
Anexa 5 
 
 

1. DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL FINANŢĂRII ACTIVITĂŢII 
PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE 
 
Consilier  parlamentar 

 
TEMATICĂ PENTRU CONCURS 

 
1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 
2. Structura organizatorică a Autorităţii Electorale Permanente; 
3. Prevederi legale privind organizarea contabilităţii persoanelor juridice fără scop 
patrimonial; 
4. Prevederi legale privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale: 

- finanţarea privată; 
- finanţarea publică; 
- finanţarea în timpul campaniilor electorale; 
- procedura şi metodologia controlului finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale; 
- constatarea şi aplicarea sancţiunilor. 

5.Drepturile, obligaţiile şi răspunderea disciplinară a funcţionarului public 
parlamentar 
 
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS 
 

1. Hotărârea Parlamentului României nr. 2/2007 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente; 

2. Hotărârea Parlamentului României nr. 3/2008 privind modificarea şi 
completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente; 
 3. Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare; 

4. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

5. Hotărârea Guvernului României nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 
partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare; 

6. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



7. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind 
aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop 
patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;  

8. Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu completările şi modificările ulterioare; 

9. Ordonanţa Guvernului României nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei 
financiar – valutare, cu modificările ulterioare; 

10. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

11. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar. 
 

 

2. DIRECŢIA MANAGEMENT, MONITORIZARE ŞI LOGISTICĂ 
ELECTORALĂ  
 
 
Consilier  parlamentar 

 

TEMATICĂ PENTRU CONCURS 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente  
2. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în România 
3. Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în materie 

electorală 
4. Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
5. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea disciplinară a funcţionarului public 

parlamentar 
6. Principiile patrimoniului electoral european 
7. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale 

 
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS 
 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaților și a Senatului nr. 2/2007; 

2. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar; 
3. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 



4. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European; 

5. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României; 
6. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 
7. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002; 
9. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români; 
10. Legea nr. 334/2006, republicată, privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale; 
11. Codul bunelor practici în materie electorală ; Linii directoare şi raport 

explicativ, adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în 
cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare, (Veneţia, 18-19 octombrie 2002); 

 

3. BIROUL RESURSE UMANE 
 

Consilier  parlamentar 
 

TEMATICĂ PENTRU CONCURS 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
2. Statutul funcţionarului public parlamentar  
3. Statutul personalului angajat în baza unui contract individual de muncă 
4. Salarizarea în sistemul bugetar 
5. Concediile și indemnizațiile 

 
 
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS 
 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente, aprobat prin Hotărârea nr. 2/2007 a Birourilor permanente ale 
Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



5. LEGE-CADRU  Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea   unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; 

6. Ordonanţă de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte 
concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu 
specific deosebit şi din unităţile bugetare – Republicare, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

 

4. FILIALA CENTRU  
 
 
Consilier  parlamentar 

 

TEMATICĂ PENTRU CONCURS 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente  
2. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în România 
3. Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în materie 

electorală 
4. Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
5. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea disciplinară a funcţionarului 

public parlamentar 
6. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale 
7. Principiile patrimoniului electoral european 

 
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS 
 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei 
Deputaților și a Senatului nr. 2/2007; 

2. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar; 
3. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali; 

4. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European; 



5. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României; 
6. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale; 
7. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002; 
9. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români; 
10. Legea nr. 334/2006, republicată, privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale; 
11. Codul bunelor practici în materie electorală ; Linii directoare şi raport 

explicativ, adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept 
în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare, (Veneţia, 18-19 octombrie 
2002); 

 

 

5. BIROURI TERITORIALE JUDEŢENE 
 

Consultant  parlamentar 
 

TEMATICĂ PENTRU CONCURS 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente  
2. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor în România 
3. Constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în materie 

electorală 
4. Finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 
5. Drepturile, obligaţiile şi răspunderea disciplinară a funcţionarului public 

parlamentar 
6. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale 
7. Principiile patrimoniului electoral european 

 
 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURS 
 

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale 
Permanente, aprobat prin Hotărârea nr. 2/2007 a Birourilor permanente ale 
Camerei Deputaților și a Senatului; 

2. Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar; 
3. Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 



autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

4. Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European; 

5. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României; 
6. Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 
7. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002; 
9. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români; 
10. Legea nr. 334/2006, republicată, privind finanţarea activităţii partidelor 

politice şi a campaniilor electorale; 
12. Codul bunelor practici în materie electorală ; Linii directoare şi raport 

explicativ, adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept în 
cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare, (Veneţia, 18-19 octombrie 2002); 

 

 

 

 

Se vor studia formele actualizate la zi ale actelor normative anterior 

menţionate. 

 

NOTĂ 
 

Lucrarea  “Codul bunelor practici în materie electorală ; Linii directoare 

şi raport explicativ, adoptate de Comisia Europeană pentru Democraţie 

prin Drept în cadrul celei de-a 52-a Sesiuni Plenare, (Veneţia, 18-19 

octombrie 2002)” se găseşte pe site-ul Autorităţii Electorale 

Permanente, www.roaep.ro, în calea „Legislaţie Electorală – Accesează 

site – LEGISLAŢIE ELECTORALĂ – INSTRUMENTE JURIDICE 

COMUNITARE ŞI INTERNAŢIONALE.  

 

http://www.roaep.ro/

