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 Bucureşti, 09 noiembrie 2021 
Plx 253/2021 

 
 

Către, 
 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi 

a campaniilor electorale, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 

adresa nr. Plx 253 din 7 iunie 2021. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 
                                                           
 
 
                                                  PREŞEDINTE                             

 
                                         Mihai Alexandru BADEA                 
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      Bucureşti, 9 noiembrie 2021 
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RAPORT 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, trimisă cu adresa nr. Plx 253 din 7 iunie 2021 
şi înregistrat cu nr.4c-13/472 din 8 iunie 2021. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în 
ședința din data de 2 iunie 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.25 alin.(1) lit.i) 
din Legea nr.334/2006, în sensul ca veniturile care provin din subvenţii de la bugetul de stat, 
să poată avea ca destinaţie nu doar investiţii în bunuri mobile şi imobile, necesare activităţii 
partidelor respective, cum este prevăzut în prezent, ci şi investiţii destinate interesului general, 
anume aşezăminte culturale, medicale sau sociale. 

 Consiliul Legislativ, conform adresei înregistrată cu nr.226 din 16 aprilie 2021, a 
avizat favorabil propunerea legislativă. 

Consiliul Economic și Social  avizat nefavorabil propunerea legislativă conform 
avizului transmis cu adresa nr. 3015/07.04.2021. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu nr.872/29.06.2021 susține că Parlamentul 
va decide asupra oportunității adoptării acestei inițiative legislative. 

În conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
proiectul de lege în ședința desfășurată în sistem mixt, în data de 9 noiembrie 2021.  
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La întocmirea prezentului raport comisia a avut în vedere expunerea de motive, avizul 
Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social. 

Cu prilejul dezbaterilor s-au constatat urmatoarele aspecte: 
- legislaţia în vigoare este suficientă şi acoperitoare, condiţiile limitative ale acesteia 

fiind foarte potrivite în contextul în care partidele politice nu pot funcţiona precum 
instituţiile private sau ONG-urile. Menirea partidelor politice nu este de a face acte 
de caritate prin investiţii destinate interesului general, folosind fonduri de la bugetul 
de stat. 

- prin propunerea de completare a destinaţiilor pentru care pot fi folosite subvenţiile 
de la buget, cu investiţii destinate interesului general, aşezăminte culturale, medicale 
sau sociale, s-ar deturna scopul Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi ar crea o relaţie incorectă între partidele politice şi votanţii acestora. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la 
lucrări au hotărât, cu majoritatea voturilor deputaților prezenți  respingerea a propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor electorale. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
 
 
 
 
    
                       PREŞEDINTE,               SECRETAR,    
                                                                                                    

    Mihai Alexandru BADEA              Ladányi László-Zsolt                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,  
Dragoș Bucur                                                               
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