
 

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI UTILE 

CAMPANIA ELECTORALĂ LA ALEGERILE PENTRU AUTORITĂȚILE 

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN DATA DE 27 SEPTEMBRIE 2020 

 

 

1. În cazul candidaților independenți care vor candida pentru alegerea consiliului local 

și a primarului va trebui deschis un singur cont pentru ambele candidaturi sau este nevoie 

de 2 conturi bancare distincte? 

 

  Răspuns:  

  Candidații independenți care candidează atât pentru funcția de consilier local, cât și pentru 

funcția de primar vor deschide un singur cont/subcont bancar, conform dispozițiilor art. 28 alin. 

(4) din Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și așa cum este menționat la art. 9 alin. (3) 

din Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice 

locale din data de 27 septembrie 2020. 

 

***** 

 

2. În cazul candidaților independenți care vor candida pentru alegerea consiliului local 

al orașului și a primarului orașului, limitele maxime ale contribuțiilor electorale se 

cumulează? 

 

  Răspuns:  

  Din coroborarea prevederilor art. 40 și art. 37 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare rezultă că, în cazul în care o persoană candidează pentru mai multe funcții, limitele 

maxime ale contribuțiilor electorale care pot fi depuse sau virate se stabilesc la valoarea cea mai 

mare. Astfel, un candidat la funcțiile de consilier local al orașului și de primar al orașului va putea 

depune sau vira în contul/subcontul bancar deschis pentru campania electorală suma maximă de 



 

15.610 lei, contravaloarea a 7 salarii minime brute pe economie. Salariul de bază minim brut pe 

țară luat ca referință este cel existent la data de 1 ianuarie a anului în curs. 

 

***** 

 

3. În cazul candidaților independenți care vor candida pentru alegerea consiliului local 

și a primarului limitele maxime ale cheltuielilor electorale se cumulează? 

 

   Răspuns: 

   Limitele maxime ale cheltuielilor ce pot fi efectuate de către o persoană care candidează 

pentru mai multe funcții se stabilesc la valoarea cea mai mare, conform prevederilor art. 40 din 

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, conform prevederilor art. 37 

alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, și 

așa cum este menționat la art. 21 alin. (4) din Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile 

pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, cheltuielile 

efectuate nu pot fi mai mari decât contribuțiile depuse.  

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Daca partidul are sediul social declarat prin acte la o adresă, dar sediul de campanie 

- punctul de lucru la o altă adresă, înființat printr-un contract de închiriere cu o societate 

privată - SRL, acest sediu de lucru trebuie înregistrat în statutul partidului printr-o 

actualizare la Tribunalul București, unde a fost înregistrat ca partid? Și dacă da, cheltuielile 

cu chiria aferente sediului de campanie pot fi subvenționate de la stat ca și cheltuielile 

aferente sediului social? 

 

Răspuns: 

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare, respectiv ale Legii partidelor politice nr. 14/2003, 

republicată, și ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, republicată cu modificările și completările ulterioare, după înregistrarea 

partidului la Tribunalul Bucureşti acesta are obligația de a transmite Autorității Electorale 

Permenente informațiile privind modificare a datelor prevăzute la alin. (1) al art. 60 din Legea nr. 

334/2006, în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora. 

Referitor la ”sediul de campanie-punctul de lucru la o altă adresă, înființat printr-un 

contract de închiriere cu o societate privată – SRL” apreciem că este necesar a fi înregistrat în 

Registrul fiscal gestionat la nivelul AEP, întrucît face parte din categoria sediilor centrale, ale 

organizaţiilor teritoriale şi ale structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) 

din Legea nr. 14/2003. 

În ceea ce privește posibilitatea subvenționării de la stat a cheltuielilor aferente sediului 

social, aducem în discuție dispozițiile art. 47 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 

potrivit cărora, prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) și art. 19 din Legea nr. 334/2006, 

în anul 2020 subvențiile de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Autorității Electorale 

Permanente se acordă partidelor politice pe baza numărului total de parlamentari înscriși în fiecare 

dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020.  

În concluzie, doar partidele politice care au reprezentanți în Parlamentul României 

beneficiază de subvenții de la bugetul de stat, putând să le utilizeze pentru a efectua cheltuieli cu 

chiriile și utilitățile sediilor. 

***** 

 



 

5. Filialele partidului (județene, municipale, orășenești, comunale) se declară la 

Tribunalul București toate, printr-o actualizare a statutului sau care este procedura de 

declarare a acestora? 

    Răspuns: 

    În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 334/2016, Autoritatea 

Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al partidelor politice în care vor fi trecute 

următoarele  

a) numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile şi datele de contact ale 

persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic, la nivel naţional şi 

judeţean;     

b) adresele sediilor centrale, ale organizaţiilor teritoriale şi ale structurilor interne ale partidelor 

politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 14/2003, republicată; 

  c) numele şi prenumele, codurile numerice personale, domiciliile şi datele de contact ale 

persoanelor îndreptăţite să reprezinte partidele politice la nivel central şi judeţean; 

  d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice; 

   e) sancţiunile aplicate 

Conform art. 60 alin (3) din același act normativ partidele politice au obligaţia de a aduce la 

cunoştinţa Autorităţii Electorale Permanente orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), în 

cel mult 45 de zile de la data producerii acestora. În concluzie, dacă punctul de lucru deschis va 

servi ca sediu pentru desfășurarea activității partidului politic la nivel central sau teritorial, datele 

cu privire la acesta trebuie comunicate Autorității Electorale Permanente în termenul sus-

menționat.  

***** 

 

 

 

 



 

6. În perioada de precampanie avem dreptul de a amplasa corturi pentru strângere de 

semnaturi, se pot afișa bannere pe clădiri private, poate circula o mașina cu o remorca care 

are panoul cu sigla partidului? Daca nu este in atribuțiile dvs legislative, care este autoritatea 

(instituția) ce ne poate consilia? 

             Răspuns: 

      În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) Autoritatea Electorală Permanentă este 

abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile partidelor 

politice, ale alianțelor politice sau electorale, ale candidaților independenți, precum și legalitatea 

finanțării campaniilor electorale. 

Analizând cuprinsul art. 42 mai sus invocat se poate observa întinderea competențelor 

instituției noastre, respectiv controlul veniturilor și cheltuielilor/legalitatea finanțării campaniei 

electorale. 

În perioada de precampanie un competitor electoral poate amplasa corturi pentru strângerea 

de semnaturi, afișa bannere pe clădiri private și poate circula cu o mașina cu remorca pe care se 

află un panou cu sigla partidului, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 185/2013, republicată 

privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.  

Menționăm că, începând cu data începerii campaniei electorale, respectiv, 28.08.2020, pot 

fi utilizate doar materialele de propagandă electorală prevăzute de art. 36 alin. (2) din Legea nr. 

334/2006, astfel că pentru evitarea oricăror abateri de la dispozițiile legale, toate materialele 

utilizate în perioada de precampanie vor fi înlăturate până cel târziu la data de 27.08.2020, orele 

24.00. 

***** 

 

 

 

 

 

 



 

7. Care este procedura de numire a amandatarului financiar și care sunt 

responsabilitățile acestuia? 

        Răspuns: 

        Procedura de numire și responsabilitățile mandatarului financiar sunt descrise în detaliu 

de prevederile art. 34 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale. 

***** 

8. Pot fi declarate retroactiv anumite cheltuieli ce țin de propaganda electorală? 

(sponsorizarea unor postări pe Facebook)  

              Răspuns: 

        Potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006, cheltuielile electorale trebuie să respecte 

condițiile prevăzute de art. 28, respectiv: 

  (1) Cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să respecte următoarele condiţii: 

    a) să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice; 

    b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar competent; 

    c) să se încadreze în limitele prevăzute de prezenta lege; 

    d) să fie efectuate de competitori electorali numai pentru promovarea candidaţilor şi a 

programelor electorale proprii. 

    (2) Încasarea contribuţiilor electorale şi plata cheltuielilor electorale pot fi efectuate numai 

prin intermediul conturilor bancare notificate în prealabil Autorităţii Electorale Permanente. 

    (4) La alegerile locale, partidele politice şi candidaţii independenţi vor utiliza pentru 

finanţarea campaniei electorale câte un cont bancar distinct pentru fiecare judeţ şi pentru 

municipiul Bucureşti, unde participă la alegeri. 

    (6) Contribuţiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute 

la alin. (2) - (4) numai de către candidaţi, partide politice sau de către mandatarii financiari ai 

acestora. 

    (9) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către formaţiunea politică 

sau de către candidat, după caz, mandatarul financiar competent aduce la cunoştinţa Autorităţii 

Electorale Permanente valoarea şi destinaţia acesteia conform art. 38 alin. (2). 

 Concluzionăm astfel că, cheltuielile electorale pot fi declarate la Autoritatea Electorală 

Permanentă,  doar de către mandatarul financiar în cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării 

cheltuielii și pot fi efectuate doar prin contul bancar. Facem precizarea că deschiderea contului 

bancar pentru campania electorală, se poate face până la data începerii campaniei electorale, 

respectiv 28 august 2020. 



 

 Totodată, vă facem cunoscut faptul că, sumele ce fac obiectul contractelor de sponsorizare 

nu intră în categoria surselor legale de finanțare a campaniei electorale, conform art. 28 alin. (11) 

din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politoce și a campaniilor electorale. 

 

***** 

 

 

9. Care este condiția  pe care trebuie să o îndeplinească un candidat independent, pentru 

a putea solicita rambursarea cheltuielilor electorale? 

 

    Răspuns: 

 

    În cazul alegerilor locale, cheltuielile efectuate într-o circumscripţie electorală de către un 

candidat independent se rambursează numai dacă acesta a obţinut minimum 3% din voturile valabil 

exprimate pentru funcţia la care a candidat. 

 

***** 

 

10. Solicitare clarificări referitoare la farmațiunile politice care candidează atât în 

Alianță electorală, cât si ca partid cu  listă în 3 UAT-uri și la Consiliul județean. 

Întrucât va exista un singur Mandatar financiar la nivel județean (din câte am înțeles), 

care va fi procentul (la nivel județean) utilizat pentru solicitarea de rambursare a 

cheltuielilor, cel obtinut de partid sau procentul obținut de Alianța electorală. Se poate alege 

între ele cel mai favorabil sau este obligatoriu unul din ele? 

Din art. 48 alin. (4) - (5) din Legea nr. 334/2006 și din ghid nu reiese clar dacă procentul 

se raportează la voturile obținute de partid sau la voturile obținute de alianță.” 

 

        Răspuns: 

        Având în vedere că alianţa electorală reprezintă o asociere la nivel naţional între două 

partide politice, în scopul participării la alegeri, deci o entitate temporară și nu o alianță politică 

în baza unui protocol de asociere înregistrat la Tribunalul Bucureşti, potrivit Legii partidelor 

politice nr. 14/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare,  aceasta prin intermediul 

partidelor politice ce o compun, se vor supune tuturor dispozițiilor Legii nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare și ale H.G nr. 10/2016. 

     Astfel că Partidul și alianța electorală reprezintă două entități diferite, respectiv doi  

competitori electorali distincți. 



 

   În acest sens, indiferent de modalitatea aleasă pentru participarea la alegeri, competitorii 

electorali vor avea toate drepturile și obligațiile reglementate de lege, atât în ceea ce privește 

sursele de finanțare cât și cu privire la destinația cheltuielilor, depunerea tuturor declarațiilor și 

formularelor în vederea rambursării cheltuielilor. 

Potrivit dispozițiilor art. 48 alin. (4) - (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

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

ulterioare coroborate cu cele ale art. 29 alin. (1) – (2) din Ghidul finanțării campaniei electorale la 

alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, partidele 

politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care obțin, 

individual sau într-o alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate 

rezultat prin însumarea voturilor exprimate pentru toate consiliile locale și de sector al 

municipiului București, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București, precum 

și toate candidaturile de primar, respectiv primar general al municipiului București și care au 

îndeplinit condițiile legale, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate 

atât la nivel local, cât și central. 

Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 

naționale care nu obțin numărul de voturi prevăzut mai sus, însă obțin, individual sau într-o 

alianță electorală, cel puțin 3% din totalul voturilor valabil exprimate la nivelul circumscripției 

electorale județene, rezultat prin însumarea voturilor valabil exprimate pentru toate consiliile 

locale și pentru toate candidaturile de primar din județ, precum și pentru consiliul județean, și care 

au îndeplinit condițiile legale, au dreptul de a obține rambursarea cheltuielilor electorale efectuate 

în circumscripția electorală județeană respectivă. 

Față de cele precizate mai sus reiese clar că pentru rambursarea cheltuielilor electorale, 

procentul de 3% din totalul voturilor valabil exprimate trebuie obținut de fiecare competitor în 

parte respectiv formațiunea politică  va trebui să obțină 3% din totalul voturilor valabil exprimate, 

iar alianța electorală alte 3 % din totalul voturilor valabil exprimate, ceea ce conduce la ideea că 

procentul se raportează la voturile obținute de fiecare competitor individual. 

 

***** 

 

 

 

 

 



 

11. La art. 3 alin. (2) lit. h) din Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile 

pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 este vorba 

de documentul prin care se atestă conducerea actuală? 

 

     Răspuns: 

     În vederea înregistrării mandatarului financiar nu mai este necesar să depuneți copii 

ale deciziilor sau hotărârilor, după caz, privind conducerea partidului politic sau a organizației 

cetățenilor aparținând minorităților naționale, această prevedere fiind eliminată din cuprinsul 

Ghidului.  

***** 

 

12. La art. 3 alin .(2)  lit. j) din Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile 

pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 - se prezintă 

copii ale actelor de identitate a întregii conduceri? 

 

     Răspuns: 

     În vederea înregistrării mandatarului financiar nu mai este necesar să depuneți copii 

după actele de identitate ale conducerii partidului politic, această prevedere fiind eliminată din 

cuprinsul Ghidului. 

 

***** 

13. La art. 3 alin .(2) lit. h) din Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile 

pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 – aveți 

cumva un model de notă sau consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal? 

 

     Răspuns: 

     Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă aducem la cunoștință faptul că Nota de 

informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Consimțământul reprezentantului 

competitorului electoral privind prelucrarea datelor cu caracter personal, după caz, prevăzute la 

art. 3 alin. (2) lit. k) sunt postate pe site-ul  www.finantarepartide.ro la secțiunea Acasă, pozițiile 

74 si 75. 

***** 

 



 
 

14. Au apărut tot felul de bannere care au invadat rețelele de socializare, care pot fi 

încadrate ca materiale de propagandă online, deși nu a început campania electorală. Luând 

în considerare și art. 36 din Legea nr. 336/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, întreb dacă aceste bannere de socializare încalcă litera 

legii. Dacă există vreo ilegalitate, ce măsuri puteți lua și ce sancțiuni se pot administra? 

 

    Răspuns:  

    Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (7) din  Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată cu modificările și completările ulterioare, 

este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care 

îndeplinește următoarele condiții: 

a) se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă la alegeri sau 

referendum, clar identificat; 

b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la 

organizarea alegerilor; 

c) are obiectiv electoral și se adresează publicului larg; 

d) depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului. 

     În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată cu modificările și completările 

ulterioare Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să controleze respectarea prevederilor 

legale privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, ale alianțelor politice sau electorale, ale 

candidaților independenți, precum și legalitatea finanțării campaniilor electorale. 

    Având în vedere solicitarea dumneavoastră și ținând cont de faptul că până la data începerii 

campaniei electorale, formațiunile politice pot desfășura activități de publicitate politică,  apreciem 

că în situația în care considerați că materialele de propagandă electorală online ce fac obiectul 

prezentei aduc atingeri prevederilor dispozițiilor legale mai sus invocate, vă aducem la cunoștință 

că aveți posibilitatea de a sesiza Biroul Electoral Central, în calitate de entitate competentă cu 

soluționarea acestor aspecte. 

 

 

***** 

 

 

 

 



 

 

15. Contribuțiile pentru campania electorală care au o limită maximă, fiind virate de 

către partide sau de candidați pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului: 

6690 lei pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului: 15.610 lei, La ce se referă 

acest aspect și unde se duc sumele despre care se face vorbire? 

 

               Răspuns: 

     Sumele de bani respectiv: 6.690 lei și 15.610 lei reprezintă limitele maxime ale 

contribuțiilor electorale care pot fi depuse sau virate de către candidați sau de către mandatarii 

financiari ai acestora, în contul bancar deschis pentru campania electorala la alegerile pentru 

autorităţile administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020. Din sumele depuse sau 

virate în contul bancar de campanie se pot efectua cheltuieli pentru campania electorală, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006. 

 

***** 

 

16. Doresc să va întreb dacă înregistrarea mandatarului financiar, pentru candidații 

independenți la alegerile locale din 27 septembrie, trebuie făcută după depunerea dosarelor 

de candidatură, adică după data de 7 august 2020? 

 

               Răspuns: 

    În ceea ce privește înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile locale din 27 

septembrie va aducem la cunoștință că potrivit dispozițiilor art. 42 alin.(2) din Anexa la H.G .nr. 

10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, înregistrarea mandatarului 

financiar se realizează în intervalul dintre data aducerii la cunoștința publică a datei alegerilor și 

data începerii campaniei electorale. 

 

***** 

 



 

 

 

17. Este necesară prezența mandatarului financiar la înregistrarea acestuia? 

 

                 Răspuns: 

                 Nu este necesară prezența mandatarului financiar, înregistrarea acestuia se poate face 

de competitorul electoral pe care urmează să-l reprezinte. 

 

***** 

18. Contractul cu firma de contabilitate, în cazul în care mandatarul financiar nu are 

studii de specialitate, se încheie intre: 

                  Firma de contabilitate și candidatul independent 

      sau 

                  Firma de contabilitate și mandatarul financiar? 

 

                  Răspuns: 

                  Partidele politice, alianțele politice și candidații independenți care au desemnat 

mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat au obligația de a 

încheia contract de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, 

specializate în oferirea de servicii de contabilitate. Acest contract se va încheia între firma de 

contabilitate și candidatul independent. 
 

***** 

19. Care este modul de înregistrare a mandatarului financiar pentru un partid local? 

 

                  Răspuns: 

                  În situația în care partidul politic, participă la alegeri doar la nivel local, acesta 

desemnează un singur mandatar financiar, care va avea calitatea de mandatar financiar 

coordonator. 

 

***** 



 

 

 

 

20. Este posibil ca expertul contabil care deține societate de expertiză contabilă care 

va fi mandatar financiar teritorial (societatea) să fie și pe lista de consilieri a candidatului? 

 

                 Răspuns: 

                 Conform prevederilor art. 41 alin. (5) din Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, candidații nu pot fi mandatari financiari. 

 

***** 

 

21. Deschiderea contului bancar se poate face înaintea desemnării mandatarului 

financiar sau neapărat după desemnarea oficială a mandatarului financiar? 

        

                  Răspuns: 

                  Conform prevederilor art. 29 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, conturile bancare se deschid între data 

înregistrării mandatarului financiar coordonator și data începerii campaniei electorale pentru 

autoritățile administrației publice locale. 

 

***** 

 

 

 

 



 

22. Contul bancar se deschide pe numele candidatului independent cu mandatar 

împuternicit pe cont? 

 

                   Răspuns: 

                   Candidatul independent este titularul contului bancar deschis pentru campania 

electorală, mandatarul financiar fiind împuternicitul acestuia. 

 

 

***** 

 

23. Facturile cu materialele tipărite se vor emite de furnizor pe numele candidatului 

sau mandatarului? 

 

                  Răspuns: 

 

                  Facturile emise pentru materialele de propagandă electorală utilizate în campania 

electorală, precum și pentru toate celelalte categorii de cheltuieli ce pot fi efectuate în campania 

electorală, se vor emite de către furnizori pe numele candidatului. 

 

   

***** 

 

24. În calitate de mandatar financiar al unei alianțe electorale la nivel de sector (care 

este formată din 3 partide politice care susțin aceiași candidați), cu ce mandatar financiar 

coordonator colaborez, cel mai probabil vor exista câte un mandatar financiar coordonator 

la fiecare dintre partidele din alianța electorală? 

 

                  Răspuns: 

       Potrivit dispozițiilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 

activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, „Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuții: 

a) asigură evidența operațiunilor financiare; 

b) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic și 

centralizează evidențele acestora; 

c) întocmește raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale; 

d) transmite Autorității Electorale Permanente documentele și rapoartele prevăzute de 

prezenta lege, în scris și în format electronic.” 



 

Astfel, cu privire la întrebarea dumneavoastră, suntem de părere că mandatarul financiar 

coordonator al unei alianțe electorale va colabora cu toți mandatarii financiari ai partidelor care o 

compun. 

***** 

 

25. Deschiderea contului bancar se face pe numele alianței electorale sau pe numele 

unui partid (unul dintre cele 3 din alianță)? 

 

       Răspuns: 

       Art.  7 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali prevede că 

„Alianțele electorale se înregistrează la biroul electoral de circumscripție județeană sau la biroul 

electoral de circumscripție a municipiului București, după caz, în maximum 10 zile de la data 

înființării birourilor electorale.”  

       Se poate observa astfel că, spre deosebire de partidele politice și alianțele politice, 

alianțele electorale nu sunt supuse procedurii de înregistrare la Tribunalul București prevăzută de 

Legea partidelor politice nr. 14/2003 și, în consecință, nu dobândesc personalitate juridică, fiind 

astfel în imposibilitatea de a deschide un cont bancar pentru campania electorală în nume propriu. 

        Având în vedere cele expuse mai sus, urmează ca fiecare partid membru al alianței 

electorale să deschidă câte un cont bancar pentru campania electorală. 

 

***** 

 

26. Raportarea în 3 zile a cheltuielilor angajate de către alianța electorală se poate 

face și de mandatarul financiar desemnat la nivel de sector sau doar de către mandatarul 

financiar coordonator? 

 

      Răspuns: 

      Conform art. 28 alin. (9) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  „În cel 

mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către formațiunea politică sau de către 

candidat, după caz, mandatarul financiar competent aduce la cunoștința Autorității Electorale 

Permanente valoarea și destinația acesteia conform art. 38 alin. (2)”. Astfel, concluzionăm că 

raportarea cheltuielilor la Autoritatea Electorală Permanentă se va realiza de către mandatarul 

financiar coordonator al fiecărui partid politic membru al alianței electorale. 

***** 



 

27.Va rog sa ne comunicați pentru participarea la alegerile locale daca putem avea 

un singur mandatar financiar în județele în care depunem candidați la consilieri (menționăm 

că filialele din județele respective nu au personalitate juridică fiind inființate doar prin 

proces verbal)? 

 

     Răspuns: 

     Un partid politic sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale va 

avea un singur mandatar financiar coordonator la nivel central, respectiv câte un mandatar 

financiar desemnat la nivelul fiecărui judeţ, sector al municipiului Bucureşti şi la nivelul 

municipiului Bucureşti. Drept urmare, puteți avea un singur mandatar financiar în fiecare județ în 

care depuneți candidaturile.  

     Venim cu recomandarea de a desemna un mandatar financiar distinct la nivelul fiecărui 

județ. 

 

***** 

 

28. Mandatarul financiar coordonator poate îndeplinii funcția de mandatar financiar 

în celelalte judete. 

 

      Răspuns: 

      Puteți folosi serviciile mandatarul financiar coordonator și în celelalte judete. 

 

***** 

 

29.Care este ultima zi când se mai poate depune cererea de înregistrare a 

mandatarului? 

 

      Răspuns: 

      În ceea ce privește înregistrarea mandatarilor financiari la alegerile locale din 27 

septembrie va aducem la cunoștință că potrivit dispozițiilor art. 42 alin.(2) din Anexa la H.G .nr. 

10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind 

finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, înregistrarea mandatarului 

financiar se realizează în intervalul dintre data aducerii la cunoștința publică a datei alegerilor și 

data începerii campaniei electorale. 

***** 

 



 

30. Care sunt documentele necesare pentru înregistrarea mandatarului financiar? 

 

      Răspuns: 

      În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidele politice, organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi sau persoanele desemnate 

de către aceştia vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente: 

    a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, conform modelului prevăzut în anexa 

nr. 15 din Normele metodologice; 

    b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice care vor avea calitatea de 

mandatar financiar, sau extras din registrul comerţului, în cazul persoanelor juridice care vor avea 

calitatea de mandatar financiar; 

    c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a 

persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatar financiar; 

    d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de 

contabilitate; 

    e) copii ale contractelor de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau 

persoane juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari 

care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat; 

    f) copii ale contractelor încheiate între partidul politic, alianţa politică, organizaţia 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sau candidatul independent şi mandatarul financiar. 

 

 

***** 

 

31. Poate fi numit mandatar financiar, de către un candidat independent la alegerile 

locale, un expert contabil care nu detine viza de exercitare a profesiei pentru anul 2020? 

 

      Răspuns: 

      Nu poate fi mandatar financiar un expert contabil care nu deține viza de exercitare a 

profesiei valabilă pentru anul 2020.  

      Poate avea calitatea de mandatar financiar o persoana fizică care are calitatea de expert 

contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate 

de contabilitate. 

      Partidele politice, alianțele politice și candidații independenți care au desemnat 

mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat au obligația de a 

încheia contract de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, 

specializate în oferirea de servicii de contabilitate. Acest contract se va încheia intre firma de 

contabilitate și candidatul independent. 



 

 

***** 

 

 32. Intenționez să candidez la alegerile locale din 2020 ca independent și nu 

reușesc să găsesc un mandatar financiar, acesta trebuie să fie înscris la AEP sau se înscrie 

ulterior? Dacă dumneavoastră aveți o listă cu mandatari financiari mi-o puteți trimite? 

 

                        Răspuns: 

                  Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale: 

    (1) Evidenţa contribuţiilor şi a cheltuielilor pentru campania electorală aparţinând partidelor 

politice şi candidaţilor independenţi este organizată exclusiv de către mandatari financiari. 

    (2) Eficienţa şi oportunitatea cheltuielilor pentru campania electorală se hotărăsc de către 

organele de conducere ale partidelor politice, potrivit statutului lor, respectiv de către candidaţii 

independenţi. 

    (3) Mandatarul financiar este numit de conducerea partidelor politice, alianţelor politice, 

organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau de către candidaţii 

independenţi. 

    (4) Un partid politic, o alianţă politică, o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale sau un candidat independent va numi un mandatar financiar coordonator.  

    (5) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuţii: 

    a) asigură evidenţa operaţiunilor financiare; 

    b) supervizează activitatea celorlalţi mandatari financiari ai partidului politic şi centralizează 

evidenţele acestora; 

    c) întocmeşte raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale; 

    d) transmite Autorităţii Electorale Permanente documentele şi rapoartele prevăzute de 

prezenta lege, în scris şi în format electronic. 

    (8) Pot fi desemnate ca mandatari financiari coordonatori numai persoanele fizice care 

au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoanele juridice 

care oferă servicii specializate de contabilitate. 

    (9) Partidele politice, alianţele politice şi candidaţii independenţi care au desemnat 

mandatari financiari care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat au obligaţia de a 

încheia contract de asistenţă de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, 

specializate în oferirea de servicii de contabilitate. 

    (10) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, 

documente suplimentare sau explicaţii mandatarilor financiari. 

    (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 oficială 

la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza împuternicirii partidului politic sau a 



 

organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi a acceptului acestuia. 

Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la 

cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea campaniei electorale, făcându-se publică pe 

pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente. 

    (13) La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar coordonator primeşte de la 

Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare al partidului politic sau al 

candidatului independent, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală 

aparţinând partidului politic sau candidatului independent pe care îl reprezintă. 

    (14) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari. 

 

    ART. 34^1 Atribuţiile mandatarilor financiari pot fi realizate în baza unui contract cu 

titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz. 

    ART. 34^2  Mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă pot fi 

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

minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care i-au desemnat, cu aplicarea corespunzătoare 

a prevederilor art. 34. 

 

Totodată, conform prevederilor art. 42 din Hotărârea Guvernului României nr. 10/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006:  

(1) În vederea înregistrării mandatarilor financiari, partidele politice, organizațiile 

cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidații independenți sau persoanele 

desemnate de către aceștia vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele 

documente: 

a) cererea de înregistrare a mandatarului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 

15; 

b) copie a actului de identitate, în cazul persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatar 

financiar, sau extras din registrul comerțului, în cazul persoanelor juridice care vor avea calitatea 

de mandatar financiar; 

c) copii ale documentelor care atestă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat a 

persoanelor fizice care vor avea calitatea de mandatar financiar; 

d) copii ale atestatelor pentru persoanele juridice specializate în oferirea de servicii de 

contabilitate; 

e) copii ale contractelor de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane 

juridice specializate în oferirea de servicii de contabilitate pentru mandatarii financiari care nu au 

calitatea de expert contabil sau contabil autorizat; 

f) copii ale contractelor încheiate între partidul politic, alianța politică, organizația cetățenilor 

aparținând minorităților naționale sau candidatul independent și mandatarul financiar. 



 

(2) Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre data aducerii la 

cunoștința publică a datei alegerilor și data începerii campaniei electorale, făcându-se publică în 

presă sau pe pagina de internet a partidului. 

 

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, astfel cum prevede Legea nr. 334/2006 

Autoritatea Electorală Permanentă este abilitată să înregistreze mandatarii financiari în vederea 

atribuirii codurilor unice de identificare, însă nu deține o listă a mandatarilor financiari care 

pot fi desemnați de către competitorii electorali. Autoritatea Electorală Permanentă publică 

pe site-ul propriu doar mandatarii financiari înregistrați pentru alegerile respective.  

 

***** 

  

 


