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LEGE

Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Art. I - Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 

electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1), litera d) se abrogă.

2. Capitolul III - "Finanţarea publică. Subvenţii de la bugetul de stat" se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

Capitolul III - Finanţarea publică

Articolele 18 - 25 se abrogă.

3. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Controlul privind activitatea partidelor politice poate fi efectuat şi de Curtea de Conturi, 
conform dispoziţiilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4. La articolul 42, alineatul (2^) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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(2^) Curtea de Conturi controlează legalitatea validării sumelor în vederea rambursării către 

competitorii electorali în termen de 30 de zile de la data finalizării controlului finanţării 

campaniei electorale de către Autoritatea Electorală Permanentă.

5. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Situaţiile financiare anuale întocmite de partidele politice sunt supuse auditului 
statutar, care se efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, 
în condiţiile legii.

(1)

6. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins;

Art. 62. - Prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului se 

aprobă noua structură organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente, în vederea 

asigurării funcţionării Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale.

7. La articolul 63, alineatul (2), litera b) se abrogă.

8. La articolul 64, alineatul (1), litera a) se abrogă.

Art. II - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 Ianuarie 2023.

Art. III - Dispoziţii tranzitorii

1. Excedentul necheltuit până la data de 31 decembrie 2022 din suma reprezentând 

subvenţia de la bugetul de stat se face venit la bugetul de stat.

2. Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 

2015, cu modificările şi completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dâridu-se textelor o nouă 

numerotare.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art. 75 şi ale arî. 76 alin. (1) sau (2), după caz, din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Senatului,Preşedintele Camerei Deputaţilor,

Alina-Ştefania Gorghiulon-Marcel Ciolacu
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