.334/2006 privind flnantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorate, 

avand ca inifiatori mai multi deputafi §i senatori apar^inand Grupurilor parlamentare Alianta 

pentru Unirea Romdnilor.

Propunerea legislative are ca obiect abrogarea unor dispozifii din Legea 334/2006 

privind finantarea activitatii partidelor politice si campaniilor electorale, in sensul eliminarii 

subventiilor acordate partidelor politice de la bugetul de stat, in scopul utilizarii acestor 

sume, conform Expunerii de motive, pentru acoperirea unor nevoi de ordin social

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a avizat favorabil cu observatii 51
propuneri.

Consiliul Economic si Social, conform adresei nr. 2341/ 11.03.2021, face cunoscute 

urmatoarele puncte de vedere exprimate in Plenul Consiliului Economic si Social:

a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a 

proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• in conformitate cu art. 3 lit. d) din Legea nr.334/2006 privind finantarea activitatii 

partidelor politice §i a campaniilor electorale, sursa de finantare a activitatii unui partid



politic sunt §i subventiile de la bugetul de stat tocmai pentru a respecta principiul 

independence! partidelor politice §i a candidajilor fata de finanCatori;

reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ;

reprezentantii asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale ale societatii 

civile au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• in conformitate cu art. 3 lit. d) din Legea nr.334/2006 privind finanCarea activitatii 

partidelor politice si a campaniilor electorale, sursa de finanCare a activitatii unui partid 

politic sunt si subvenjiile de la bugetul de stat tocmai pentru a respecta principiul 

independentei partidelor politice si a candida^ilor fata de finanCatori.

b)

c)

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital a transmis un
aviz negativ.

La dezbaterea inijiiativei legislative a participat, in conformitate cu prevederile art.63 

din Regulamentul Senatului, republicat, in vigoare, domnul Constantin-Florin Mituleju- Buica, 

Presedintele Autoritafi! Electorale Permanente.

In §edinCa din 26 mai 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitaCi 

§i validari au analizat propunerea legislativa, avizele si punctele de vedere primite 5! au 

hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale senatorilor prezenCi, un raport de 

respingere. In cadrul dezbaterilor au fost reliefate aspecte potrivit carora aceasta finantare 

funcjioneaza si la nivel european, fiind, de asemenea, necesara raportarea §i la anumite 

prevederi constitutionale.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi 5! validari supune spre dezbatere 5! 

adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere precum ji propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 

legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin.(3) lit. b) din Constitutia 

Romaniei, republicata, §i urmeaza a fi luata in dezbatere §i adoptare in conformitate cu 

prevederile art.76 alin.[l] din Legea fundamentals.



Potrivit prevederilor art.75 alin.[l) din Constitu^;ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 

alin.(7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, in vigoare, Senatul este prima Camera 

sesizata.
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