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1. Obligaţii ale mandatarului financiar 
 

    În cazul alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat, donaţiile 
şi legatele destinate unui candidat sau partid, primite după anunţarea 
oficială a datei alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui 
mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. 
Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, alianţelor politice, 
alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând 
minorităţilor naţionale, pentru candidaţii acestora, sau poate fi ales 
personal de către fiecare candidat (art. 26 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, 
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 
Legea nr. 334/2006). 
 

1.1.  Atribuţiile mandatarului financiar 
 
Mandatarul financiar: 

• Ține evidenţa operaţiunilor financiare [art. 26 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 
334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]: 
- pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor parţiale pentru Camera 
Deputaților și, respectiv, pentru Senat. 
Termen: perioada campaniei electorale. 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 
334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă 
de la 5.000 la 25.000 lei. 

•  Organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a 
transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei 
electorale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală [art. 26 alin. 
(4) lit. a) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare]. 
Termen: perioada campaniei electorale. 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 
334/2006, republicată, cu completările ulterioare: amendă de la 5.000 la 
25.000 lei. 

• Verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală, 
respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada dintre 
aducerea la cunoștință a datei alegerilor și finalizarea campaniei electorale 
[art.26 alin.(4) lit. b) din Legea nr.334/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare]. 
Termen: perioada campaniei electorale. 
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Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 
334/2006, republicată, cu completările ulterioare: amendă de la 5.000 la 
25.000 lei. 

• Primeşte donaţii şi legate de la persoane fizice şi juridice [art. 26 alin. (1) 
din Legea nr.334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare]. 
Termen: perioada campaniei electorale. 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei şi vărsarea la bugetul de stat a sumelor de bani şi/sau a 
contravalorii bunurilor care fac obiectul contravenţiei. 

• Declară la Autoritatea Electorală Permanentă donaţiile şi legatele primite 
după deschiderea campaniilor electorale. Acestea se pot utiliza numai după 
declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă [art. 23 alin. (1) și (2) din 
Legea nr.334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]. 
Termen: 5 zile lucrătoare de la primire. 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 23 din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei şi vărsarea la bugetul de stat a sumelor de bani şi/sau a 
contravalorii bunurilor care fac obiectul contravenţiei. 

• Declară la Autoritatea Electorală Permanentă numărul de materiale de 
propagandă, defalcat pe categorii [art. 29 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare] –Anexa nr. 5 din 
prezentul ghid. 
Termen: 15 zile lucrătoare de la închiderea campaniei electorale. 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 29 alin. (4) din Legea nr.334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei. 

• Înaintează Autorităţii Electorale Permanente declaraţia privind respectarea 
condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei 
electorale [art. 26 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare] —  Anexa nr. 3 din prezentul ghid. 

  Termen: 15 zile de la data desfășurării alegerilor. 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei şi invalidarea mandatelor. 

• Prezintă eventuale declarații și documente suplimentare solicitate de 
reprezentanţii Autorității Electorale Permanente [art. 39 alin.(1) și (2) din 
Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]. 
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Termen: 15 zile de la solicitare. 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 39 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei. 

 • Depune la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al 
veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianță 
politică, alianță electorală, organizaţie a cetăţenilor români aparţinând 
minorităţilor naţionale sau candidat independent [art. 38 alin. (1) din Legea 
nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare] – Anexa nr. 2 din 
prezentul ghid. 
Termen: 15 zile de la data desfășurării alegerilor. 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu completările ulterioare: amenda de la 5.000 la 25.000 lei și 
invalidarea mandatelor. 
 

•  Depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie privind respectarea 
plafoanelor de cheltuieli de la [art. 30 alin. (3) (art. 32 alin. (1) din Legea nr. 
334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare] — conform 
Anexei nr. 4 din prezentul ghid. 
Termen: până la validarea mandatelor. 
Sancţiune: amendă de la 5.000 la 25.000 lei, iar sumele ce depăşesc 
plafoanele de cheltuieli prevăzute la art. 30 alin. (3) se fac venit la bugetul de 
stat. 

 
1.2.  Efectuarea de donații 

 
La efectuarea donației mandatarul financiar completează o fișă de donație 

conform Anexelor nr. 6 și nr. 7 ale prezentului ghid în baza contractului de 
donație (model- Anexele nr. 8 și nr. 9).    

 
2. Obligaţii ale partidelor politice, legate de activitatea mandatarilor 

financiari 

2.1. Declararea şi înregistrarea mandatarului financiar 
 
 • Conducerea partidului/candidatul independent va desemna un mandatar 

financiar care poate fi o persoană fizică sau juridică ce răspunde solidar cu 
partidul care l-a numit de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în 
perioada campaniei electorale. Activitatea mandatarului financiar nu se poate 
desfăşura pe bază de voluntariat; 
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- mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia 
situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală 
[art. 26 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare]; 

Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. (11) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei. 

• Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea sa 
oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului 
financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință 
publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se 
publică în presă sau pe pagina de internet a partidului, conform art. 26 alin. 
(12) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- la declarare şi înregistrare se utilizează formularul din Anexa nr. 1 şi nr. 1a 
a prezentului ghid; 
- mandatarii financiari coordonatori ai partidelor vor fi declaraţi la sediul  
central al Autorității Electorale Permanente; 
-  mandatarii candidaţilor independenţi vor fi declaraţi la filialele Autorității 
Electorale Permanente; 
-  declararea se va face atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie; 
• Candidații nu pot fi mandatari financiari; 

Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. (13) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 la 
25.000 lei. 

• În campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului,    
operaţiunile financiare ale fiecărui candidat sunt ţinute în evidenţă de către un 
mandatar financiar personal, care poate fi acelaşi pentru mai mulţi candidaţi. 
Mandatarii financiari ai candidaţilor trimit rapoartele prevăzute de lege către 
Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul mandatarului financiar 
coordonator [art. 26 alin. (9) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare]. 

  

2.2.  Materiale de propagandă electorală 
 

Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia 
de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date 
[art. 29, alin. (2) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare]: 



 

9 
 

    a)  numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a   
alianţei politice ori electorale care le-a  comandat, după caz; 

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat. 

Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio 
sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii [art.29 alin (5) din Legea nr. 
334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare]: 
a)  se referă la un candidat sau partid clar identificat; 
c) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor 

privitoare la organizarea alegerilor; 
d) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 
e) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului. 
 
Termen: perioada campaniei electorale. 
Sancţiuni pentru nerespectarea art. 29, alin. (2) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei. 
 
2.3.  Limite maxime ale cheltuielilor 

Art. 30 din  Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid 
politic sau alianţă politică ori electorală în fiecare campanie electorală se 
calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare 
candidat propus pentru alegeri [art. 30, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare]. 

     (2) La nivel central, suplimentar faţă de limitele maxime admise pentru 
fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maxim 50 salarii de bază 
minime brute pe ţară pentru fiecare candidat.           
(3) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie 
de salariul de bază minim brut pe ţară, existent la data de 1 ianuarie a anului 
electoral, după cum urmează: 
a) 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la 
funcţia de deputat; 
b) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la 
funcţia de senator. 
 (4) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se aplică şi candi-
daţilor independenţi. 

Termen: perioada campaniei electorale 
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Sancţiuni pentru nerespectarea art. 30, alin. (3) şi (4) din Legea 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei, iar sumele ce depășesc plafoanele de cheltuieli se fac venit la 
bugetul de stat. 
 

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 850 lei lunar 
la data de 1 ianuarie 2014 conform Hotărârii de Guvern nr. 871/2013 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 703 din 15.11.2013. 

 

Art. 31 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
 
(1) Candidații propuși pentru alegeri de un partid politic pot finanța activități 

de propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic. 
(2) În cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaților și, 

respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscripțiilor 
electorale județene, fiecare partid va deschide, după  caz, câte un cont 
al partidului ori câte un cont sau subcont pentru fiecare candidat la 
funcția de deputat sau senator. 

(3) Activitățile de propagandă electorală ale fiecărui candidat, precum și 
donațiile și legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se 
desfășoară doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevăzute la 
alin. (2). 

(4) Sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un partid 
politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător 
prevederile prezentei legi. 

(5) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea 
depunerii candidaturilor pentru funcția de deputat sau senator, prevăzute 
la art. 29 alin. (5)-(7) Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Termen: perioada campaniei electorale. 
Sancţiuni pentru nerespectarea art. 31 din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 
la 25.000 lei. 
 
Art. 29 alin. (5)  și alin. (7¹) din  Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 

Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației 
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publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 
locali, cu modificările și completările ulterioare:  

 
(5) La depunerea candidaturilor, fiecare partid politic, alianţă politică, 

alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, candidat independent trebuie să facă dovada constituirii unui 
depozit, în contul Autorităţii Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii 
minime brute pe ţară pentru fiecare candidat. 

 
(7¹) În cel mult 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, Autoritatea 

Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, norme privind constituirea 
şi restituirea depozitelor. 
 

2.4.  Interzicerea folosirii resurselor publice 
 
• Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând in-
stituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor 
comerciale sau societăţilor bancare la care sunt acţionari majoritari statul ori 
unităţi administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice 
sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de 
legile electorale. 
 Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de 
la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie 
naţională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori 
majoritar de stat [art. 10, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 334/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare].  
• Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a 
unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate 
publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate 
comercială ori societate bancară, la care sunt acţionari majoritari statul sau 
unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi comerciale care 
desfăşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul 
societăţilor comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei 
electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice [art. 25 alin. 
(1) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu completările ulterioare]. 
• Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a 
unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, 
culte religioase, asociaţii ori fundaţii din străinătate. [art. 25, alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare]. 

Termen: în general şi în perioada campaniei electorale. 
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Sancţiuni pentru nerespectarea cadrului legal: sumele primite cu 
încălcarea prevederilor art. 10, alin. (2) şi (3) şi art. 25, alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare se 
confiscă, se fac venit la bugetul de stat și se aplică amendă de la 5.000 la 
25.000 lei. 

 
 
3. Tabel plafoane de cheltuieli pentru alegerile locale parțiale — 2014 

 
 

Funcţia 

Contravaloarea 
sumei maxime ex-
primată în salarii 
de bază minime 

brute pe ţară 

Salariul de 
bază minim 

brut pe ţară la 
01.01.2014 

Suma maximă 
calculată 

pentru alegerile 
parțiale pentru 

Camera Deputaților 
și Senat din anul 

2014 
Deputat 350 850 lei 297.500 lei 
Senator 500 850 lei 425.000 lei 
Partidele la nivel 
central (suplimentar 
față de limitele 
individuale) 

50 850 lei 42.500 lei 

 
 

4. Reglementări legale în vigoare cu privire la finanţarea campaniilor 
electorale 

 
 
Finanţarea campaniilor electorale va fi făcută cu respectarea dispoziţiilor 
Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
după cum urmează: 
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SECŢIUNEA 1 
 

Contribuţiile pentru campania electorală - Donații 
 

 Art.5 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 (2) În anul fiscal în care au loc alegeri generale locale, parlamentare, pentru 
Parlamentul European sau alegerea Preşedintelui României, plafonul va fi de 
0,050% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. 

(3) Donaţiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200  
de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 
ianuarie a anului respectiv. 
(4)    În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donaţiile primite de la o 
persoană fizică pot fi de până la 400 de salarii minime brute pe ţară, la valoarea 
de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau 
campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziţiilor alin.(2) 
(5)     Donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 
de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea existentă la data de 1 anuarie 
a anului respectiv. 
(6)     În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donaţiile primite de la o 
persoană juridică într-un an pot fi de până la 1.000 de salarii de bază minime 
brute pe ţară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru 
fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea 
dispoziţiilor alin.(2). 
(9)     Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii 
exigibile mai vechi de 60 zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau 
la bugetele locale să facă donaţii partidelor politice, cu excepţia situaţiei când au 
de recuperat sume mai mari decât datoria proprie. 
(10)    La efectuarea donaţiei, partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei 
juridice donatoare prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere privind 
respectarea condiţiei prevăzute la alin.(9) 
(11)   Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către 
partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea 
de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic ori 
politic sau cu încălcarea dispoziţiilor alin.(10). 
Sancţiune pentru nerespectarea art. 5 din Legea nr. 334/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare: amendă de la 5.000 la 25.000 lei şi 
vărsarea la bugetul de stat a sumelor de bani şi/sau a contravalorii bunurilor şi 
serviciilor care fac obiectul contravenţiei. 

   
  Art. 23 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
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(1) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la 
persoanele fizice sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente 
de către mandatarul financiar, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. 
(2) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot 
fi folosite pentru campania electorală numai după declararea lor la Autoritatea 
Electorală Permanentă. 

Art. 24 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
(1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de 
către persoane fizice ori juridice străine. 
(2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat. 

 
 Art. 25 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
(1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a 
unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate 
publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate 
comercială ori societate bancară, la care sunt acţionari majoritari statul sau 
unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi comerciale care desfăşoară 
activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor 
comerciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au 
desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice. 
(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a 
unei alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte 
religioase, asociaţii ori fundaţii din străinătate. 
(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la 
bugetul de stat. 

 
SECŢIUNEA a 2-a 
Mandatarul financiar 
Art. 26 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 

(1) Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face 
numai printr-un mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea 
partidului. 
(2) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, donațiile și legatele 
destinate unui candidat sau partid, primite după anunțarea oficială a datei 
alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal 
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sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea 
partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor 
cetățenilor români aparținând minorităților naționale, pentru candidații acestora, 
sau poate fi ales personal de către fiecare candidat. 
(3) Mandatarul financiar este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor financiare, 
după cum urmează: 
 b)  pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor pentru Camera 

Deputaților și, respectiv, pentru Senat. 
(4) Mandatarul financiar are următoarele atribuţii: 
 a)  organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a 

transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei 
electorale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală; 

 b)  verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania 
electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada 
dintre aducerea la cunoștință a datei alegerilor și finalizarea campaniei 
electorale; 

  c)  înaintează Autorităţii Electorale Permanente raportul privind respectarea 
condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei 
electorale. 
(5) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de 
legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale 
şi de respectarea prevederilor art.23 - 25. 
(6) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică. 
(7) Un partid poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central, 
pentru filiale sau pentru candidaţi; în acest caz se vor delimita împuternicirile 
acestora şi se va desemna un mandatar financiar coordonator. 
(11) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia 
situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală. 
(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea 
sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului 
financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință 
publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se 
publică în presă sau pe pagina de internet a partidului. 
(13) Candidații nu pot fi mandatari financiari. 
 
Art. 27 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 
Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor 
independenţi. 
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Art. 28 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se 
suportă de la bugetul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau judeţene, 
potrivit dispoziţiilor legilor electorale. 
 
Art. 29 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 
 
(1) Accesul la serviciile publice de radio şi de televiziune în cadrul campaniei 
electorale, precum şi la locurile speciale de afişaj electoral este garantat şi se 
asigură potrivit dispoziţiilor legilor electorale. 
(2) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au 
obligaţia de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală 
următoarele date: 
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a 
alianţei politice ori electorale care le-a comandat, după caz; 
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat. 
(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală 
sunt suportate exclusiv de către beneficiarii acestora - candidaţi independenţi, 
partide politice sau alianţe politice ori electorale. 
(4)Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt 
obligaţi să declare Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, 
numărul de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii. 
(5)Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, 
audio sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii: 
a) se referă la un candidat sau partid clar identificat; 
b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor 
privitoare la organizarea alegerilor; 
c)  are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 
d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului. 
(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de 
conducere ale partidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor 
alin. (5) lit. b) - d). 
 
SECŢIUNEA a 3-a 
Limitele maxime ale cheltuielilor 

 
Art. 31 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 
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(1) Candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic pot finanţa activităţi 
de propagandă electorală doar prin intermediul partidului politic. 
(4) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid 
politic sunt considerate donaţii şi li se aplică în mod corespunzător 
prevederile prezentei legi. 
 
Art. 32 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 
(1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizaţiei 
judeţene sau, după caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea 
Electorală Permanentă o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute 
la art. 30 alin. (3). 
(2) Sumele ce depăşesc plafoanele prevăzute la art. 30 alin. (3) se fac venit la 
bugetul de stat. 
 
Art. 34 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

 
Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o campanie 
electorală, limita maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte la 
valoarea cea mai mare, potrivit art. 30 sau 33, după caz. 
 
Art. 38 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 
     

    (1) În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul 
financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un 
raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid 
politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor români 
aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat independent. 
 
    (4) Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă 
raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare 
partid politic sau candidat independent nu a fost depus în condiţiile legii. 
 
   

 

Pentru a asigura o mai bună funcţionare la nivelul întregii ţări, 
Autoritatea Electorală Permanentă are o structură teritorială, după cum 
rezultă din tabelul  următor: 
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5. STRUCTURI TERITORIALE - arondarea judeţelor şi a municipiului 
Bucureşti  

 
 

Filiale 
 

Judeţe arondate Sediu Contact 

Filiala Nord-Est 
 

Bacău, Botoşani, 
laşi, Neamţ, 
Suceava, Vaslui 

Municipiul Bacău, Letea 
Veche, str. Alexandru Ioan 
Cuza, nr. 9, jud. Bacău                                                         

Tel/Fax: 0234.211.010 
filiala.bacau@roaep ro 

Filiala Sud-Est 
 

Brăila, Buzău, 
Constanţa, Galaţi, 
Vrancea, Tulcea 

Municipiul Galaţi, B-dul 
Marii Uniri, (zona Faleza 
Dunării), Ansamblul H. 
Ştefan, et. 3, jud. Galaţi   

Tel/Fax: 0236.461.112 
filiala.galati@roaep.ro 

Filiala Sud Muntenia 
 

Argeş, Dâmboviţa, 
Prahova, Teleorman 

Municipiul Târgovişte, B-
dul Mircea cel Bătrân, Bl. 
A1, Tronson B, jud. 
Dâmboviţa 

Tel/Fax: 0245.640.027 
 filiala.targoviste@roaep ro 

Filiala Sud-Vest 
Oltenia 
 

Dolj, Gorj, 
Mehedinţi, Olt, 
Vâlcea 

Municipiul Rm. Vâlcea, 
str. Drumul Câmpului nr. 
15A, jud. Vâlcea  

Tel/Fax: 0250.744.406  
filiala.vilcea@roaep.ro 

Filiala Vest 
 

Arad, Caraş-Severin, 
Hunedoara, Timiş 

Municipiul Reşiţa, str. 
Piaţa 1 Decembrie 1918 
nr. 7, jud. Caraş-Severin 

Tel/Fax: 0255.223.074 
filiala.resita@roaep.ro 

Filiala Nord-Vest 
 

Bihor, Bistriţa-
Năsăud, Cluj, Sălaj, 
Satu Mare, 
Maramureş 

Municipiul Cluj - Napoca, 
B-dul. 21 Decembrie1989, 
nr. 58, jud. Cluj 

Tel/Fax: 0264.480.887 
filiala.cluj@roaep.ro 

Filiala Centru 
 

Alba, Braşov, 
Covasna, Harghita, 
Mureş, Sibiu 

Municipiul Braşov, str. 
Piaţa Enescu nr. 3, jud. 
Braşov 

Tel/Fax: 0268.414.554 
filiala.brasov@roaep.ro 

Filiala Bucureşti – 
Ilfov 
 

Municipiul 
Bucureşti, Ilfov, 
Călărași, Giurgiu, 
Ialomița 

Municipiul Bucureşti, str. 
Stavropoleos, nr. 6, etj. 3, 
sector 3 

Tel: 021.310.08.21  
Fax: 021.310.08.20 
filiala.bucuresti@roaep.ro 

Sediul Central  Autoritatea Electorală 
Permanentă - Str. 
Stravopoleos nr. 6, sector 
3, Bucureşti 

Tel/Fax: 021.310.07.55 
finantare.partide@roaep.ro 

 
 
 

 
 

mailto:filiala.galati@roaep.ro
mailto:filiala.vilcea@roaep.ro
mailto:filiala.resita@roaep.ro
mailto:filiala.cluj@roaep.ro
mailto:filiala.brasov@roaep.ro
mailto:filiala.bucuresti@roaep.ro
mailto:finantare.partide@roaep.ro
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  Antet partid                                                                   ANEXA 1 
    

Formular pentru declararea şi înregistrarea 
mandatarului financiar 

 
Date despre partid 
Denumire partid  
CUI  
Adresă  
Telefon  
Fax  
E-mail  
Reprezentant legal  

 
Date despre mandatar 
Nume  
Prenume  
Studii  
CNP  
B.I./C.I.  
Adresă  
Telefon  
Fax  
E-mail  

 
Competenţe 
Desfăşoară activitatea financiar contabilă la nivel  
 
Mandatar coordonator 
 
Desemnare 
Data desemnării  Loc ştampilă 

 Forma de colaborare  

Semnătură mandatar Semnătură reprezentant legal 

 
Se anexează o copie după anunţul de aducere la cunoştinţă. 
 
Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă 

 
 

Număr de înregistrare 
A.E.P. 

 

Data  
Luat în evidenţă  
Semnătură reprezentant A.E.P. Ştampilă A.E.P. 

 
Notă: 
Se întocmeşte în trei exemplare cu valoare egală – unul pentru partid, unul pentru 
mandatarul financiar şi unul pentru Autoritatea Electorală Permanentă. 

Antet partid                                                        ANEXA 1a 

central filială organizaţie 

da nu 
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Formular pentru declararea mandatarilor financiari 
pentru alegeri ………………., din anul …… 

 
Date despre partid 
Denumire partid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denumire partid  
CUI  
Adresă  
Telefon  
Fax  
E-mail  
Reprezentant legal  
Mandatar 
coordonator 

 

 
Nr. 
crt. 

Filiala Nume Prenume CNP Atribuţii* 

      
      
      
      
      

Notă: * La rubrica “Atribuţii” se completează cu lista de candidaţi (nume şi prenume, 
funcţia pentru care candidează) din responsabilitatea sa. 
 
Total mandatari desemnaţi  
 
Data:  
 

 
 

 
Semnătură reprezentant legal 
 

 
Loc ştampilă 
 
  

Semnătură mandatar partid 
 

 

 

Se completează de Autoritatea Electorală Permanentă 
 
 
 
 

Număr de înregistrare A.E.P.  

Ştampilă A.E.P. 
Data  
Luat în evidenţă  

Semnătură reprezentant A.E.P.  
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Antet partid                                  ANEXA 2 
 

                 Raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale 
 
1. Tip alegeri/anul  

 
2. Nume şi prenume 

candidat/listă 
candidaţi 

 

3. Funcţia (pentru care 
a candidat) 

Deputat 

Senator 

4. Partid politic  
5. Localitate (comună, 

oraş, municipiu) 
 

6. Judeţ  
7. Declaraţie Conform  art. 26 alin. (4) lit. c din Legea 

nr. 334/2006 
Da Nu 

Conform  art. 29 alin. (4) din Legea nr. 
334/2006 

Da Nu 

Conform  art. 32 alin. (1) din Legea nr. 
334/2006 

Da Nu 

 
Date despre venituri Suma 
8. Venituri (8.1. + 8.2.)  
8.1. Venituri din transfer (venituri înregistrate înaintea 

campaniei electorale) 
 

8.2. Venituri primite în campania electorală (donaţii)  
 
Date despre cheltuieli Suma 
9. Cheltuieli (9.1. + 9.2. + 9.3. + 9.4. + 9.5. + 9.6. + 9.7. + 

9.8. + 9.9. + 9.10. + 9.11. + 9.12.) 
 

9.1. Cheltuieli personal  
9.2. Cheltuieli chirie, întreţinere, funcţionare sedii  
9.3. Cheltuieli comunicaţii  
9.4.  Cheltuieli protocol  
9.5.  Cheltuieli transport  
9.6.  Cheltuieli deplasari (în afara localităţii)  
9.7.  Cheltuieli tipărituri şi alte materiale promoţionale  
9.8.  Cheltuieli publicitate presă, radio, TV  
9.9.  Cheltuieli publicitate stradală  
9.10. Cheltuieli servicii  
9.11 Cheltuieli sondaje, cercetare, consultanţă  
9.12. Alte cheltuieli  
10.  Rezultatul financiar al campaniei (8 – 9)  
11. Chetuieli angajate restante (datorii neachitate până la 

data depunerii raportului de venituri și cheltuieli 
electorale) 

 

 
12. Nume şi prenume mandatar financiar Semnătura 
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                                                                                                    ANEXA 3 
 
 
 

DECLARAŢIE 
privind respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor 
politice/candidatului independent pe perioada campaniei electorale 

- alegeri pentru Camera Deputaților și Senat 2014 - 
 
  
 
 
 
  Subsemnatul ……………………………………………., mandatar 
financiar al (partid politic; alianţă politică sau electorală; candidat 
independent)…………………………………………………….., declar pe 
propria răspundere că am respectat condiţiile legale prevăzute de art. 23 - 25 
din Legea 334/2006, referitoare la finanţarea campaniei electorale . 
 
 
 
 
 
 
 
Data :                                                                                             Semnătura, 
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Partid/ C.I.                                                                                                                                                                
Alegeri parțiale parlamentare - an 2014         ANEXA 4 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 
PRIVIND RESPECTAREA LIMITELOR MAXIME  
A CHELTUIELILIOR CARE POT FI EFECTUATE   

ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ 
 

 
Subsemnatul ……………………………………………., reprezentant legal al 
(partid politic; alianţă politică sau electorală; candidat 
independent)…………………………………………………….., declar pe 
propria răspundere că am respectat condiţiile legale prevăzute de art. 30 din 
Legea 334/2006, referitoare la finanţarea campaniei electorale . 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi prenumele reprezentantului:___________________________ 
              (conducere partid/ candidat independent) 
  
  Semnătura : _______________________ 
 
  Data întocmirii:____________________                                                                               
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ANEXA  5 

 

DECLARAŢIE 

 

privind numărul materialelor de propagandă electorală produse, defalcat pe 

categorii, aferente alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2014  

în …........................................................, din judeţul …...................................... 

 

 Subsemnatul(a)  ………………………………......………….………., mandatar 

financiar al (partidului politic / alianţei politice / alianţei electorale / organizaţiei cetăţenilor 

români aparţinând  minorităţilor naţionale / candidatului independent) 

…………………………..…………......……………….., declar pe propria răspundere că 

pentru alegerile pentru Camera Deputaților și Senat organizate în 

…………………………………..........................….....................................................................

............................................, din judeţul …........................................, în data de 

….................................., au fost produse următoarele materiale de propagandă electorală: 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 

Data:                                                                                  Semnătura, 
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Antet  partid                                                                                       ANEXA 6                                                                                                             
 
 

Fişă donaţie pentru persoane fizice 
- Alegeri pațiale pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2014 - 

 
                                                          Se completează din partea filialei 
                                                          Se acceptă donaţia la data de 
 
  Date despre donator 
                                                                      Nume 
  Nume 
                                                                      Prenume 
  Prenume 
  CNP 
  Cetăţenie                                                                                     Semnătură           
Loc ştampilă 
 
                    Semnătură 
 
Date despre donaţie 

Se donează următoarele, constând în .......... având valoarea de ........ la 
data de .......... 
                                                .......... având valoarea de ........ la data de .......... 
                                                .......... având valoarea de ........ la data de .......... 
                                                .......... având valoarea de ........ la data de .......... 
                                                .......... având valoarea de ........ la data de .......... 
În cazul bunurilor, estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă din 

............ ......................................................................................... la data de......... 
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Antet partid                                                                                         ANEXA 7                                                                                                      
 

Fişă donaţie pentru persoane juridice 
- alegeri parțiale pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2014 - 

 
                                                           Se completează din partea filialei 
                                                                             Se acceptă donaţia la data de 
  Date despre donator 
  Denumire societate 
  Sediul social                                                      Nume 
  Naţionalitate                                                      Prenume 
  C.U.I. 
  Reprezentant legal   
                                                                                                  Semnătură           
Loc ştampilă 
 
 Semnătură reprezentant legal                   Loc ştampilă    
  
Date despre donaţie 
Se donează următoarele, constând în .......... având valoarea de ........ la data de 
.......... 
                                                 .......... având valoarea de ........ la data de .......... 
                                                 .......... având valoarea de ........ la data de .......... 
                                                 .......... având valoarea de ........ la data de .......... 
                                                 .......... având valoarea de ........ la data de .......... 

În cazul bunurilor, estimarea a fost făcută de comisia de evaluare compusă 
din.....  ......................................................................................................... la data 
de........  
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                                                                                 ANEXA 8  
 
 

ACT DE DONAŢIE 
Nr………din………. 

 
 
 
 
 

         
Subsemnata/ul.…….........................………………………....................................
...cu domiciliul în …………………………................................................, CNP 
................................................................................ , cu act de identitate 
seria.........., nr. ................., eliberat de .................................................................., 
la data de ..........................., în calitate de DONATOR: 
     Donez Organizaţiei.................................................................., reprezentată de 
........................................, în calitate de ................................................................. 
................................................, cu cod fiscal............................................... şi cu 
cod IBAN........................................., deschis la banca........................................, 
în calitate de DONATAR, suma de .............................................................. (cifre 
şi litere), cu titlu gratuit fără nicio pretenţie, pentru a fi folosită în conformitate 
cu scopul şi obiectivele politice ale donatarului. 
 Plata sumei se va face în …… zile de la data semnării prezentului contract 
de donaţie, în contul donatarului sau în numerar. 
 Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare astăzi,....................... 
 
Subsemnatul, ..................................................................................................., 
......................................................................., declar pe propria răspundere 
donaţia și că nu este facută cu scopul evident de a obţine un avantaj economic 
ori politic, aşa cum prevede art.5 alin.(11)  din Legea 334/2006 
 
 
 
 DONATOR,       DONATAR, 
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ANEXA 9 
 

ACT DE DONAŢIE 
Nr………din………. 

 
 
 
 
 
         Subscrisa 

S.C.…….........................……………………….......................................cu sediul 
în …………………...................................…., cu cod unic de înregistrare……….                    
…………….…………...., cod IBAN.......................................................……….., 
deschis la banca.................................................., reprezentată de ………………..                            
................................................................................ , cu act de identitate seria …..  
, nr. ................., eliberat de .................................................................., la data de 
...........................…,CNP ……......……………………., în calitate de 
DONATOR: 

Donez Organizaţiei..................................................., reprezentată de ………… 
........................................, în calitate de ………………………………………….. 
.................................................................., cu cod fiscal.......................... şi cu cod 
IBAN........................................., deschis la banca........................................, în 
calitate de DONATAR, suma de .............................................................. (cifre şi 
litere), cu titlu gratuit fără nicio pretenţie, pentru a fi folosită în conformitate cu 
scopul şi obiectivele politice ale donatarului. 
 Plata sumei se va face în ….. zile de la data semnării prezentului contract 
de donaţie, în contul donatarului sau în numerar. 
 Prezentul contract a fost întocmit în 2 exemplare astăzi,....................... 
 

Subsemnatul, ..................................................................................................., 
reprezentant al S.C. ......................................................................., declar pe 
propria răspundere că societatea comercială nu are datorii la bugetul de stat, în 
conformitate cu art.5 alin. (9), şi că donația nu este făcută cu scopul evident de a 
obţine un avantaj economic ori politic, aşa cum prevede art.5 alin. (11)  din 
Legea 334/2006 

 
 

 
 DONATOR,       DONATAR, 

                                                                                                                                   


