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Considera]ii generale

Materialul de fa]\ are ca scop îmbun\t\]irea modului de aplicare a legisla]iei privind
finan]area partidelor politice [i a campaniilor electorale prin diseminarea din timp a
informa]iilor necesare [i într-o form\ cât mai accesibil\ c\tre mandatarii financiari ai
partidelor politice din România.

Evolu]ia legislativ\ de dup\ decembrie 1989 prin care s-a ajuns la Legea nr. 3341 din
17/07/2006 a avut ca scop realizarea dezideratului asigur\rii egalit\]ii de [anse în com-
peti]ia politic\ [i a transparen]ei în finan]area activit\]ii partidelor politice [i a campani-
ilor electorale, a[a cum se men]ioneaz\ în nota de fundamentare a actului normativ.
Datorit\ influen]ei majore pe care o are pentru mediul politic, finan]area partidelor
politice [i a campaniilor electorale reprezint\ o preocupare constant\ pentru soci-
etatea civil\ [i mass-media din România. Chiar dac\, conform art. 1 alin. Finan]area
public\ sau privat\ nu poate urm\ri limitarea independen]ei partidelor politice, acest
enun] este un deziderat [i nu o realitate, deziderat care poate fi îndeplinit doar printr-
o func]ionare eficient\ [i echidistant\ a institu]iilor statului în colaborare cu societatea
civil\ [i partidele politice. 

Problema transparen]ei finan]\rii partidelor politice [i a campaniilor electorale a fost
pus\, pentru prima dat\ în România, de c\tre Asocia]ia Pro Democra]ia în cadrul
proiectului „Transparen]\, încredere, democra]ie” prin care au fost monitorizate chel-
tuielile partidelor legate de alegerile locale, parlamentare [i preziden]iale din anul
2000. Rezultatele monitoriz\rii au ar\tat c\ exist\ diferen]e foarte mari între ceea ce
partidele au cheltuit în campaniile electorale [i ceea ce au declarat ca venituri din
dona]ii în anul 2000. Potrivit declara]iei ministrului de Justi]ie din acea vreme, cu ocazia
lans\rii raportului APD, „80% din finan]area partidelor politice a fost ilegal\“.

Rezultatele monitoriz\rii au avut un impact deosebit asupra opiniei publice prin aduc-
erea în dezbaterea public\ a importan]ei asigur\rii transparen]ei în finan]area partide-
lor politice. Asocia]ia Pro Democra]ia împreun\ cu alte organiza]ii ale societ\]ii civile
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au realizat o campanie de advocacy pentru a dezvolta cadrul legal necesar în domeniul
finan]\rii partidelor politice care a avut ca rezultat apari]ia Legii 43/2003 privind
finan]area activit\]ii partidelor politice [i a campaniilor electorale. 

În anul 2003, APD a implementat proiectul „Banii [i Politica“ ce [i-a propus realizarea
unei baze de date con]inând informa]ii referitoare la tot ceea ce înseamn\ finan]area
vie]ii politice în România, elaborarea unui sistem de actualizare permanent\ a acesteia
[i realizarea unui portal prin intermediul c\ruia oricine s\ poat\ avea acces la aceste
informa]ii. Baza de date a fost dezvoltat\ de c\tre International Foundation for Elec-
toral Systems (IFES) [i a fost implementat\, pân\ acum, în alte câteva ]\ri europene.
Cu ocazia alegerilor locale par]iale din mai 2003, APD a monitorizat modul în care
candida]ii partidelor politice [i Curtea de Conturi au respectat [i au aplicat prevederile
Legii 43/2003 cu privire la transparen]a finan]\rii campaniilor electorale. Rezultatele
au ar\tat c\ nici un partid politic nu a respectat Legea, iar Curtea de Conturi s-a
dovedit neputincioas\ în aplicarea cu stricte]e a cadrului legal. Ulterior în 2004, în
cadrul campaniei electorale s-a derulat proiectul „Banii [i politica: campaniile electorale
în 2004”, finan]at de Canadian International Developement Agency (CIDA). Cu toate
c\ din punct de vedere al raport\rilor financiare s-a constatat o îmbun\t\]ire, în ceea
ce prive[te diferen]a între monitoriz\rile [i evalu\rile APD realizate în campaniile elec-
torale din anul 2004 prin compara]ie cu declara]iile oficiale ale partidelor politice [i
ale candida]ilor cu privire la veniturile [i cheltuielile realizate, se pare c\ procentul
finan]\rilor ilegale, al banilor negri în politica româneasc\ a sc\zut sub 50% din
finan]area partidelor politice din România.

Importan]a dezvolt\rii institu]ionale a
Autorit\]ii Electorale Permanente

Dac\ potrivit Legii nr.43/2003 privind finan]area activit\]ii partidelor politice [i a cam-
paniilor electorale, subven]iile de la bugetul de stat pentru partidele politice erau acor-
date prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar controlul finan]\rii
partidelor politice [i a campaniilor electorale era realizat de Curtea de Conturi, odat\
cu Legea nr. 334/2006 privind finan]area activit\]ii partidelor politice [i a campaniilor
electorale acest lucru s-a schimbat. Conform noii legi, Autoritatea Electoral\ Perma-
nent\ a devenit institu]ia îns\rcinat\ cu dirijarea subven]iilor de la bugetul de stat pen-
tru partidele politice prin bugetul institu]iei [i a c\p\tat atribu]ii referitoare la controlul
finan]\rii partidelor politice [i al campaniilor electorale. Chiar dac\ prin legea
334/2006, pentru prima dat\, sarcina organiz\rii [i monitoriz\rii procesului de
finan]are a partidelor politice, atât în timpul campaniilor electorale, cât [i în afara lor,
a fost transferat par]ial c\tre Autoritatea Electoral\ Permanent\ începând cu data de
1 ianuarie 2007 acest lucru a trenat. Preluarea acestor func]ii de la Curtea de Conturi
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a avut ca scop controlarea procesului de c\tre o institu]ie independent\ cu un corp
profesional specializat în diferitele aspecte ale monitoriz\rii activit\]ilor de finan]are
a vie]ii politice [i urm\rirea procesului electoral. Dificultatea acestui demers este ilus-
trat\ [i de procesul dificil de creare a departamentului îns\rcinat cu aceste activit\]i,
precum [i de faptul c\ alegerile locale din 2008 vor fi primele pentru care AEP î[i va
exercita func]iile legate de finan]area partidelor politice în timpul campaniilor elec-
torale.

Alegeri locale 2008
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Declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari
ai partidelor şi ai candidaţilor independenţi

• conducerea partidului/candidatul independent va desemna un mandatar finan-
ciar care poate fi o persoană fizică sau juridică ce răspunde solidar cu partidul
care l-a numit de legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în perioada cam-
paniei electorale. Activitatea mandatarului financiar nu se poate desfăşura pe
bază de voluntariat.

- mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia
situaţiei în care partidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau elec-
torală (art. 26 alin. 7 din Legea nr. 334/2006). Sancţiune pentru
nerespectarea art. 26 alin. 7 din Legea nr. 334/2006: amendă de
la 5.000 la 25.000 lei.

• mandatarul financiar va fi declarat la AEP până la declanşarea campaniei elec-
torale şi adus la cunoştinţă publică prin presă sau prin publicarea pe pagina de
internet a partidului, conform art. 26 alin. 8 din Legea nr. 334/2006;

• la declarare şi înregistrare se utilizează formularul din anexa 1 a prezentului
ghid;

- mandatarii financiari coordonatori ai partidelor vor fi declaraţi la sediul
central al AEP;

- mandatarii candidaţilor independenţi vor fi declaraţi la filialele regionale
AEP;

• declararea se va face atât în format electronic, cât şi pe suport de hârtie;
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Atribuţiile mandatarului financiar

Mandatarul financiar

• ţine evidenţa operaţiunilor financiare (art. 26 alin. 2 lit. c şi lit. d din Legea nr.
334/2006):

- pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor
pentru funcţiile de consilieri judeţeni;

- pentru fiecare circumscripţie electorală locală, în cazul candidaţilor pen-
tru funcţiile de primar şi consilieri locali.

- Pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor
pentru funcţiile de consilieri judeţeni şi funcţia de preşedinte al consil-
iului judeţean

Termen: perioada campaniei electorale;
Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. 2 lit. c şi lit. d din
Legea nr. 334/2006: amendă de la 5.000 la 25.000 lei.

• realizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a transfer-
urilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei elec-
torale şi a cheltuielilor efectuate pentru campania electorală (art. 26 alin. 3 lit.
a din Legea nr. 334/2006);
Termen: perioada campaniei electorale;

• verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală, re-
spectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada campaniei elec-
torale (art.26 alin.3 lit. b din Legea nr.334/2006);
Termen: perioada campaniei electorale;

• primeşte donaţii şi legate de la persoane fizice şi juridice (art. 26 alin. 1 din
Legea nr. 334/2006);
Termen: perioada campaniei electorale;
Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. 1 din Legea nr.
334/2006: amendă de la 5.000 la 25.000 lei şi varsă la bugetul de stat sumele
de bani şi sau contravaloarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei.

• declară la AEP donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor elec-
torale. Acestea se pot utiliza numai după declararea lor la AEP (art. 23 alin 1
şi 2 din Legea nr. 334/2006) ;
Termen: 5 zile lucrătoare de la primire;
Sancţiune pentru nerespectarea termenului de declarare: amendă de
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la 5.000 la 25.000 lei şi varsă la bugetul de stat sumele de bani şi/sau contraval-
oarea bunurilor care fac obiectul contravenţiei.

• declară la AEP numărul de materiale de propagandă, defalcat pe categorii (art.
29 alin. 4 din Legea nr. 334/2006);
Termen: 5 zile lucrătoare de la închiderea campaniei electorale;
Sancţiune pentru nerespectarea art. 29 alin. 4 din Legea nr.
334/2006: amendă de la 5.000 la 25.000 lei.

• înaintează Autorităţii Electorale Permanente raportul privind respectarea
condiţiilor legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei
electorale (art. 26 alin. 3 lit. c din Legea nr. 334/2006) — anexa 2 din acest ghid
Termen: 15 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor;
Sancţiune pentru nerespectarea art. 26 alin. 3 lit. c din Legea nr.
334/2006: amendă de la 5.000 la 25.000 lei şi invalidarea mandatelor.

• prezintă eventuale documente suplimentare solicitate de reprezentanţii AEP
(art. 39 alin. 2 din Legea nr. 334/2006);
Termen: 15 zile de la solicitare;
Sancţiune pentru nerespectarea art. 39 alin. 2 din Legea nr.
334/2006: amendă de la 5.000 la 25.000 lei

• depune la AEP o declaraţie privind respectarea plafoanelor de cheltuieli de la
art. 30 alin. 2 (art. 33 alin. 1 din Legea nr. 334/2006) — conform anexei 4 din
acest ghid
Termen: până la validarea mandatelor;
Sancţiune: sumele ce depăşesc plafoanele de cheltuieli prevăzute la art. 30
alin. 2 se fac venit la bugetul de stat

Ghidul mandatarului financiar
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Materiale de campanie

Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a
imprima pe toate materialele de propagandă electorală următoarele date (art.
29, alin. 2 din Legea nr. 334/2006): 

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei
politice ori electorale care le-a comandat, după caz; 

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat. 

Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video,
care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) se referă la un candidat sau partid clar identificat; 
b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor

privitoare la organizarea alegerilor; 
c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg; 
d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului. 

Termen: perioada campaniei electorale
Sancţiuni pentru nerespectarea art. 29, alin. 2 din legea nr. 334/2006:
amendă de la 5.000 la 25.000 lei.

Limite maxime ale cheltuielilor

Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic sau alianţă
politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea val-
orilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri (art.
30, alin. 1 şi 2 din legea nr. 334/2006):

Alegeri locale 2008
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(2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie de
salariul de bază minim brut pe ţară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral,
după cum urmează:

c)50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de consilier judeţean sau consilier local în Consiliul General al Mu-
nicipiului Bucureşti;
d)30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de consilier local în consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi în
consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti;
e)25 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de
consilier local în consiliile municipiilor şi oraşelor;
f) 20 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de
consilier local în consiliile comunale;
g)10.000 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de primar general al municipiului Bucureşti;
h)2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui mu-
nicipiu sau oraş;
i) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de primar al unei comune.
j) 3500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la
funcţia de preşedinte al consiliului judeţean 
(3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se aplică şi candi-
daţilor independenţi.

Termen: perioada campaniei electorale
Sancţiuni pentru nerespectarea art. 30, alin. 2 şi 3 din legea 334/2006:
amendă de la 5.000 la 25.000 lei

Interzicerea folosirii resurselor publice

• Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane şi tehnice aparţinând in-
stituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor com-
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erciale sau societăţilor bancare la care sunt acţionari majoritari statul ori unităţi
administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activităţii partidelor politice sau a
campaniei electorale a acestora, altfel decât în condiţiile stabilite de legile elec-
torale.

Partidele politice nu pot accepta donaţii sau servicii prestate cu titlu gratuit de
la o autoritate ori instituţie publică, de la o regie autonomă, de la o companie
naţională, societate comercială sau societate bancară cu capital integral ori ma-
joritar de stat (art. 10, alin. 1 şi 2 din Legea 334/2006).

• Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei
alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică,
instituţie publică, regie autonomă, companie naţională, societate comercială
ori societate bancară, la care sunt acţionari majoritari statul sau unităţi admin-
istrativ-teritoriale, ori de către societăţi comerciale care desfăşoară activităţi
finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor comer-
ciale care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat
activităţi finanţate din fonduri publice. 

Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei
alianţe a acestora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte re-
ligioase, asociaţii ori fundaţii din străinătate. (art. 25, alin. 1 şi 2 din Legea
334/2006)

Termen: în general şi în perioada campaniei electorale
Sancţiuni pentru nerespectarea cadrului legal: sumele primite cu încălcarea
prevederilor art. 10, alin. 1 şi 2 şi art. 25, alin. 1 şi 2 din Legea 334/2006 se confiscă
şi se fac venit la bugetul de stat.
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Func]ia Tip localitate

Contraval-
oarea sumei
maxime ex-
primată în
salarii de

bază minime
brute pe ţară

Salariul de
bază

minim
brut pe
ţară la

01.01.2008

Suma max-
imă calculată

pentru
alegerile lo-
cale din anul

2008

Primar General Municipiul Bu-
cureşti

10.000 500 lei 5.000.000 lei

Primar Sector municipiul
Bucureşti
municipiu sau oraş

2.500 500 lei 1.250.000 lei

Primar Comun\ 30 500 lei 15.000 lei

Consilier
judeţean sau
consilier local în
Consi-liul Gen-
eral al Munici-
piului Bucureşti

jude]
Municipiul Bu-
cure[ti

50 500 lei 25.000 lei

Consilier local Municipii reşed-
inţă de judeţ
Sectoarele mu-
nicipiului Bucureşti

30 500 lei 15.000 lei

Consilier local Municipii
Ora[e

25 500 lei 12.500 lei

Consilier local Comune 20 -500 lei 10.000 lei

Presedinte al
Consiliului Jude-
tean

Judet 3.500 500 lei 1.750.000 lei

Tabel plafoane de cheltuieli pentru alegerile locale — 2008



Finanţarea campaniilor electorale va fi făcută cu respectarea dispoziţiilor Legii
334/2006, după cum urmează:

SECŢIUNEA 1
Contribuţiile pentru campania electorală

Art. 23

(1) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale de la persoanele fizice
sau juridice trebuie declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarul financiar,
în termen de 5 zile lucrătoare de la primire.
(2) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru
campania electorală a unui partid numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Perma-
nentă.

Art. 24

(1) Este interzisă finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane
fizice ori juridice străine.
(2) Sumele astfel primite se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.

Art. 25

(1) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a aces-
tora sau a unui candidat independent de către o autoritate publică, instituţie publică, regie au-
tonomă, companie naţională, societate comercială ori societate bancară, la care sunt acţionari
majoritari statul sau unităţi administrativ-teritoriale, ori de către societăţi comerciale care des-
făşoară activităţi finanţate din fonduri publice. Interdicţia se aplică în cazul societăţilor comerciale
care, cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfăşurat activităţi finanţate din
fonduri publice.
(2) Se interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe a aces-
tora sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii
din străinătate.
(3) Sumele primite cu încălcarea alin. (1) şi (2) se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
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SECŢIUNEA a 2-a
Mandatarul financiar

Art. 26

(1) Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un
mandatar financiar, desemnat în acest scop de conducerea partidului. 
(2) Mandatarul financiar este obligat să ţină evidenţa operaţiunilor financiare, după cum urmează:

a) la nivel naţional, în cazul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României şi pentru
alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul European;

b) pentru fiecare circumscripţie electorală în parte, în cazul alegerilor pentru Camera
Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat;

c) pentru fiecare circumscripţie electorală judeţeană, în cazul alegerilor pentru funcţiile de
consilieri judeţeani şi funcţia de preşedinte al consiliului judeţean ;

d) pentru fiecare circumscripţie electorală locală, în cazul candidaţilor pentru funcţiile de
primar şi consilieri locali.

(3) Mandatarul financiar are următoarele atribuţii:
a) organizează evidenţa veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor

altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei electorale şi a cheltu-
ielilor efectuate pentru campania electorală;

b) verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea
prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada campaniei electorale;

c) înaintează Autorităţii Electorale Permanente raportul privind respectarea condiţiilor
legale privind finanţarea partidelor politice pe perioada campaniei electorale.

(4) Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul care l-a desemnat de legalitatea operaţi-
unilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale şi de respectarea prevederilor art.
23 - 25.
(5) Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică.
(6) Un partid poate avea mai mulţi mandatari financiari, la nivel central, pentru filiale sau pentru
candidaţi; în acest caz se vor delimita împuternicirile acestora şi se va desemna un mandatar fi-
nanciar coordonator.
(7) Mai multe partide nu pot folosi serviciile aceluiaşi mandatar, cu excepţia situaţiei în care par-
tidele fac parte din aceeaşi alianţă politică sau electorală.
(8) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la Autori-
tatea Electorală Permanentă şi se aduce la cunoştinţă publică prin presă sau prin publicarea pe
pagina de internet a partidului.

Art. 27

Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător şi candidaţilor independenţi.

Art. 28

Cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se suportă de la buge-
tul de stat ori, după caz, de la bugetele locale sau judeţene, potrivit dispoziţiilor legilor elec-
torale.
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Art. 29

(1) Accesul la serviciile publice de radio şi de televiziune în cadrul campaniei electorale, precum
şi la locurile speciale de afişaj electoral este garantat şi se asigură potrivit dispoziţiilor legilor
electorale.
(2) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi au obligaţia de a imprima pe
toate materialele de propagandă electorală următoarele date:

a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a alianţei politice ori
electorale care le-a comandat, după caz;

b) denumirea operatorului economic care le-a realizat.
(3) Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală sunt suportate ex-
clusiv de către beneficiarii acestora - candidaţi independenţi, partide politice sau alianţe politice
ori electorale.
(4) Partidele şi alianţele politice, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să declare Au-
torităţii Electorale Permanente, prin mandatar financiar, numărul de materiale de propagandă
electorale produse, defalcat pe categorii.
(5) Este considerat material de propagandă electorală orice material scris, audio sau video, care
îndeplineşte următoarele condiţii:

a) se referă la un candidat sau partid clar identificat;
b) este utilizat în perioada campaniei electorale, stabilită potrivit legilor privitoare la or-

ganizarea alegerilor;
c) are obiectiv electoral şi se adresează publicului larg;
d) depăşeşte limitele activităţii jurnalistice de informare a publicului.

(6) Materialele scrise, audio sau video folosite în alegerea organelor de conducere ale par-
tidelor politice nu pot fi utilizate cu încălcarea prevederilor alin. (5) lit. b) - d).

SECŢIUNEA a 3-a
Limitele maxime ale cheltuielilor

Art. 30

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic sau alianţă politică ori
electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise
prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
(2) Valorile maxime permise pentru fiecare candidat sunt stabilite în funcţie de salariul de bază
minim brut pe ţară, existent la data de 1 ianuarie a anului electoral, după cum urmează:

a) 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat
sau senator;

b) 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat pentru postul de
reprezentant al României în Parlamentul European;

c) 50 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier
judeţean sau consilier local în Consiliul General al Municipiului Bucureşti;

d) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier
local în consiliile municipiilor reşedinţă de judeţ şi în consiliile sectoarelor municipiului
Bucureşti;

e) 25 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local
în consiliile municipiilor şi oraşelor;

f) 20 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local
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în consiliile comunale;
g) 10.000 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de pri-

mar general al municipiului Bucureşti;
h) 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de pri-

mar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui municipiu sau oraş;
i) 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar

al unei comune.
j) 3500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de

preşedinte al consiliului judeţean
(3) Limitele maxime ale cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se aplică şi candidaţilor independenţi.

Art. 31

(1) Candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic pot finanţa activităţi de propagandă
electorală doar prin intermediul partidului politic.
(2) Sumele de bani primite de la candidaţii propuşi pentru alegeri de un partid politic sunt con-
siderate donaţii şi li se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei legi.

Art. 32

(1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizaţiei judeţene sau, după caz,
candidatul independent va depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie privind
respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (2).
(2) Sumele ce depăşesc plafoanele prevăzute la art. 30 alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 33

(1) Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid, o alianţă politică sau de un
candidat independent în campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României este de
25.000 de salarii de bază minime brute pe ţară.
(2) Prevederile art. 23 - 29, ale art. 32, 39, 42 şi 47 se aplică în mod corespunzător.
(3) În cazul în care alegerile pentru Preşedintele României au loc în acelaşi timp cu alegerile pen-
tru Camera Deputaţilor şi Senat, partidele care propun un candidat la funcţia de Preşedinte al
României vor desemna un mandatar special pentru campania electorală a candidatului în cauză.

Art. 34
Atunci când un candidat este propus pentru mai multe funcţii într-o campanie electorală, limita
maximă a cheltuielilor ce pot fi efectuate se stabileşte la valoarea cea mai mare, potrivit art. 30
sau 33, după caz.

Având în vedere art. 38 din Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă
are atribuţii de control şi în timpul campaniilor electorale, însă acestea au fost îndepli-
nite de Curtea de Conturi conform art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 1/2007, la referendumul din 19.05.2007, pentru demiterea Preşedintelui României
şi art. 8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2007 la alegerile reprezen-
tanţilor pentru Parlamentul European şi la referendumul pentru votul uninominal din
25.11.2007.
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Autoritatea Electorală Permanentă este o structură administrativă de gestionare a
procesului electoral doar cu atribuţii tehnice şi de educaţie electorală, vizând afirmarea
unei culturi politice a participării, precum şi o angajare lucidă, în cunoştinţă de cauză
a cetăţenilor. Autoritatea Electorală Permanentă funcţionează în baza art. 73, alin. 3,
lit. a din Constituţia României şi a reglementării legale din Legea 373/2004, precum şi
a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Electorale Permanente
(Hotărâre nr. 2/19.03.2007 a Parlamentului României).

Autoritatea Electorală Permanentă, alături de celelalte structuri statale cu atribuţii
electorale, sprijină organizarea şi desfăşurarea alegerilor, asigură logistica necesară
acestora şi urmăreşte aplicarea unitară a legislaţiei electorale.

Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de către un Preşedinte — domnul
Octavian Opriş, doi Vicepreşedinţi — doamna Ana-Maria Pătru şi domnul Marian
Muhuleţ şi un Secretar general — domnul Tiberiu Kovacs Csaba.

Pentru a asigura o mai bună funcţionare la nivelul întregii ţări, Autoritatea Electorală
Permanentă are o structură teritorială, după cum reise din tabelul de pe pagina urmă-
toare.
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