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it34.2o?4*UNCTE DE VEDERE
referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a 

campaniilor electorate (b54/23.02.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §1 art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.334/2006 

privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale (654/23.02.2021).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in sedinta din data de 9.03.2021, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.25/04.03.2021, partile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social si-au exprimat urmatoarele puncte de 

vedere:

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 si a campaniilor electorale, sursa de finantare a activitatii unui partid 

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

independentei partidelor politice §i a candidatilor fata de fmantatori;

b) reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act 

normativ;
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c) reprezentantii asociatiilor §i fundatiilor neguvemamentale 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 finantarea activitatii 

partidelor politice si a campaniilor electorale, sursa de fmantare a activitatii unui 

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

principiul independentei partidelor politice si a candidatilor fata de fmantatori.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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