
 
 

INFORMARE PENTRU CANDIDA ŢII LA ALEGERILE DIN 
5 IUNIE 2016 

 

• Candidaţii independenţi, partidele politice şi alianţele politice sau electorale au 
obligaţia de a desemna un mandatar financiar cu respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 
privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată şi ale Hotărârii 
Guvernului României nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fie că vor avea 
sau nu activitate financiară pentru campania electorală, fie că ulterior vor solicita sau nu 
rambursarea cheltuielilor electorale.  

Mandatarul financiar nu- şi poate desfăşura activitatea pe bază de voluntariat. 
 
IMPORTANT:  Înregistrarea mandatarului financiar trebuie realizată în termenul şi condiţiile 
prevăzute de lege de către fiecare competitor electoral pentru următoarele motive: 

� Numai mandatarii financiari pot întocmi şi depune raportările obligatorii către Autoritatea 
Electorală Permanentă. 

� În lipsa unui mandatar financiar, eventualul mandat de ales local obţinut de un candidat nu 
poate fi validat. 

� Competitorii electorali pot deschide conturi bancare pentru campania electorală numai prin 
mandatarii financiari înregistraţi la Autoritatea Electorală Permanentă. 

� În lipsa mandatarului financiar, nu poate fi deschis cont bancar pentru campania electorală, 
contribuţiile electorale nu pot fi încasate, iar cheltuielile electorale nu pot fi efectuate. 

Nerespectarea prevederilor menţionate mai sus se sancţionează contravenţional, iar 
nedepunerea raportului de venituri şi cheltuieli duce la nevalidarea mandatului obţinut conform art. 
47 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
republicată. 

 

• Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte doar după înregistrarea acestuia la 
Autoritatea Electorală Permanentă [art. 34 alin. (12) din Legea nr. 334/2006, republicată] până la 
data de 5 mai 2016. 

În vederea înregistrării mandatarului financiar competitorul electoral sau persoanele 
desemnate de către acesta, depun la Autoritatea Electorală Permanentă - Filiala Centru [art. 42 
alin. (1) din Normele metodologice] următoarele documente: 
 
Mandatar – persoană fizică: 
- 3 exemplare cerere înregistrare mandatar financiar; 
- copie carte de identitate; 
- copie carnet de contabil autorizat/expert contabil vizat de CECAR pentru anul 2016; 
- copie contract încheiat între partid/candidat independent şi mandatarul financiar; 



 
 
- copie contract de asistenţă de specialitate încheiat între candidat şi o firmă de specialitate pentru cei 
care nu au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat; 
- o împuternicire din partea candidatului independent/reprezentantului legal al partidului în cazul în 
care candidatul independent/reprezentantul legal al partidului nu este prezent la Autoritatea 
Electorală Permanentă la depunerea documentelor pentru înregistrarea mandatarului financiar; 
- anunţ în presă sau pe pagină de internet a candidatului independent/partidului cu privire la persoana 
desemnată ca şi mandatar financiar. 
 
Mandatar – persoană juridic ă (P.F.A., S.R.L., S.A.): 
- 3 exemplare cerere înregistrare mandatar financiar; 
- copie după Certificatul de înregistrare - cod CAEN 6920; 
- Autorizaţie de exercitare a profesiei de expert contabil/contabil autorizat (eliberată de CECAR); 
- copie contract încheiat între candidat independent/partid şi mandatar financiar; 
- o împuternicire din partea candidatului independent/reprezentantului legal al partidului în cazul în 
care candidatul independent/reprezentantul legal al partidului nu este prezent la Autoritatea 
Electorală Permanentă la depunerea documentelor pentru înregistrarea mandatarului financiar; 
- anunţ în presă sau pe pagină de internet a candidatului independent/partidului cu privire la persoana 
desemnată ca şi mandatar financiar. 
 

Toate copiile documentelor care sunt depuse la Autoritatea Electorală Permanentă vor fi 
semnate şi certificate conform cu originalul de către mandatarul financiar desemnat. 

Toate documentele care vor fi semnate de mandatarul financiar vor purta şi ştampila acestuia 
dacă este contabil autorizat/expert contabil/persoană juridică specializată în oferirea de servicii de 
contabilitate. 

 
Contravenţiile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată se sacţionează cu amendă de la 
10.000 lei la 200.000 lei. 

 
Ghidul finan ţării campaniei electorale la alegerile locale din anul 2016 şi Formularul 

pentru înregistrarea mandatarului financiar  se găsesc pe următoarea adresă de internet:   
http://www.roaep.ro/finantare/alegeri-locale/ 

 
ÎNREGISTRAREA MANDATARILOR FINANCIARI SE EFECTUEAZĂ CONFORM 

UNEI PROGRAMĂRI PREALABILE !  
 
Datele de contact ale Filialei Centru a Autorităţii Electorale Permanente sunt 

următoarele: 
Bld. Eroilor, nr. 17, et. 3 (clădirea Modarom) 
Telefon: 0268 – 414.554, fax: 0268 – 414.596  
e-mail: filiala.brasov@roaep.ro 
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