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Cuvânt înainte 

 

 

 Prezentul ghid urmărește să orienteze, de o manieră unitară, conduita 

competitorilor electorali, a mandatarilor financiari coordonatori, precum și a celorlalți 

participanți la campania electorală pentru alegerea membrilor din România în 

Parlamentul European din data de 26 mai 2019, fără a oferi indicații cu valoare 

prescriptivă sau obligatorie. 

 

  

 

 

Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
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CADRUL LEGAL 

✓  Recomandarea Comisiei Europene C (2018) 5.949 din 12 septembrie 2018 

privind reţelele de cooperare în materie electorală, transparenţa online, protecţia 

împotriva incidentelor de securitate cibernetică şi combaterea campaniilor de 

dezinformare în contextul alegerilor pentru Parlamentul European; 

✓ Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 
✓ Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
✓ Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2019 privind unele măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a alegerilor membrilor din România în Parlamentul European; 

 
✓ Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
✓ Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
✓ Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
✓ 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 (denumită în continuare Normele metodologice); 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim 
brut pe țară, garantat în plată; 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 81/2019 privind aprobarea programului calendaristic 
pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în 
Parlamentul European în anul 2019. 
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1.După depunerea și înregistrarea candidaturilor, fiecare competitor electoral 

(partidele politice, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, 

alianțele politice și candidații independenți) are obligația legală să desemneze un singur 

Mandatar Financiar Coordonator (MFC) până cel mai târziu la data de 27.04.2019.  

 

2.Pentru a-și putea desfășura activitatea ca MFC, persoana desemnată de competitorul 

electoral trebuie să îndeplinească o serie de condiții prevăzute de lege și este obligată 

să se înregistreze la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). MFC este înscris în 

Registrul Mandatarilor Financiari și primește un Cod Unic de Identificare (CUI) al 

competitorului electoral. 

 

➢ Desemnarea MFC - condiții de eligibilitate: 

Poate fi desemnată ca MFC numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil 

sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică autorizată care prestează 

servicii specializate de contabilitate. 

Atribuțiile MFC trebuie să fie realizate în baza unui contract, cu titlu gratuit sau cu titlu 

oneros, după caz, începând cu data desemnării până la data îndeplinirii tuturor 

atribuțiilor legale, respectiv până la data depunerii documentelor prevăzute de lege în 

termenul de 15 zile de la data alegerilor, iar în cazul depunerii Cererii de Rambursare 

și a documentelor justificative, în termen de 30 zile de la data alegerilor, până la data 

restituirii sumelor rambursate și/sau necheltuite cuvenite candidaților, conform art. 48 

alin.(10) din Legea nr. 334/2006. 

 

➢ Înregistrarea MFC la AEP - documente necesare 

În vederea înregistrării MFC, acesta sau competitorul electoral, prin intermediul 

persoanei desemnate, trebuie să depună la AEP, până la data de 27 aprilie 2019, 

următoarele documente: 

o cererea de înregistrare a MFC, conform modelului prevăzut de Anexa nr. 15 

din Normele metodologice (în 3 exemplare); 

o copia actului de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de 

înregistrare fiscală în cazul persoanelor fizice autorizate, respectiv copia 

codului unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice; 

o legitimația de expert contabil sau contabil autorizat (vizat pe anul 2019) SAU,  

o copia autorizației de funcționare și a avizului de funcționare, emise de CECCAR 

pentru anul 2019, pentru persoanele juridice autorizate în prestarea de 

servicii de contabilitate; 
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o copia contractului încheiat între competitorul electoral şi MFC, conformă cu 

originalul; 

o datele de contact: e-mail, fax și telefon. 

 

➢ Aducerea la cunoștință publică a MFC și a CUI-ului primit de la AEP 

 

Înregistrarea MFC și a CUI-ului primit de la AEP se vor face publice în presă sau pe 
pagina de internet a competitorului electoral.  

AEP va publica pe website-ul www.finantarepartide.ro denumirea (numele) MFC și 

Codurile Unice de Identificare primite la înscrierea în Registrul Mandatarilor Financiari. 

 

Evidența contribuţiilor şi a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând 

competitorilor electorali este organizată EXCLUSIV de MFC. 

 

CUI-ul primit de la AEP trebuie imprimat pe toate materialele de propagandă 

electorală, presa scrisă, afișe electorale, broșuri, pliante și alte tipărituri aparținând 

competitorului electoral, pe care îl reprezintă. 

 

ATENȚIE! 

❖ Mandatarii financiari coordonatori înregistrați la AEP pot fi înlocuiți oricând de 

către competitorii electorali care i-au desemnat, cu respectarea prevederilor 

legale referitoare la condițiile de eligibilitate, modul de înregistrare, atribuții, 

răspundere și interdicții; 

❖ Candidații nu pot fi mandatari financiari coordonatori ai nici unui competitor 

electoral; 

❖ Mai mulți competitori electorali nu pot folosi serviciile aceluiaşi MFC, cu 

excepţia situaţiei în care competitorii electorali fac parte din aceeaşi alianţă 

politică sau electorală; 

 
❖ Nu sunt acceptate contractele individuale de muncă pentru prestarea serviciilor 

ca MFC; 
 

❖ Neînregistrarea MFC la AEP constituie contravenție care se sancționează cu 

amendă de la 10.000 la 25.000 de lei (potrivit art. 52 alin. 1 din Legea 

nr.334/2006) și poate avea drept consecință NERAMBURSAREA CHELTUIELILOR 

electorale. 

 

http://www.finantarepartide.ro/
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3.După înregistrare și primirea CUI-ului, MFC cu documentul primit de la AEP și cu o 

împuternicire scrisă din partea competitorul electoral trebuie să deschidă contul 

bancar destinat finanțării private a campaniei electorale, în numele competitorului 

electoral, până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale (27.04.2019, ora 

24,00). 

 

Partidele politice care beneficiază de finanțare publică (subvenții de la bugetul de stat), 
pot folosi ca sursă de finanțare a campaniei electorale subvențiile primite de la bugetul 
de stat, dar în acest caz MFC este obligat să deschidă al doilea cont bancar special 
destinat sumelor de bani provenite din subvenții. 
 
ATENȚIE!  

❖ În lipsa MFC și a CUI-ului primit de la AEP, nu pot fi deschise conturile bancare 
pentru campania electorală, contribuţiile electorale nu pot fi încasate, iar 
cheltuielile electorale nu pot fi efectuate; 

❖ Conturile bancare pentru campania electorală pot fi deschise la orice filială sau 
sucursală a unei instituţii bancare cu sediul în România; 

❖ Contul bancar de campanie se deschide NUMAI pe numele competitorului 
electoral. 

 

4.MFC va comunica la AEP lista conturilor bancare pentru campania electorală deschise 

de către competitorul electoral, de îndată. Lista trebuie să cuprindă cel puţin codul 

IBAN și banca, respectiv sucursalele unde conturile  au fost deschise. 

 

5.Odată deschise conturile bancare destinate finanțării campaniei electorale, se pot 

efectua și transferurile de fonduri în aceste conturi. 

 

ATENȚIE! 

❖ Alimentarea conturilor bancare de campanie destinate finanțării campaniei 

electorale se poate face până la data încheierii campaniei electorale 

(25.05.2019 ora 7,00);  

❖ NU SUNT PERMISE transferurile de FONDURI între cele 2 (două) TIPURI de 

conturi bancare deschise pentru finanțarea campaniei electorale (finanțare 

privată vs. finanțare publică), FIECARE CONT având surse de finanțare 

DISTINCTE care trebuie evidențiate și gestionate SEPARAT și corespunzător.  

 

6.Limitele de sumă care pot fi depuse/transferate în conturile bancare 

destinate finanțării private și/sau publice a campaniei electorale 
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6.1 În contul bancar destinat finanțării private a campaniei electorale se pot 

efectua transferuri după cum urmează: 

o fiecare candidat poate depune/vira în contul bancar de campanie sau prin 

intermediul MFC (în baza unei împuterniciri scrise din partea candidatului) 

contribuții electorale în sumă maximă de  1.560.000,00 LEI (750 de salarii de 

bază minime brute pe țară x 2.080,00 lei - salariul minim);  

 

o  fiecare partid politic sau organizație a cetățenilor români aparținând 

minorităților naționale poate vira sume provenite din finanțarea privată a 

activității curente în contul de campanie destinat finanțării private (prin surse 

de finanțare privată din activitatea curentă se înțelege, cotizaţii, donații, venituri 

provenite din activităţi proprii, împrumuturi în bani de la persoane fizice şi 

juridice, obținute conform Legii nr. 334/2006). Fondurile transferate de către un 

partid politic sau o organizație a cetățenilor români aparținând minorităților 

naționale care a propus candidați nu poate depăși suma ce rezultă din 

înmulțirea numărului de candidați definitivi cu 750 de salarii de bază minime 

brute pe țară, indiferent de sursele de finanțare eligibile utilizate (contribuții sau 

transferuri).  

 

✓ Condiții pentru transferurile efectuate de către candidați sau MFC: 

o Contribuțiile electorale ale candidaților pot proveni NUMAI din venituri proprii, 

donații de la persoane fizice, împrumuturi de la persoane fizice sau contractate 

cu instituții de credit; 

 
o În cazul în care contribuția electorală este virată/depusă în contul de campanie 

de către candidat, acesta trebuie ca, în cel mult 48 de ore de la data depunerii, 

să predea MFC o declarație privind proveniența contribuției electorale, conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 21 din Normele metodologice; 

o Dacă contribuția electorală este depusă de către MFC, candidatul trebuie să 
predea acestuia din urmă o împuternicire scrisă din partea sa și o declarație 
scrisă privind sursa de proveniență a contribuției (Anexa nr. 21 din Normele 
metodologice); împuternicirea scrisă conform legii va conține datele de 
identificare ale candidatului și funcția pentru care candidează în Parlamentul 
European; 

o Ordinele de plată și foile de vărsământ ale contribuțiilor electorale pentru 
campania electorală trebuie să cuprindă în mod obligatoriu menţiunea „numele 
și prenumele candidatului”, pentru care se depun contribuţiile electorale; 
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✓ Condiții pentru transferurile efectuate de partidele politice/organizații ale cetățenilor 
români aparținând minorităților naționale: 

o Reprezentanții partidelor politice/organizaților cetățenilor români aparținând 
minorităților naționale trebuie să predea MFC declarații scrise privind sursa de 
proveniență a transferurilor efectuate. 

 

ATENȚIE! 

❖ În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianţă, limita maximă a 
fondurilor care pot fi transferate de către acesta în conturile bancare pentru 
campania electorală este proporţională cu numărul candidaţilor propuşi de 
către fiecare membru al alianței; 

❖ În cazul în care un partid politic sau o organizație a cetățenilor români 
aparținând minorităților naționale nu a propus numărul maxim de candidați, se 
poate transfera în contul de campanie doar suma aferentă acelor candidați și nu 
suma maximă admisă (ex: 20 de candidați pentru funcția de membru din 
România în Parlamentul European x 750 salarii minime brute pe țară pentru 
fiecare candidat x 2.080 lei/salariul minim = 31.200.000 lei). 
 

6.2 În contul bancar destinat finanțării publice a campaniei electorale se pot 

efectua transferuri după cum urmează: 

o fiecare partid politic care beneficiază de subvenții de la bugetul statului pentru 

activitatea curentă poate vira din contul de subvenții al partidului politic în 

contul bancar de campanie destinat finanțării publice sume provenite din 

subvențiile primite; 

o suma MAXIMĂ de bani care poate fi transferată pentru campania electorală de 

către un partid politic este stabilită în funcție de numărul de candidaturi 

definitive și de suma efectiv transferată în primul cont bancar de finanțare 

privată a campaniei electorale, astfel încât prin însumare, cele două sume 

transferate în cele două conturi bancare (finanțare privată și finanțare publică) 

să nu depășească LIMITA MAXIMĂ legal acceptată (lista completă pentru 43 

candidaturi la alegerea membrilor din România la Parlamentul European x 750 

salarii minime brute pe tara x 2.080 lei (salariul minim) = 67.080.000 lei, în cazul 

unei liste complete de candidați. 

 
ATENȚIE! 

❖ În cazul în care partidul politic participă la alegeri într-o alianţă, limita 
maximă a fondurilor care pot fi transferate de către acesta în contul de 
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campanie electorală este proporţională cu numărul de candidați propuşi 
de către fiecare membru al alianței; 

❖ În cazul în care un partid politic nu a propus numărul maxim de candidați, 
acesta poate transfera în contul de campanie electorală doar suma 
aferentă acelor candidați confirmați definitiv și nu suma maximă admisă 
(ex: 20 de candidați definitiv pentru funcția de membru din România în 
Parlamentul European x 750 salarii brute pe țară x 2.080 lei/salariul = 
31.200.000 lei); 

❖ Alimentarea conturilor bancare de campanie deschise se poate face 
NUMAI ÎN LIMITA sumelor maxime prevăzute de art. 28 alin. (6) lit. o) din 
Legea nr. 334/2006, adică suma totală pe fiecare cont bancar în parte 
sau, unde este cazul, suma totală din cele două conturi de campanie 
electorală deschise, nu trebuie să depășească valoarea maximă de 750 
salarii per candidat x 2.080,00 lei salariul minim brut pe economie x nr. 
candidați confirmați definitiv de Biroul Electoral Central, indiferent de 
sursa de finanțare eligibilă utilizată (contribuțiile candidaților/transfer de 
fonduri din finanțare privată activitatea curentă/transfer de fonduri din 
subvenții activitatea curentă conform Legii nr. 334/2006). 
 

❖ După primirea contribuțiilor electorale în conturile bancare deschise 
pentru campania electorală, MFC va transmite AEP prin e-mail, în format 
electronic (xls), valoarea contribuției și sursa de proveniență a acesteia, 
după cum urmează: 

 

 

 

Transmiterea contribuțiilor în data de ......./......./2019 

Valoarea contribuției 
(în lei) 

Sursa de proveniență a contribuției 

Ex. 1.000 Ex. Contribuția candidatului, numele și prenumele 

Ex. 5.000 Ex. Transferuri din surse private 

Ex. 10.000 Ex. Subvenții 

TOTAL: 16.000  

MFC: 
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Valoarea maximă a contribuțiilor electorale pentru partidele politice, alianţele 
politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând 

minorităţilor naţionale și candidați indpendenți  

 

Tip 
competitor 
electoral 

 
Contribuții 
candidați 

 
(valoare 
maximă) 

 
 
 
 
 
 

 
 

(1) 

Transferuri 
fonduri private 
din activitatea 

curentă 
 
 

(valoare 
cumulată totală 

maximă   
1 + 2) 

 
 
 
 

(2) 

Transferuri fonduri  
publice (subvenții) din 

activitatea curentă 
 
 
 

(valoare cumulată 
totală 

maximă  
1 + 2 +3 ) 

 
 
 
 

(3)  

Valoarea cumulată 
totală maximă a 
contribuțiilor/ 
cheltuielilor 

electorale indiferent 
de sursa de 

finanțare eligibilă 
utilizată (lei) 

 
 

 
 
 

Total general = 
(1)+(2)+(3) 

Partid politic 
750 x 2.080 lei x 
nr. candidați 
definitiv 

750 x 2.080 lei x 
nr. candidați 
definitiv 

750 x 2.080 lei x  
nr. candidați definitiv 

750 x 2.080 lei x nr. 
candidați definitiv 

(maxim 43 
candidați) 

Alianță 
politică 

750 x 2.080 lei x 
nr. candidați 
definitiv 

750 x 2.080 lei x 
nr. candidați 
definitiv 

750 x 2.080 lei x  
nr. candidați definitiv 

750 x 2.080 lei x nr. 
candidați definitiv 

(maxim 43 
candidați) 

Alianță 
electorală 

750 x 2.080 lei x 
nr. candidați 
definitiv  
 
(total însumat 
pentru toți 
membrii 
alianței) 

750 x 2.080 lei x 
nr. candidați 
definitiv 
 
(total însumat 
pentru toți 
membrii 
alianței) 

750 x 2.080 lei x  
nr. candidați definitiv 

 
(total însumat pentru 
toți membrii alianței) 
 

750 x 2.080 lei x nr. 
candidați definitiv 

(maxim 43 
candidați) 

Organizația 
cetățenilor  
români 
aparținând 
minorităților 
naționale 

750 x 2.080 lei x 
nr. candidați 
definitiv 

750 X 2.080 lei x 
nr. candidați 
definitiv 

NU 

750 x 2.080 lei x nr. 
candidați definitiv 

(maxim 43 
candidați) 

Candidați 
independenți 

750 X 2.080 lei 
per candidat 

 NU NU 
750 X 2.080 lei per 

candidat 
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6.3 MFC verifică și ține evidența tuturor transferurilor și contribuțiilor electorale, astfel 

încât candidații și competitorii electorali să respecte toate regulile și limitele privind 

CONTRIBUȚIILE ELECTORALE. 

Contribuțiile electorale ale candidaților pot proveni NUMAI din venituri proprii, 

donații de la persoane fizice, împrumuturi de la persoane fizice sau contractate cu 

instituții de credit. 

✓ Reguli privind VENITURILE PROPRII:  

o Veniturile personale ale candidaților sau veniturile comune ale 

membrilor de familie (soț, soție, copii), definite conform prevederilor 

Codului civil. 

✓ Reguli privind DONAȚIILE: 

o Să fie primite doar în bani şi doar de la persoane fizice;  

 
o Este interzisă primirea de donaţii pentru campania electorală de către 

candidaţi din partea unor persoane fizice care nu au cetăţenia română 

sau din partea unor persoane juridice, cu excepţia celor primite din 

partea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au 

domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic 

la a cărui campanie electorală contribuie financiar; 

o Să respecte prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume să fie 

încheiate doar prin acte autentice notariale. Excepţie fac darurile 

manuale care pot fi încheiate doar prin acordul de voinţă al părţilor 

şi remiterea efectivă a sumei de bani; 

o Donațiile cu o valoare de până la 25.000 lei (în cazul în care nu sunt 

încheiate prin acte autentice notariale), trebuie să fie însoţite de 

copiile actelor de identitate ale donatorilor şi de înscrisurile sub 

semnătură privată care trebuie să consemneze valoarea sumelor de 

bani care fac obiectul acestora, precum şi identitatea părţilor; 

Donaţiile efectuate prin intermediul unui cont bancar sau prin 

intermediul sistemelor de plăţi online, trebuie să fie însoțite de 

înscrisuri în condiţiile legii, care fac dovada ofertei donaţiei şi a 

acceptării acesteia, de copii ale ordinelor de plată/foilor de 

vărsământ, de extrase bancare ale conturilor donatarilor, precum şi 

de copiile actelor de identitate ale donatorilor; 
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o Să fie însoţite de declaraţii ale donatorilor privind sursa acestora (în 

cazul în care nu provin din venituri proprii); 

o La acceptarea donațiilor, indiferent de modul și forma în care au fost 

făcute, candidatul trebuie să verifice și să înregistreze, în mod 

corespunzător, identitatea donatorilor în Formularul pentru 

înregistrarea donatorilor persoane fizice, prevăzut în Anexa nr. 3 din 

Normele metodologice; 

 
o Donațiile cu o valoare mai mare de 10 salarii de bază minime brute 

pe țară (20.800 lei) pot fi primite de către candidaţi numai prin 

conturile bancare proprii; 

 

o În cazul în care candidatul primește mai multe donații de la aceeași 
persoană fizică, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii 
minime brute pe țară, atunci suma de bani care depășește 
cuantumul a 10 salarii minime brute pe țară va fi încasată doar prin 
bancă.  

 

✓ Reguli privind ÎMPRUMUTURILE: 

o Trebuie să fie doar în bani, de la persoane fizice și/sau de la instituții 

de credit, iar primirea şi restituirea să se facă doar prin virament 

bancar în/din contul candidatului; 

o În cazul în care nu sunt contractate cu instituţii de credit se fac doar 

prin acte autentice notariale, însoțite de documente de predare-

primire, în contract prevăzându-se modul și termenul de restituire a 

acestora; 
 

o Termenul de restituire a împrumuturilor nu poate fi mai mare de 3 ani, 
de la data primirii împrumutului. 

 

INTERDICȚII: 
❖ Este interzisă finanțarea în orice mod a campaniei electorale de o autoritate 

publică, instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate 

reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ori instituţie de credit, la care sunt acţionari majoritari statul sau 

unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi reglementate de Legea nr. 

31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară 

activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor 

reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
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ulterioare, care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au 

desfăşurat activităţi finanţate din fonduri publice; 

❖ Este interzisă finanţarea în orice mod a campaniei de către sindicate, culte 

religioase, asociaţii ori fundaţii;  

❖ Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din 

partea unor persoane fizice care nu au cetăţenia română sau a unor persoane 

juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia persoanelor fizice 

cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România 

şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală 

contribuie financiar; 

❖ Nu sunt acceptate servicii prestate cu titlu gratuit, cu excepția serviciilor 

prestate de mandatarii financiari coordonatori în baza unui contract cu titlu 

gratuit; 

❖ ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA ALTOR SUME DIN 
ACTIVITATEA CURENTĂ SAU UTILIZAREA ORICĂROR SUME DE CĂTRE PERSOANE 
FIZICE SAU JURIDICE PENTRU CHELTUIELI DE NATURA CAMPANIEI ELECTORALE, 
ÎN AFARA SUMELOR DEPUSE/TRANSFERATE LEGAL ÎN CONTURILE DE CAMPANIE 
ELECTORALĂ. 

 

PRECIZĂRI: 
❖ Sunt interzise reducerile de preț care scad preţul materialelor de propagandă 

electorală sub „costul de achiziţie” sau „costul de producţie”, după caz; 

❖ Toate reducerile de preț primite de competitorii electorali în contextul 

finanțării campaniei electorale sunt permise, sub condiția ca acestea să se 

încadreze în categoria reducerilor comerciale prevăzute de legislația 

aplicabilă; 

❖ Conform art. 10 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare ”reducerile de preţ care depăşesc 20% din valoarea 

bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice şi candidaţilor 

independenţi se vor considera donaţii şi se vor înregistra distinct în 

contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform 

normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice.  

7.În vederea respectării prevederilor Legii nr. 334/2006, RECOMANDĂM Mandatarilor 

Financiari Coordonatori ca, după fiecare alimentare cu fonduri a celor două conturi 

bancare destinate finanțării campaniei electorale, SĂ DECLARE SUMELE la AEP.  
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8.În urma stabilirii de către competitorul electoral a destinației și limitelor cheltuielilor, 
acesta va solicita MFC EFECTUAREA CHELTUIELILOR ELECTORALE (poate fi o singură 
împuternicire pentru toate operațiunile dar cu respectarea de către acesta din urmă a 
destinației și limitelor procentuale maxime conform Legii nr.334/2006) din cele două 
conturi de campanie electorală. 

8.1 Cine poate efectua plata cheltuielilor electorale  

 

În baza împuternicirii primite din partea competitorului electoral, MFC poate 

efectua plata cheltuielilor electorale. 

8.2 Cum se poate efectua plata cheltuielilor electorale 

Plata cheltuielilor electorale poate fi efectuată NUMAI prin virament bancar și 

DOAR din conturile de campanie electorală. 

8.3 Valoarea maximă a cheltuielilor electorale 

Cheltuielile electorale efectuate nu pot fi mai mari decât sumele transferate în cele 
două conturi bancare, dar nu mai mult decât limita maximă a transferurilor admise  
legal.  

Spre exemplu, dacă limita maximă de cheltuieli pentru un candidat este de 750 de 
salarii de bază minime brute pe țară, însă pentru această candidatură au fost 
depuse/transferate sume în valoare de 20 de salarii de bază minime brute pe țară, 
valoarea maximă a cheltuielilor electorale va fi de 20 de salarii de bază minime brute 
pe țară. 

8.4 Principii și reguli care trebuie respectate la efectuarea plăților cheltuielilor 

electorale: 

o cheltuielile privind realizarea materialelor de propagandă electorală sunt 
suportate exclusiv de către competitorii electorali; 

 
o emiterea facturilor fiscale se va face pentru fiecare categorie de cheltuială 

electorală în parte; 

 
o facturile fiscale aferente cheltuielilor electorale TREBUIE EMISE în perioada 

campaniei electorale (27 aprilie 2019 ora 00.00 - 25 mai ora 07:00); 

o cheltuielile electorale trebuie să fie evidențiate pe facturi, în mod distinct; 
 

o plata cheltuielilor electorale se va face NUMAI din conturile bancare distincte, 

deschise pentru campania electorală; 
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o plata cheltuielilor electorale poate fi efectuată și prin intermediul unui card 
asociat contului bancar de campanie, pe baza unei limitări de acces la această 
modalitate de plată în ceea ce privește suma utilizată și cu interdicția expresă 
de a se ridica numerar; 
 

o evidența operațiunilor de plăți, indiferent de cheltuiala electorală eligibilă 

efectuată, se face distinct pentru fiecare cont bancar de campanie electorală în 

parte; 

 

o nu este permis transferul de bani între cele două conturi bancare de campanie 

electorală; 

 

o valoarea maximă a cheltuielilor electorale efectuate se obține prin însumarea 

tuturor plăților de cheltuieli electorale, din cele două conturi bancare; 

o ordinele de plată trebuie să cuprindă în mod obligatoriu mențiuni privind 
numărul facturii și tipul materialelor de propagandă electorală și/sau serviciile 
aferente campaniei electorale; 

 

o facturile trebuie să aibă COMPLETATE toate elementele obligatorii prevăzute de 
Codul fiscal;1 (lipsa unor elemente din factura fiscală nu duce la invalidarea  

                                                             
1 ART. 319 
    Facturarea 
    (20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii: 
    a) numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic; 
    b) data emiterii facturii; 
    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această 
dată este anterioară datei emiterii facturii; 
    d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare 
fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; 
    e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un 
reprezentant fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 
316, ale reprezentantului fiscal; 
    f) denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în 
scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiar11ului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o 
persoană juridică neimpozabilă; 
    g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România şi care şi-a desemnat un reprezentant 
fiscal, precum şi denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare prevăzut la art. 316 ale reprezentantului 
fiscal; 
    h) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularităţile 
prevăzute la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi; 
    i) baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire 
sau operaţiune netaxabilă, preţul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri 
de preţ, în cazul în care acestea nu sunt incluse în preţul unitar; 
    j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei; 
    k) în cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea "autofactură"; 
    l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu ori din 
Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face 
obiectul unei scutiri; 
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acesteia dacă din alte documente justificative prezentate se pot identifica în 
mod clar beneficiarul și destinația cheltuielii electorale); 
 

o pentru a fi considerate eligibile, cheltuielile privind realizarea şi difuzarea 

materialelor de propagandă electorală trebuie să aibă ca obiect numai 

materialele scrise, audio sau video care nu contravin legii şi care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

• se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la 

alegeri sau referendum, clar identificat; 

• sunt utilizate în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor 

privitoare la organizarea alegerilor; 

• au obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 

• depăşesc limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului. 

 

8.5 Destinația și limitele categoriilor de cheltuieli electorale  

În campania electorală, MFC, poate utiliza contribuțiile pentru campania electorală 

NUMAI pentru următoarele categorii de cheltuieli, raportate la valoarea maximă 

admisă de lege:  

✓ Cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală 

la radio, televiziune şi în presa scrisă - 40% 

 
Accesul partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi al 

organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri, precum şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi 

                                                             
    m) în cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, menţiunea "taxare inversă"; 
    n) în cazul în care se aplică regimul special pentru agenţiile de turism, menţiunea "regimul marjei - agenţii de 
turism"; 
    o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie 
şi antichităţi, una dintre menţiunile "regimul marjei - bunuri second-hand", "regimul marjei - opere de artă" sau 
"regimul marjei - obiecte de colecţie şi antichităţi", după caz; 
    p) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de 
bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea "TVA la încasare"; 
    r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente 
pentru aceeaşi operaţiune. 
    (25) Autenticitatea originii, integritatea conţinutului şi lizibilitatea unei facturi, indiferent că este pe suport 
hârtie sau în format electronic, trebuie garantate de la momentul emiterii până la sfârşitul perioadei de stocare 
a facturii. Fiecare persoană impozabilă stabileşte modul de garantare a autenticităţii originii, a integrităţii 
conţinutului şi a lizibilităţii facturii. Acest lucru poate fi realizat prin controale de gestiune care stabilesc o pistă 
fiabilă de audit între o factură şi o livrare de bunuri sau prestare de servicii. "Autenticitatea originii" înseamnă 
asigurarea identităţii furnizorului sau a emitentului facturii. "Integritatea conţinutului" înseamnă că nu a fost 
modificat conţinutul impus în conformitate cu prezentul articol. 
… 
    (29) Semnarea şi ştampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura. 
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televiziune este gratuit. Posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif 
pe emisiune şi pe unitate de timp pentru toate partidele politice, alianţele politice, 
alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale 
care participă la alegeri, iar timpii de antenă oferiţi acestora trebuie să fie proporţionali 
cu cei practicaţi de posturile publice. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat 
de către posturile private de radio şi televiziune atrage sancţionarea acestora. 
Sancţiunile sunt stabilite prin decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni 
decât cele electorale. 

În termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, Societatea 
Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune stabilesc, în baza 
comunicării efectuate de către Biroul Electoral Central, orarul pentru campania 
electorală şi repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, 
alianţelor electorale şi al candidaţilor independenţi la serviciile publice de radio şi 
televiziune, având în vedere următoarea pondere din timpii de antenă alocaţi: 

a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, 
organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care au membri în 
Parlamentul European şi care participă la alegeri, precum şi alianţelor politice sau 
electorale dintre acestea; 

b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice, 
alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând  
minorităţilor naţionale care nu au membri în Parlamentul European care participă la 
alegeri, precum şi candidaţilor independenţi. 

✓ Cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală 

online - 30% 

- Prin materiale de propagandă online se înţelege site-uri dedicate, jocuri, 
programe, reclame audio-video, bannere (floating ad, expanding ad, 
wallpaper ad, trick banner, pop-up, pop-under, video ad), etc. care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege și sunt asumate de către 
competitorii electorali (pe acestea trebuie să figureze denumirea partidului 
politic, a alianței politice, a alianței electorale, a organizației cetăţenilor 
români aparţinând minorităților naționale sau numele și prenumele 
candidatului independent, care le-a comandat). 

 
RECOMANDĂRI: 

❖ Competitorii electorali ar trebui să se asigure că alegătorii pot recunoaște cu 
ușurință mesajele publicitare și comunicările online cu caracter politic 
plătite, precum și partidul din spatele acestora; 

❖ Competitorii electorali ar trebui să pună la dispoziție pe paginile lor web 
informații privind cheltuielile de campanie pentru activitățile online, inclusiv 
pentru mesajele publicitare și comunicările online cu caracter politic plătite, 
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precum și informații privind orice criterii de direcționare utilizate în contextul 
difuzării respectivelor mesaje publicitare și comunicări; 

❖ Competitorii electorali ar trebui să pună la dispoziția publicului pe website-
urile lor, mesajele lor publicitare și comunicările lor online cu caracter politic 
plătite sau link-uri către acestea. 
 

✓ Cheltuieli pentru cercetări sociologice - 30% 

o În cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, 
comandate de competitorii electorali, acestea trebuie însoţite de 
următoarele informaţii: 

• denumirea instituţiei care a realizat sondajul;  

• data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul 
şi metodologia utilizată;  

• dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;  

• cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului. 
 

✓ Cheltuieli pentru afişe electorale - 20% 

o Afişele electorale trebuie să aibă ca dimensiuni cel mult 500 mm o latură 
şi 350 mm cealaltă latură; afişele electorale prin care se convoacă o 
reuniune electorală trebuie să aibă cel mult, 400 mm o latură şi 250 mm 
cealaltă latură şi vor fi amplasate NUMAI în locurile speciale pentru afişaj 
electoral stabilite prin dispoziție a primarului; 

 
o În alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţie a primarului, afişajul 

electoral este interzis;. 
 

o Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne 
grafice, astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale 
altui stat. 

 
✓ Cheltuieli pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală 

tipărite - 50% 

o Prin materiale tipărite din aceeași categorie cu broșurile și pliantele se 
înțelege materiale tipărite pe suport de hârtie, precum calendare, 
fluturaşi, flyere, etc. 

 
✓ Cheltuieli pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuieli de protocol 

destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală 

sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de 

consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari - 30% 

o Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile 
militare, precum şi în spaţiile din şcoli şi universităţi în perioada de 
desfăşurare a cursurilor; 
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o În timpul campaniei electorale se asigură candidaţilor, în mod 
nediscriminatoriu, spaţii corespunzătoare pentru a se întâlni cu 
alegătorii. Spaţiile pot fi amplasate la sediul primăriei, în şcoli, case de 
cultură, cămine culturale şi cinematografe şi se asigură pe bază de 
înţelegere cu privire la cheltuielile de întreţinere. 

 
✓ Cheltuieli pentru comisioane bancare – Variabil 

 

9.Recomandăm MFC și competitorului electoral să solicite furnizorilor și să verifice 

permanent respectarea regulilor privind MATERIALELE DE PROPAGANDĂ ELECTORALĂ, 

la contractarea bunurilor și serviciilor electorale, la recepția dar și la plata acestora, 

astfel încât orice bun sau serviciu comandat, produs, recepționat și plătit să se 

încadreze în categoria de cheltuială electorală legală și eligibilă. Printre acestea, 

enumerăm: 

 

o Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni legii; 

 

o Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio 

sau video, care îndeplineşte următoarele condiţii : 

• se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care 

participă la alegeri, clar identificat; 

• este utilizat în perioada 26 aprilie 2019, ora 00.00 – 25 mai 2019, 

ora 07.00; 

• are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 

• depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului; 

 

o Competitorii electorali nu pot produce materiale de propagandă electorală în 

regie proprie; 

 

o Competitorii electorali au obligaţia de a imprima pe materialele de propagandă 

electorală constând în presa scrisă, afișe electorale, broșuri, pliante și alte 

tipărituri care le aparțin , în mod vizibil, următoarele date:  

• denumirea entității care le-a comandat; 

• denumirea operatorului economic care le-a realizat; 

• Codul unic de Identificare atribuit de AEP la desemnarea MFC; 

• tirajul, unde este cazul. 

 

o In cazul alianțelor electorale, partidul politic (MFC) care va efectua cheltuiala 
electorală, va avea obligația inscripționării, pe materialele de propagandă 
electorale supuse acestei obligații legale, a denumirii partidului care a 
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comandat materialele de propagandă și a alianței electorale din care face 
parte, CUI-ului partidului care a comandat materialul precum si celelalte 
elemente de inscripționare prevăzute de lege. 

 

REGULI cu privire la DONAȚIILE constând în materiale de propagandă electorale 

primite de la ORGANIZAȚII POLITICE INTERNAȚIONALE, la care partidul politic este 

afiliat, sau de la partide politice ori formațiuni politice aflate în relații de colaborare 

politică, LA NIVEL EUROPEAN, pentru partidele politice, alianțele politice, alianțele 

electorale și organizații ale cetăţenilor români aparţinând minorităților naționale: 

o Materialele de propagandă electorală primite și utilizate NUMAI cu ocazia 

campaniei electorale pentru candidații membri din România în 

Parlamentul European 2019, trebuie să respecte în totalitate prevederile 

art. 36 din Legea nr. 334/2006. 

 

INTERDICȚII: 

Conform legislației în vigoare, nu sunt permise în campania electorală  

următoarele: 

❖ Bannere, mesh-uri, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare, 

calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcţionale, 

structuri de publicitate autoportante, mijloace de publicitate, 

panouri publicitare, panouri publicitare mobile, proiecte publicitare 

speciale, publicitate luminoasă, publicitate stradală (outdoor), 

publicitate pe vehicule - definite de Legea nr. 185/2013 privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

❖ Pixuri, căni, ceasuri, sacoșe, găleți, brichete și alimente. 

 

10. În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, adică până la data de 11 

iunie 2019, ora 17.00, MFC are OBLIGAȚIA să depună în baza unei adrese de înaintare 

și a unui OPIS, următoarele documente, în ORIGINAL și o copie conformată cu 

originalul de către MFC: 

o Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 17 din Normele metodologice; 

o Declaraţia privind cuantumul total al datoriilor înregistrate ca urmare 

a campaniei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 18 din 

Normele metodologice ; 

o Declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală 

produse şi utilizate, defalcat pe categorii, conform modelului 

prevăzut în Anexa nr. 19 din Normele metodologice; 
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o Declaraţia privind respectarea plafoanelor maxime stabilite de lege 

pentru cheltuielile electorale, conform modelului prevăzut în Anexa 

nr. 20 din Normele metodologice; 

o Lista furnizorilor serviciilor şi/sau bunurilor utilizate în campania 

electorală menționată în Normele metodologice; 

o Declaraţiile candidaţilor privind provenienţa contribuţiilor pentru 

campania electorală, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 21 din 

Normele metodologice; 

o Formularul de înregistrare a contribuitorului, al cărui model este 

prevăzut în Anexa nr. 14 din Normele metodologice; 

o Împuternicirile scrise privind depunerea sau virarea contribuţiilor 

electorale ale candidaţilor de către mandatarii financiari 

coordonatori din Normele metodologice; 

o Declaraţia reprezentantului legal al partidului politic sau al 

organizaţiei cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, 

după caz, cu privire la neefectuarea cheltuielilor electorale din 

venituri destinate activităţii curente; 

o Situaţia donaţiilor constând în materiale de propagandă primite de la 

organizaţii politice internaţionale la care partidul politic respectiv 

este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în 

relaţii de colaborare politică, conform modelului prevăzut în Anexa 

nr. 22 din Normele metodologice . 

 

11.În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, adică până la 
data de 26 iunie 2019, ora 17.00, MFC are obligaţia de a depune la AEP o declaraţie 
cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, 
producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora. 
 

 

12.Competitorul electoral care a obținut peste 3% din voturile valabil exprimate la nivel 

național, conform datelor furnizate oficial de Biroul Electoral Central și publicate în 

Monitorul Oficial al României, poate să depună la Registratura AEP, prin intermediul 

MFC, în termen de 30 de zile de la data desfășurării alegerilor, o singură Cerere de 

Rambursare a cheltuielilor electorale efectuate în campania electorală, însoțită de 

documentele justificative, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 23 din Normele 

metodologice; 

 

Condiția obligatorie pentru depunerea cererii de rambursare este depunerea 

documentelor prevăzute de art. 47 din Legea nr. 334/2006 și a documentelor 
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prevăzute de art. 54 din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 334/2006, 

aprobate prin HG nr. 10/2016, la termenul legal de 15 zile de la data alegerilor. 

 

13. Cererea de Rambursare se va depune în termen de 30 zile de la data desfășurării 

alegerilor, adică până la data de 26 iunie 2019, ora 17.00.  

 

Cererea de Rambursare va fi însoțită de adresa de înaintare și de OPIS-ul documentelor 

depuse, în următoarele condiții: 

 

o Cererea de Rambursare (în original) este semnată de președintele formațiunii 

politice sau președinții formațiunilor politice membre ale unei alianțe sau 

împuterniciții desemnați ai acestora /candidatul independent și de MFC 

completată cu toate datele obligatorii (să conțină CONTUL BANCAR destinat 

finanțării private a campaniei electorale; 

 

o Lista candidaţilor către care urmează să se facă restituirea contribuţiilor încasate 

pentru campania electorală (în original), vizată de conducerea partidului politic 

la nivel central; 

 

o Toate documentele justificative prevăzute de art. 59 alin. (2) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin HG nr. 10/2016 și 

precum și în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015, se depun în 

ORIGINAL și în COPIE conformă cu originalul, pe baza unui centralizator în 

format xls. 

 

PRECIZARE :  

Documentele justificative, în original, care vor însoți Cererea de Rambursare, 

sunt cele prevăzute de Normele metodologice și cele menționate în Ordinul 

Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar 

contabile, după caz, din care să rezulte OBLIGATORIU legalitatea și realitatea 

cheltuielilor electorale. 

 

14.După transmiterea de către MFC a tuturor documentelor potrivit legii, AEP va 

proceda la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale și la 

validarea/invalidarea sumelor în vederea rambursării cheltuielilor electorale în 

termenul legal prevăzut de Legea nr. 334/2006. 

 

15.După finalizarea verificărilor, AEP va întocmi Raport de control, Decizie de 

Rambursare sau Decizie de Nerambursare a cheltuielilor electorale. 
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16.La finalizarea verificărilor efectuate și în baza Deciziei de rambursare, AEP va vira 

suma RAMBURSATĂ în CONTUL BANCAR menționat în Cererea de Rambursare 

(obligatoriu să fie înscris contul bancar DESTINAT FINANȚĂRII PRIVATE a campaniei 

electorale). 

 

17.AEP va transmite competitorului electoral un exemplar al Raportului de control, al 

Deciziei de Rambursare și/sau al Deciziei de Nerambursare a cheltuielilor electorale. 

Totodată, AEP va restitui documentele justificative financiar – contabile (facturi 

fiscale, ordine de plată, extrase de cont, contracte comerciale precum și foile de 

vărsământ/ordinele de transfer pentru contribuții, NIR-uri, bonuri de consum) depuse  

în ORIGINAL. 

 

18.Competitorii electorali, prin intermediul MFC, au OBLIGAȚIA de a restitui 

candidaţilor, în termen de 30 de zile de la data rambursării (primirii în contul bancar al 

competitorului electoral) de către AEP, sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite, 

raportat la contribuţiile pe care aceştia le-au depus în campania electorală. 

 

MFC va întocmi lista candidaţilor cu sumele rambursate şi/sau sumele necheltuite 

în campania electorală (suma brută, din care banca va deduce comisioanele de 

transfer bancar, comisioanele fiind suportate de candidat), listă care este aprobată 

de conducerea partidului politic/organizației cetăţenilor români aparţinând 

minorităților naționale. 

 

MFC va face dovada restituirii sumelor rambursate şi/sau sumele necheltuite 

raportat la contribuţiile electorale pe care candidații le-au depus în campania 

electorală. 

 

19.Recomandăm MFC închiderea conturilor bancare de campanie electorală imediat 

după restituirea către candidați a sumelor rambursate şi/sau sumelor necheltuite . 

 

20.MFC are obligația legală ca după descărcarea de gestiune a activităților de evidență 

din campania electorală (evidență financiară, venituri și cheltuieli, restituire contribuții 

către candidați, închidere cont bancar, etc.), SĂ PREDEA PE BAZĂ DE PROCES VERBAL 

DE PREDARE-PRIMIRE și OPIS, cu număr de înregistrare, toate documentele 

întocmite/primite/utilizate cu ocazia campaniei electorale a competitorului electoral, 

către reprezentantul legal sau împuternicitului acestuia ori reprezentantului 

compartimentului economic-financiar/candidatului independent. 
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21. Conducătorul compartimentului financiar-contabil al competitorului electoral are 

obligația să întocmească evidența financiar-contabilă a campaniei electorale, potrivit 

reglementărilor legale în vigoare (excepție face candidatul independent), în baza 

tuturor documentelor justificative financiar-contabile utilizate în campania electorală 

și/sau puse la dispoziție de MFC. 

 

  Menţiune privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul 

finanţării campaniei electorale 

  Operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de 

competitorii electorali în contextul finanţării campaniei electorale au ca temei legislaţia 

specifică finanţării campaniilor electorale şi vizează îndeplinirea obligaţiilor legale ce le 

revin în materia evidenţei şi raportării contribuţiilor şi cheltuielilor electorale. 

 

   

     ********* 

 

Contravenții prevăzute de Legea nr. 334/2006 raportat la Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001 

 

Nr. 
crt. 

Descrierea faptei Sancțiunea 

1.  Nedeschiderea de către competitorul 
electoral a contului (conturilor) bancar(e)  
pentru campania electorală, până la data de 
27 aprilie 2019. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 

2.  Depunerea sau virarea contribuțiilor pentru  
campania electorală de către alte persoane 
decât candidații cărora aceste contribuții le 
aparțin/MFC. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție. 

3.  Nedeclararea transferurilor fondurilor în 
contul bancar de campanie . 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 

4.  Transferul în conturile bancare pentru 
campania electorală al aportului financiar al 
formațiunii nepolitice asociate cu partidul 
politic. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție.  

5.  Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor 
candidaților pentru campania electorală. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție.  
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6.  Depunerea sau virarea în conturile bancare 
pentru campania electorală a unor 
contribuții/transferuri ptr. campanie care 
provin din surse nelegale. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei, 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție și 
nerambursarea cheltuielilor 
electorale. 

7.  Încălcarea obligației de a depune o declarație 
cu indicarea sursei contribuției, conform 
modelului legal aprobat, în cel mult 48 de ore 
de la data depunerii unei sume în contul 
bancar pentru campania electorală. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție. 

8.  Nedeclararea contribuțiilor pentru campania 
electorală Autorității Electorale Permanente 
înainte de utilizarea acestora. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție. 

9.  Depunerea și utilizarea contribuțiilor 
electorale pentru efectuarea de cheltuieli în 
conturile bancare pentru campania 
electorală după data de 25 mai 2019, ora 
07,00. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție. 

10.  Depășirea limitelor maxime ale contribuțiilor 
pentru campania electorală de către 
competitorii electorali. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție. 

11.  Finanțarea campaniei electorale, în mod 
direct sau indirect, de către persoane fizice 
care nu au cetățenia română sau de către 
persoane juridice de altă naționalitate decât 
cea română, cu excepția finanțării de către 
cetățenii statelor membre ale Uniunii 
Europene care au domiciliul în România și 
dețin calitatea de membru al partidului 
politic la a cărui campanie electorală 
contribuie financiar. 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție.  

12.  Finanțarea în orice mod a campaniei 
electorale a unui partid, a unei alianțe a 
acestora sau a unui candidat independent de 
către o autoritate publică, instituție publică, 
regie autonomă, companie națională, 
societate reglementată de Legea nr. 
31/1990, ori instituție de credit, la care sunt 
acționari majoritari statul sau unități 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție.  
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administrativ-teritoriale, ori de către 
societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, 
care, cu 12 luni înainte de începerea 
campaniei electorale, au desfășurat activități 
finanțate din fonduri publice. 

13.  Finanțarea în orice mod a campaniei 
electorale a unui partid, a unei alianțe a 
acestora sau a unui candidat independent de 
către sindicate, culte religioase, asociații ori 
fundații. 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție.  

14.  Utilizarea de către competitorii electorali a 
oricăror tipuri de materiale de propagandă 
electorală în campania electorală care nu 
sunt prevăzute de Legea nr. 334/2006. 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei și 
confiscarea contravalorii 
materialelor de propagandă 
electorală. 

15.  Încălcarea de către competitorii electorali a 
obligației de a imprima pe materialele de 
propagandă electorală mențiunile obligatorii 
prevăzute de lege. 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei și 
confiscarea contravalorii 
materialelor de propagandă 
electorală. 

16.  Utilizarea de către competitorii electorali a 
materialelor de propagandă electorală ale 
căror costuri au fost suportate parțial sau 
integral de alte persoane.  

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei și 
confiscarea contravalorii 
materialelor de propagandă 
electorală. 

17.  Încălcarea de către competitorii electorali a 
obligației de a declara Autorității Electorale 
Permanente, prin MFC, numărul de materiale 
de propagandă electorală produse și 
utilizate, defalcat pe categorii, până cel mai 
târziu în data de 11 iunie 2019. 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei. 

18.  Depășirea limitelor maxime ale cheltuielilor 
electorale. 
  

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei, 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție și 
nerambursarea cheltuielilor 
electorale. 

19.  Efectuarea cheltuielilor aferente campaniei 
electorale prin alte mijloace decât conturile  
deschise pentru campania electorală. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei și 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție. 
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20.  Utilizarea contribuțiilor în campania 
electorală pentru alte destinații decât cele 
prevăzute în mod expres de lege. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei, 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție și 
nerambursarea cheltuielilor 
electorale. 

21.  Utilizarea contribuțiilor pentru campania 
electorală cu depășirea cuantumurilor 
admise pentru destinațiile prevăzute în mod 
expres de lege. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei, 
confiscarea sumelor de bani 
destinate, folosite sau rezultate 
din contravenție și 
nerambursarea cheltuielilor 
electorale. 

22.  Încălcarea de către competitorii electorali a 
obligației de a depune la Autoritatea 
Electorală Permanentă o declarație privind 
respectarea plafoanelor de cheltuieli 
prevăzute de lege, conform modelului legal 
aprobat, până cel mai târziu în data de 11 
iunie 2019. 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei. 

23.  Încălcarea de către competitorii electorali a 
obligației de a pune la dispoziția 
reprezentanților Autorității Electorale 
Permanente documentele și informațiile 
solicitate, în termen de cel mult 15 zile de la 
data solicitării. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 

24.  Încălcarea de către mandatarii financiari 
coordonatori a obligației de a depune la 
Autoritatea Electorală Permanentă 
rapoartele detaliate ale veniturilor și 
cheltuielilor electorale ale competitorilor 
electorali, în termen de 15 zile de la data 
desfășurării alegerilor. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 

25.  Încălcarea de către competitorii electorali 
și/sau a terțelor persoane fizice/juridice a 
obligației de a depune la Autoritatea 
Electorală Permanentă cuantumul datoriilor 
înregistrate ca urmare a campaniei de către 
competitorii electorali, în termen de 15 zile 
de la data desfășurării alegerilor. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 

26.  Nedepunerea la Autoritatea Electorală 
Permanentă, în termen de 30 zile (26 iunie 
2019) de la data încheierii campaniei 
electorale, de către competitorii electorali a 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei. 
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declarației cuprinzând informații privind 
descrierea materialelor de propagandă 
electorală online, producția, perioada și 
spațiul de difuzare a acestora. 

27.  Încălcarea de către mandatarii financiari 
coordonatori a obligației de a depune la 
Autoritatea Electorală Permanentă 
declarațiile privind indicarea sursei 
contribuțiilor electorale. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 

28.  Încălcarea de către partidele politice, 
alianțele politice și organizațiile cetăţenilor 
români aparţinând minorităților naționale a 
obligației de a restitui candidaților sumele de 
bani necheltuite și/sau rambursate de către 
Autoritatea Electorală Permanentă. 

Avertisment sau amendă de la 
10.000 lei la 50.000 lei. 

29.  Neîndeplinirea de către mandatarii financiari 
coordonatori a atribuţiilor prevăzute de lege. 

Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 

30.  Neînregistrarea MFC, prevăzut de lege. Avertisment sau amendă de la 
15.000 lei la 50.000 lei. 
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   ANEXE la Normele metologice aprobate prin HG nr.10/2016 
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