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REFERAT DE APROBARE 

 

 

1. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile 

locale din anul 2016 

 

2. Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Descrierea situaţiei actuale 

Dispozițiile art. 64-80 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

reglementează modul de desfășurare a campaniei electorale la alegerile locale. 

Problematica finanțării campaniei electorale este reglementată de prevederile Legii nr. 

334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată. 

De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 au fost aprobate normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale. 

 Mai arătăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 103 alin. (1) lit. x) din Legea                                  

nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,  

Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea legislaţiei privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

 

 

2.2. Schimbări preconizate 

Prin proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente se propune aprobarea 

Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016, care vine în sprijinul 

competitorilor electorali, al mandatarilor financiari, precum și al altor participanți la procesul 

electoral. 

Astfel, Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 cuprinde, 

în principal, următoarele: 

 cadrul legal în materia finanțării campaniei electorale la alegerile locale 

reglementat de Legea nr. 115/2015; 

 precizări privind înregistrarea mandatarilor financiari, obligațiile mandatarului 

financiar coordonator, precum și ale mandatarului financiar desemnat la nivel de 

județ, sector sau la nivelul municipiului București; 

 aspecte privind deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală; 

 precizări referitoare la contribuţiile pentru campania electorală; 

 interdicții privind finanțarea campaniei electorale, reglementate de Legea nr. 

334/2006, republicată și de Hotărârea Guvernului nr. 10/2016; 
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 mențiuni referitoare la cheltuielile electorale, respectiv limitele maxime ale 

cheltuielilor care pot fi făcute în campania electorală la nivel central, respectiv la 

nivel de județ şi sector al municipiului București/municipiul Bucureşti, tipurile de 

cheltuieli care pot fi efectuate; 

 aspecte privind materialele de propagandă electorală; 

 raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă; 

 rambursarea  cheltuielilor electorale; 

 reglementări privind contravenții și sancțiuni. 

 

3. Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

  

6. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 Este necesară consultarea Curții de Conturi a României. 

 

7. Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 a fost lansat în 

dezbatere publică în data de 3 martie 2016. 

Proiectul de act normativ a fost făcut public pe site-ul Autorității Electorale Permanente, 

potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

 

8. Măsuri de implementare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 Față de cele mai sus arătate, am elaborat proiectul de hotărâre a Autorității Electorale 

Permanente privind privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile 

locale din anul 2016, pe care îl propunem spre aprobare. 

 

 

  

 

   

 


