
 
 

 
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

Hotărâre 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale  
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
 

 Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 Art. 1. – Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 55 din 26 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 
 
 1. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nou literă, lit. d) cu 
următorul cuprins: 
 „d) încălcarea de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi, a obligaţiei de a păstra în bune condiţii 
documentele financiar-contabile aferente finanţării campaniei electorale, o durată de minimum 
3 ani; 
 
 2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), contravenientul varsă la bugetul de stat 
sumele de bani şi/sau contravaloarea în bani a bunurilor şi serviciilor care au constituit obiectul 
contravenţiei, pe baza hotărârii Autorităţii Electorale Permanente.” 

 
 Art. II. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 10/2016, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 55 din 
26 ianuarie 2016 se modifică și se completează după cum urmează: 
 
 1. La articolul 3, alineatul (2), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„e) finanțarea în orice formă a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, 
asociații ori fundații de naționalitate română sau de altă naționalitate decât cea română este 
interzisă.” 

 
2. Articolul 9 se abrogă. 



 
3. La articolul 16, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice împrumutătoare, care 

nu are calitatea de instituţie de credit, prezentarea unei declaraţii privind datoriile exigibile la 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau bugetele locale, precum şi de a păstra această 
declaraţie un termen de cel puţin 3 ani de la data acordării împrumutului. 

… 
(6) Plata împrumutului se dovedeşte cu extrasul de cont bancar sau cu ordinul de plată 

semnat de debitor şi vizat de instituţia de credit plătitoare.” 
 
4. La articolul 28 alineatul (2), litera c) se abrogă. 
 
5. La articolul 28, litera d) a alineatului (2) şi alineatul (4) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
„d) să respecte procedura prevăzută la art. 10 alin. (1) şi (2). 
… 
 (4) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală pot fi depuse sau virate de 

către candidați în conturile bancare deschise pentru campania electorală, începând cu data 
depunerii propunerilor de candidaturi la birourile electorale competente.” 

 
6.   La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 „(1) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi data începerii 

campaniei electorale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, partidele politice şi alianţele politice 
care participă la alegeri deschid prin mandatarii financiari câte un cont sau sub-cont bancar 
pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană şi a municipiului Bucureşti, precum şi un cont 
sau un sub-cont bancar la nivel central. 

    (2) Între data înregistrării mandatarului financiar coordonator şi data începerii 
campaniei electorale pentru autorităţile administraţiei publice locale, partidele politice şi 
alianţele politice care participă la alegeri deschid prin mandatarii financiari câte un cont sau 
sub-cont bancar pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană şi a municipiului Bucureşti, 
precum şi un cont sau un sub-cont bancar la nivel central.” 

 
7. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41) cu 

următorul cuprins: 
„(41) Conturile şi sub-conturile prevăzute la alin. (1) – (4) pot fi deschise la orice filială 

sau sucursală bancară din România.” 
 
8.  La articolul 29, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(7) În cazul listei de candidaţi pentru consiliul local, consiliul judeţean sau Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, contribuţia pentru campania electorală prevăzută 
de lege poate fi depusă de către orice candidat din lista respectivă.” 

 
9. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 



   „(1) Contribuţiile candidaţilor pentru campania electorală pot fi folosite numai după 
data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarii financiari 
numai pentru campania electorală.” 

 
10. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu 

următorul cuprins: 
„(11) Declararea contribuţiilor candidaţilor pentru campania electorală se realizează prin 

transmiterea către Autoritatea Electorală Permanentă, prin poştă, fax sau e-mail, a copiilor 
formularelor de înregistrare a contribuitorilor, prevăzute de art. 28 alin. (9). 

 
11. După articolul 30 se introduce un nou articol, art. 301 cu următorul cuprins: 
„Art. 301. - Mandatarii financiari au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru 

restituirea către deponenţi, înaintea de utilizarea în campania electorală,  a contribuţiilor care 
nu respectă condiţiile prevăzute de lege, depuse sau virate în conturile bancare deschise pentru 
campania electorală.” 

 
12. La articolul 32, alineatul (2) se abrogă. 
 
13. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Ordinele de plată vor cuprinde în mod obligatoriu menţiuni privind numărul, seria 

şi data facturii.” 
 
14. La articolul 40, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) La alegerile parlamentare generale, respectarea plafoanelor stabilite la alin. (1) se 

determină pentru fiecare circumscripţie electorală, respectiv pentru nivelul central, prin 
raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul formaţiunea politică 
sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscripţii electorale şi la nivel central, după 
caz. 

(3) La alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale, respectarea plafoanelor 
stabilite la alin. (1) se determină pentru fiecare judeţ şi municipiul Bucureşti, respectiv pentru 
nivelul central, prin raportare la valoarea maximă a cheltuielilor electorale la care are dreptul 
formaţiunea politică sau candidatul independent, după caz, în aceste circumscripţii electorale şi 
la nivel central, după caz.” 

 
15. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21) cu 

următorul cuprins: 
„(21) Cererea de înregistrare a mandatarului financiar depusă după data limită prevăzută 

de alin. (2), de partidul politic,  organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau de 
către candidatul independent, este inadmisibilă.” 

 
16. La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu 

următorul cuprins: 
„(7) Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi 

înlocuiţi oricând de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor 



aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor alin. (1)-(6).” 

 
17. La articolul 54, literele e), f), h) şi i) se abrogă. 
 
18. La articolul 55, alineatele (2) şi (3) se abrogă. 
 
19. La articolul 58, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Cererile de rambursare depuse după data expirării termenului prevăzut la alin. (1) 

nu sunt admise. 
(3) În termen de 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), 

Autoritatea Electorală Permanentă rambursează partidelor politice, alianţelor politice şi 
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în conturile deschise la nivel 
central pentru campania electorală, sumele plătite pentru campania electorală la data depunerii 
cererii de rambursare, conform legii şi prezentelor norme metodologice. 

 
20. La articolul 59, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Rambursarea cheltuielilor electorale se face numai pe baza cererii de rambursare, 

precum şi a documentelor justificative prevăzute de art. 481 din Legea nr. 334/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, întocmite conform legii, precum şi a documentelor 
prevăzute la art. 54 şi a raportului de control prevăzut la art. 55. 

 
21. La articolul 59, alineatele (2) – (19) se abrogă. 
 
22. După articolul 59 se introduce un nou articol, art. 591 cu următorul cuprins: 
„Art. 591. Documentele justificative prevăzute de art. 481 alin. (1) din Legea nr. 

334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întocmite la nivel județean, de 
sector și la nivelul municipiului București, vor fi predate, în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul de către mandatarul financiar, în mod deconcentrat, la sediile 
filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarii financiari judeţeni, 
ai sectoarelor municipiului Bucureşti şi ai municipiului Bucureşti sau la sediul central de către 
mandatarul financiar coordonator, în termen de 30 de zile de la data alegerilor.” 

 
23. La articolul 60, alineatul (1) se abrogă. 
 
24. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Biroul Electoral Central are obligaţia de a furniza Autorităţii Electorale 

Permanente, până la data rămânerii definitive a candidaturilor, lista centralizată a tuturor 
candidaţilor, conţinând denumirea formaţiunii politice care a propus candidatul, dacă este cazul, 
numele, prenumele, codul numeric personal, funcţia pentru care candidează şi denumirea 
completă a circumscripţiei electorale în care candidează, iar pentru candidaţii independenţi, 
inclusiv domiciliile.” 

 



25. Anexele nr. 14  şi 18 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la 
prezenta hotărâre. 

 
26. Anexele nr. 21 şi nr. 24-27 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 se abrogă. 

 
27. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. III. Prevederile art. I intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri. 
 

PRIM-MINISTRU, 
DACIAN JULIEN CIOLOȘ 

 



Anexa nr. 1 
Formular privind înregistrarea contribuitorului pentru campania electorală aferentă alegerilor ............................... din data de 

................ 
Denumirea competitorului electoral ................................................................................... 
Organizația/Filiala județeană.............................................................................................. 

Sediul organizației/filialei județene/adresa candidatului independent...................................... 
  

Date completate de mandatarul financiar   
Numele și prenumele contribuitorului  

Codul numeric personal al contribuitorului   
Cetățenia contribuitorului   

Domiciliul contribuitorului   
Funcția și circumscripția electorală unde candidează contribuitorul1   

Valoarea contribuției electorale   
Proveniența contribuției electorale (se completează, după caz, venituri proprii, donație sau 

împrumut)   
Data depunerii contribuției electorale   

Modul de depunere a contribuției electorale   
Numele și prenumele mandatarului financiar   

Codul numeric personal al mandatarului financiar   
Semnătura mandatarului financiar   

Data înregistrării    
    

Date completate de candidat (contribuitor)  
Confirm / Infirm realitatea datelor susmenționate   

                                                           
1 La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale și la alegerile generale parlamentare se înscrie denumirea comunei, orașului, municipiului, a județului sau cuvântul 
„străinătate”, după caz. La alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile pentru Președintele României se înscrie cuvântul „națională”. 



Valoarea contribuției electorale  
Proveniența contribuției electorale (se completează, după caz, venituri proprii, donație sau 

împrumut)  
Datele de identificare ale donatorului/împrumutătorului (se completează de candidat doar 

dacă contribuția depusă provine din donație sau împrumut)2   
Împuternicesc/nu îl împuternicesc pe mandatarul financiar să depună în contul bancar 
deschis pentru campania electorală contribuția susmenționată în numele meu/depun 

personal contribuția în contul bancar deschis pentru campania electorală   
Semnătura candidatului   

Data    
Notă: Se anexează documentele justificative privind sursa de proveniență a contribuției electorale, excepție făcând cea provenită din venituri 

proprii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Se completează numai în cazul donației sau împrumutului, cu numele, prenumele și codul numeric personal al donatorului/ împrumutătorului sau cu denumirea și codul de 
înregistrare ale instituției de credit care a acordat împrumutul. 



Anexa nr. 2 
 
 

Declaraţie privind cuantumul datoriilor înregistrate în urma campaniei electorale la alegerile 
...............3/referendumul ...............4 din data de ............... 

 
 
 
  

Nr. 
crt.  

Organizația teritorială 
/ Nivelul central / 

Numele și prenumele 
candidatului 
independent 

Valoarea totală a 
datoriilor5 

Informații privind datoriile neachitate6 
Denumirea, sediul 

și codul unic de 
înregistrare ale 

furnizorului 

Data, 
seria și 

nr. 
facturii 

Sumă 
achitată 

Sumă 
restantă 

1             
2             
3             

.....             
Numele și prenumele reprezentantului legal al partidului politic 
sau ale persoanei împuternicite conform statutului ori numele 
și prenumele candidatului independent   

Semnătura reprezentantului legal al partidului politic sau ale 
persoanei împuternicite conform statutului ori numele și 
prenumele candidatului independent   
Ștampila   
Data întocmirii   

 
 

 

                                                           
3 Se înscrie tipul alegerilor. 
4 Se înscrie tipul referendumului; în cazul referendumului local se înscrie și unitatea administrativ – teritorială unde a fost 
organizat. 
5 Pentru organizațiile care nu au înregistrat datorii se va înscrie 0 (zero). 
6 Se vor înscrie informații doar despre facturile neachitate la data depunerii declarației. 


