Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale

RAPORT
privind activitatea desfăşurată de Departamentul de control al finanţării partidelor politice
şi a campaniilor electorale în anul 2010

Cap.I
I.

Activitatea de control privind modul de finanţare a activităţii partidelor

politice în anul 2010
În conformitate cu art.36 alin. (1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, anual Autoritatea Electorală Permanentă desfăşoară activităţi
de verificare a surselor de venit la fiecare formaţiune politică sau ori de câte ori sunt sesizări pe
această linie.
În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente, potrivit
legii susmenţionate, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor
electorale a organizat şi efectuat în anul 2010, începând cu luna martie, activităţi de control
pentru verificarea modului de finanţare a formaţiunilor politice în anul financiar 2009.
Verificările s-au desfăşurat conform “Planului anul de control” aprobat de conducerea
Autorităţii Electorale Permanente, unde au fost cuprinse 100 organizaţii politice, reprezentând
17 partide politice, după cum urmează:
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DEPARTAMENTUL DE CONTROL AL FINANŢARII PARTIDELOR POLITICE ŞI A
CAMPANIILOR ELECTORALE:

Partidul politic

Organizaţia

Durata controlului

Partidul Social Democrat

Sector 1

02-19.03 2010

2.

Sector 4

10-21.05.2010

3.

Sediul central

06-24.09.2010

Sector 1

12-30.04.2010

5.

Sediul central

06-24.09.2010

6.

Sector 2

06-19.10.2010

7

Sector 6

13-26.10.2010

8.

Sector 5

06-15.12.2010

Sector 5

02-19.03.2010

10.

Sector 2

12-27.04.2010

11.

Sediul central

06-24.09.2010

12.

Sector 6

19.10-05.11.2010

13.

Sector 3

06-21.12.2010

Nr.

Observaţii

crt.
1.

4.

9.

14.

Partidul Naţional Liberal

Partidul Democrat Liberal

Uniunea

Democrată

a Mun. Bucureşti 02-19.03.2010

Maghiarilor din România
15.

Sediul central

19-29.10.2010

Sector 6

02-13.03.2010

17.

Sector 1

12-16.04.2010

18.

Sector 3

07-11.06.2010

19.

Sector 2

23-30.06.2010

20.

Sediul central

20.09-05.10.2010

Sector 5

02-17.03.2010

22.

Sector 4

12-19.04.2010

23.

Sector 3

17-21.05.2010

24.

Sector 2

07-14.07.2010

Sediul central

16-24.06.2010

16.

21.

25.

Partidul Conservator

Partidul România Mare

Partidul Alianţa Socialistă
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26.

Partidul Noua Generaţie –
Creştin Democrat

Sediul central

02-19.03.2010

27.

Partidul Iniţiativa Naţională

Sediul central

02-12.03.2010

28.

Partidul Naţional Ţărănesc
Sector 3

12-24.03.2010

29.

Sector 2

10-14.05.2010

30.

Sector 6

14-18.06.2010

31.

Sector 5

07-14.07.2010

32.

Sediul central

04-15.10.2010

Sediul central

19-31.05.2010

„Pro Europa”

Sediul central

11-14.05.2010

35.

Partidul Ecologist Român

Sediul central

26-30.07.2010

36.

Forţa Civică

Sediul central

29.07-06.08.2010

Ilfov

02-19.03.2010

38.

Giurgiu

12-24.04.2010

39.

Sector 5

04-15.10.2010

Ilfov

10-21.05.2010

Ialomiţa

98-17.11.2010

Ilfov

07-18.06.2010

Ilfov

07-15.06.2010

Timiş

12-27.04.2010

Caraş-Severin

13-24.09.2010

Creştin Democrat

33.

Partidul Naţional Democrat
Creştin

34.

Asociaţia Partida Romilor

FILIALA BUCUREŞTI-ILFOV
37.

40.

Partidul Social Democrat

Partidul Naţional Liberal

41.
42.

Partidul Democrat Liberal

43.

Partidul Naţional Ţărănesc
Creştin Democrat

FILIALA VEST

44.
45.

Partidul Social Democrat
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46.

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

10-21.05.2010

47.

Partidul Democrat Liberal

Caraş-Severin

02-19.03.2010

48.

Partidul Alianţa Socialistă

Caraş-Severin

08-19.11.2010

49.

Partidul România Mare

Caraş-Severin

07-18.06.2010

50.

Partidul Noua Generaţie –
Caraş-Severin

18-29.10.2010

Caraş-Severin

07-18.06.2010

din Caraş-Severin

04-15.10.2010

Creştin Democrat
51.

Partidul Naţional Ţărănesc
Creştin Democrat

52.

Uniunea

Croaţilor

România

FI54.LIALA SUD-VEST OLTENIA

53.

Partidul Social Democrat

Vâlcea

11-22.10.2010

54.

Partidul Naţional Liberal

Vâlcea

02-19.03.2010

55.

Partidul Conservator

Vâlcea

08-17.09.2010

Dolj

08-12.11.2010

Vâlcea

10-21.05.2010

Vâlcea

01-04.06.2010

Vâlcea

08-14.06.2010

56.
57.

Partidul Democrat Liberal

58.

Partidul Naţional Ţărănesc
Creştin Democrat

59.

Uniunea

Democrată

Maghiarilor din România

a

FILIALA SUD-EST

60.

Partidul Social Democrat

Galaţi

10-21.05.2010

61.

Partidul Naţional Liberal

Galaţi

15-31.03.2010

62.

Partidul Democrat Liberal

Brăila

12-27.04.2010

Galaţi

21.06-07.07.2010

63..

FILIALA NORD–EST
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64.

Partidul Social Democrat

Bacău

07-18.06.2010

65.

Partidul Democrat Liberal

Bacău

02-19.03.2010

66.

Uniunea

Maghiarilor din România

Bacău

04-15.10.2010

Partidul Naţional Liberal

Neamţ

10-30.04.2010

Bacău

20-31.05.2010

67.

Democrată

a

68.
69.

Partidul Alianţa Socialistă

Bacău

18-29.10.2010

70.

Partidul Conservator

Bacău

06-15.09.2010

71.

Partidul Naţional Ţărănesc
Creştin Democrat

Bacău

01-05.11.2010

Partidul Ecologist Român

Bacău

15-19.11.2010

Braşov

10-21.05.2010

Tg. Secuiesc

12-24.04.2010

Trei Scaune

12-24.04.2010

Braşov

07-18.06.2010

Covasna

04-15.10.2010

72.

FILIALA CENTRU

73.

Partidul Social Democrat

74.

Uniunea

Democrată

a

Maghiarilor din România
75.
76.

Partidul Naţional Liberal

77.
78.

Partidul Conservator

Braşov

20-29.09.2010

79.

Partidul Democrat Liberal

Braşov

25.10-12.11.2010

80.

Partidul Naţional Ţărănesc
Braşov

02-17.03.2010

al Braşov

06-08.12.2010

Creştin Democrat
81.

Forumul

Democrat

Germanilor din România

FILIALA SUD MUNTENIA

82.

Partidul Social Democrat

Prahova

08-19.11.2010
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83.

Argeş

02-15.12.2010

84.

Dâmboviţa

06-17.09.2010

Dâmboviţa

02-19.03.2010

Prahova

12-24.04.2010

Dâmboviţa

07-18.06.2010

Prahova

04-15.10.2010

Dâmboviţa

10-14.05.2010

Prahova

18-29.10.2010

Dâmboviţa

17-21.05.2010

Prahova

22-26.11.2010

Cluj

11.10-03.11.2010

Maghiarilor din România

Cluj

10-20.05.2010

95.

Partidul Naţional Liberal

Cluj

07-18.06.2010

96.

Partidul Alianţa Socialistă

Cluj

02-19.03.2010

97.

Partidul România Mare

Cluj

12-21.04.2010

98.

Partidul Democrat Liberal

Cluj

08-21.09.2010

99.

Partidul Naţional Ţărănesc
Cluj

15-23.11.2010

Cluj

02-10.12.2010

85.

Partidul Naţional Liberal

86.
87.

Partidul Democrat Liberal

88.
89.

Partidul Conservator

90.
91.

Partidul România Mare

98.

FILIALA NORD–VEST

93.

Partidul Social Democrat

94.

Uniunea

Democrată

Creştin Democrat
100. Partidul Conservator

a

Din totalul de 100 organizaţii politice 36 au fost verificate de către Departamentul de
control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, 7 de către Filiala BucureştiIlfov, 9 de către Filiala Vest, 7 de către Filiala Sud-Vest Oltenia, 4 de către Filiala Sud-Est, 9
de către Filiala Nord-Est, 9 de către Filiala Centru, 11 de către Filiala Sud Muntenia şi 8 de
către Filiala Nord-Vest.
Obiectivele controalelor planificate au fost stabilite conform tematicii aprobate de
conducerea Autorităţii Electorale Permanente, urmărind în principal organizarea contabilităţii
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curente, modalităţile şi forma de înregistrare, evidenţa şi publicarea donaţiilor, cotizaţiilor şi
veniturilor proprii ale partidelor politice, reglementate prin Normele Metodologice de aplicare a
Legii nr.334/2006, aprobate prin HG 749/2007. Verificările efectuate au urmărit fiecare sursă de
finanţare şi s-au constatat următoarele :
Finanţarea privată :
- Art.3 alin. (1) din Legea334/2006 “Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic
sunt:
a) cotizaţii ale membrilor de partid;
b) donaţii, legate şi alte liberalităţi;
c) venituri provenite din activităţi proprii;
d) subvenţii de la bugetul de stat.”
Toate formaţiunile politice verificate au respectat prevederile art.3 alin.1 din Legea
nr.334/2006, republicată.
Partidele politice au obligaţia de a organiza şi conduce evidenţa contabilă în conformitate
cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi
Ordinului Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.1969/2007 privind reglementările contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Toate formaţiunile politice verificate în anul 2010 au respectat prevederea art.3 alin. (3)
din Legea nr.334/2006, republicată, respectiv „partidele politice au obligaţia de a-şi organiza
contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile în vigoare.”
- Art.4 alin.4 din Legea nr. 334/2006, republicată prevede “ Partidele politice au obligaţia
de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor din
cotizaţii până la data de 31 martie a anului următor, precum şi lista membrilor de partid care au
plătit într-un an cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară.”
Organizaţia P.S.D. – Cluj nu a transmis sediului central al partidului “lista membrilor de partid
care au plătit într-un an cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe
ţară” pentru a fi publicată în Monitorul Oficial al României partea I, până la 31 martie 2010,
contravenţie sancţionată cu amendă de 5.000 lei.
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- Art. 5 alin.(10) din Legea nr. 334/2006, republicată prevede “La efectuarea donaţiei,
partidul politic are obligaţia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaraţii
pe propria răspundere privind respectarea condiţiei prevăzute la alin. (9)”, respective că “se
interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donaţiei, au datorii exigibile mai vechi de 60
de zile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale sa faca
donatiipartidelor politice, cu excepţia situaţiei când au de recuperat sume mai mari decât datoria
proprie.”
Partidul Ecologist Român nu a respectat prevederile art.5 alin.(10) din Legea 334/2006,
fapt pentru care a fost amendat cu 5.000 lei şi s-a confiscat suma de 1.800 lei.
- Art.9 alin.1 din Legea nr. 334/2006, republicată prevede “Partidele politice au obligaţia
de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista persoanelor fizice şi juridice care au
făcut într-un an fiscal donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute
pe ţară, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale primite până la data de 31 martie a
anului următor.”
•

Organizaţia P.N.L. – Cluj nu a transmis sediului central al partidului, lista
persoanelor fizice şi juridice care au făcut într-un an fiscal donaţii a căror valoare
cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru a fi publicată
în Monitorul Oficial al României partea I, până la 31 martie 2010, contravenţie
sancţionată cu amendă de 5.000 lei;

•

Partidul Naţional Democrat Creştin a fost sancţionat cu amendă 5.000 lei.

Din controalele

efectuate, a rezultat că toate formaţiunile politice s-au încadrat în

plafoanele de venituri specificate de Legea nr. 334/2006, republicată.
Alte surse de venituri
Art.12 din Legea nr.334/2006 prevede că „Partidele politice nu pot desfăşura activităţi
specifice societăţilor comerciale. Fac excepţie următoarele activităţi din care partidele politice
pot obţine venituri:
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a) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură
politică proprii;
b) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau socială;
c) acţiunile culturale, sportive şi distractive;
d) serviciile interne;
e) închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni socialculturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare;
f) înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la
înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare. Termenul
de 10 ani nu se aplică în situaţia bunurilor imobiliare moştenite;
g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ.
Partidele politice pot obţine venituri din dobânzi bancare”.
Din verificările efectuate s-a constatat că partidele politice verificate nu au încălcat
dispoziţiile legale menţionate mai sus.
Alte constatări
- Art.12 alin.(3) din Legea nr.334/2006 prevede „Partidele politice au obligaţia de a
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din
alte surse, până la data de 31 martie a anului următor.”
Toate formaţiunile politice verificate au publicat cuantumul total al veniturilor provenite
din alte surse. Au fost identificate situaţii în care suma totală publicată nu era cea înscrisă în
balanţa întocmită la 31 decembrie 2009. (P.S.D., P.N.T.C.D.)

Acest aspect apare datorită

faptului că situaţiile contabile de sinteză, respectiv balanţă şi bilanţ se întocmesc pâna la 30
aprilie a anului următor pe baza datelor primite din teritoriu;
- nu s-au respectat prevederile legale privind închiderea exerciţiilor financiare, prin aceea
că nu s-au efectuat operaţiunile de inventariere a patrimoniului conform prevederilor art.7
alin.(1) din Legea nr.82/1991 republicată, art.13 alin.(4) din H.G nr.749/2007 şi OMEF nr.
2861/2009 (P.S.D. Timiş, Prahova, P.D.L. Galaţi, P.N.L.Covasna, Caraş-Severin, Bacău,
P.N.T.C.D. - sediul central, Caraş-Severin, P.A.S. Cluj, Caraş-Severin, P.R.M. Caraş-Severin.)
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- unele organizaţii politice nu au ţinut evidenţa contabilă la zi şi nu au efectuat
înregistrările contabile în mod sistematic, cronologic şi corect (P.D.L. sector 3, P.N.L. CaraşSeverin, U.D.M.R. Cluj, P.N.T.C.D. Vâlcea)
- nu au completat datele obligatorii în Registrul jurnal şi Registrul inventar ( P.N.T.C.D.
Caraş-Severin);
- nu au respectat prevederile art.5 alin. 4 şi alin.5 din HG nr.749/2007, care prevede „
plata cotizaţiei se efectuează pe bază de borderou sau chitanţă, cu excepţia sumelor care, într-o
singură tranşă, reprezintă 3 salarii minime brute pe ţară sau mai mult, care se face prin conturi
bancare, în lei şi valută, deschise la bănci cu sediul în Rămânia, şi în numerar, potrivit legii”
(P.S.D. Timiş, Caraş-Severin, P.N.L. sector 1, Ilfov)
- nu au respectat prevederile art.6 alin. 1 din HG nr.749/2007, care prevede „liberalităţile
primite de un partid politic constau în donaţii şi/sau legate potrivit dispoziţiilor codului civil”,
respectiv nu au încheiat contracte de donaţie cu persoanele fizice donatare (P.D.L. sector 6,
U.D.M.R. Cluj);
- nu au respectat normele metodologice privind completarea formularelor prevăzute în
norme la primirea cotizaţiilor şi donaţiilor (P.N.L. sector.5, Caraş-Severin, P.N.T.C.D. CaraşSeverin).
Pentru toate aceste nereguli sesizate în timpul derulării acţiunilor de verificare, controlorii
financiari au făcut recomandări de respectare a prevederilor legale, respectiv:
-

sursele de venituri ale formaţiunii politice să fie evidenţiate în contabilitate respectând
principiile contabile:

-

încasarea cotizaţiilor şi donaţiilor să se efectueze cu respectarea prevederilor Legii nr.
334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi Normelor
metodologice de aplicare a legii;

-

să se efectueze operaţiunile de inventariere a patrimoniului conform prevederilor art.7
alin.(1) din Legea nr.82/1991 republicată, art.13 alin.(4) din H.G nr.749/2007 şi O.M.E.F.
nr. 2861/2009 necesare închiderii exerciţiului financiar;
Situaţia veniturilor înregistrate în anul 2009, de către sediile centrale ale partidelor

politice şi cuprinse în bilanţurile contabile, se prezintă după cum urmează:
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Formaţiunea politică

cotizaţii

1.

Partidul Social Democrat

10.896.150,62

9.407.884,56

424.865,80

2.

Partidul Democrat Liberal

13.266.234,98

27.655.222,92

452.680,73

3.

Partidul Naţional Liberal

3.384.632,00

8.660.167,88

281.068,00

4.

U.D.M.R.

636.607,75

2.184.683,64

24.433,42

5.

Partidul Conservator

683.851,64

206.458,00

250.197,07

6.

Partidul Naţional Ţărănesc
37.575,35

1.403.938,00

2.389,29

0,00

0,00

0,00

136

13.232

0,00

7.008.50

31.820,00

0,00

0,00

200,00

15.917,80

18.758,00

14.150,00

58,88

0,00

19.650,00

131,45

Nr.

donaţii

alte venituri

crt.

Creştin Democrat
Partidul

7.

Iniţiativa

Naţională
Partidul

8.

Naţional

Democrat Creştin
9.

Forţa Civică

10.

Asociaţia Partida Romilor
„Pro Europa”

11.

Partidul Alianţa Socialistă

12.

Partidul Noua Generaţie –
Creştin Democrat

Structura veniturilor realizate, în anul 2009, de către partidele parlamentare.
Nr.

Formaţiunea politică

cotizaţii

donaţii

alte venituri

Total

crt.
1.

Partidul Social Democrat 10.896.150,62

9.407.884,56

424.865,80 20.728.900,98

2.

Partidul

Democrat 13.266.234,98 27.655.222,92

452.680,73 41.374.138,63

Liberal
3.

Partidul Naţional Liberal

4.
5.

3.384.632,00

8.660.167,88

281.068,00 12.325.867,88

U.D.M.R.

636.607,75

2.184.683,64

24.433,42

2.845.724,81

Partidul Conservator

683.851,64

206.458,00

250.197,07

1.140.506,71
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Prezentăm grafic structura veniturilor, în anul 2009, a partidelor parlamentare

Partidul Social Democrat
cotizaţii

45%
2%

53%

2%

donaţii
alte venituri

Partidul Democrat Liberal

cotizaţii

67%
1%

1%

32%

donaţii
alte venituri

Partidul National Liberal

70%
2%
27%

2%

cotizaţii
donaţii
alte venituri
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Uniunea Democrata Maghiara
din Romania
77%
1%

1%

22%

cotizaţii
donaţii
alte venituri

Partidul Conservator
18%
60%

22%

22%

cotizaţii
donaţii
alte venituri

Cap.II
Alegeri parţiale – 2010
În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică
abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanţarea partidelor/alianţelor
politice, asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi.
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Partidele politice, alianţele politice şi candidaţii independenţi trebuie să declare la
Autoritate Electorală Permanentă următoarele informaţii care vizează în principal:
►înregistrarea

mandatarilor

financiari

ai

partidelor

şi

alianţelor

politice,

asociaţiilor/uniunilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi;
►înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de partidele/alianţele politice/electorale,
asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi după deschiderea
campaniilor electorale de la persoane fizice şi/sau juridice şi declararea sumelor astfel primite la
Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar în conformitate cu prevederile
art.23, alin.(1) si alin.(2)din Legea nr.334/2006;
►înregistrarea şi evidenţierea datelor raportate de către mandatarii financiari cu privire
la:
•

respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor/alianţelor politice,
asociaţiilor/uniunilor

aparţinând

minorităţilor

naţionale

şi

candidaţilor

independenţi conform prevederilor art. 23 – 25 din Legea nr. 334/2006 referitoare
la finanţarea campaniilor electorale;
•

respectarea limitelor maxime a cheltuielilor care pot fi efectuate în campania
electorală conform art. 30 alin.(2) din Legea nr. 334/2006 referitoare la finanţarea
campaniilor electorale;

•

donaţiile primite în timpul campaniilor electorale;

►întocmirea şi predarea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor
electorale.
Autoritatea Electorală Permanentă verifică legalitatea veniturilor şi încadrarea
cheltuielilor în plafoanele stabilite de lege pentru candidaţii la alegerile parţiale pentru Camera
Deputaţilor şi Senatului.
Legea nr. 334/2006, privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale,
stipulează o serie de sancţiuni (art.41 si la art.42) în cazul nerespectării procedurilor de către
partidele/alianţele politice/electorale, asociaţiile/ uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi
candidaţii independenţi, situaţie în care Autorităţii Electorale Permanente îi revine sarcina de a
verifica şi constata abaterile şi de a întocmi actele de control cu respectarea prevederilor legale.
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În scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute în lege, Departamentul de control al finanţării
partidelor politice şi a campaniilor electorale a iniţiat o serie de măsuri, dintre care menţionăm:
-

organizarea

de

întâlniri

atât

cu

reprezentanţii

partidelor/alianţelor

politice/electorale, asociaţiilor/ uniunile aparţinând minorităţilor naţionale, cât şi
cu mandatarii financiari coordonatori;
-

elaborarea unor materiale informative destinate asigurării unui cadru unitar
privind evidenţa şi raportarea datelor ce trebuie declarate Autorităţii Electorale
Permanente;

-

editarea „Ghidului mandatarului financiar – pentru alegerile pentru Camera
Deputaţilor şi Senatului. Acest ghid a fost distribuit tuturor formaţiunilor politice
şi candidaţilor independenţi care l-au solicitat;

Pe întreaga perioadă a derulării acestor activităţi s-a avut în vedere principiul echidistanţei,
pe care Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să îl aibă faţă de participanţii la alegeri.
Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a stabilit
o modalitate de lucru, astfel încât să poată fi adaptată în timp util pentru a putea răspunde atât
solicitărilor, cât şi modului în care partidele/alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile
aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi şi-au organizat activitatea, fără însă
să le fie impuse acestora decât regulile şi restricţiile prevăzute expres prin lege.
A. Alegeri locale partiale
În temeiul prevederilor Legii nr.334/2006 republicată, privind finanţarea partidelor politice
şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 749/2007 privind
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a
campaniilor electorale la nivelul filialelor regionale ale Autorităţii Electorale Permanente s-au
desfăşurat acţiuni de control a campaniilor electorale derulate cu prilejul alegerilor locale partiale
în diferite circumscripţii din ţară.
În perioada ianuarie-decembrie 2010 s-au organizat alegeri locale parţiale pentru primărie
în 17 comune, 1 municipiu, 1 oraş şi pentru consiliu local în

7 comune, conform următoarelor

HG:
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•

HG nr.39/15.01.2010, alegeri locale parţiale-21 februarie 2010 pentru alegerea primarului
în comuna Sohodol, judeţul Alba,comuna Bonţida, judeţul Cluj, comuna Bicazu
Ardelean, judeţul Neamţ şi pentru alegerea consilierilor locali al comunei Deveselu,
judeţul Olt.

•

HG nr.92/10.02.2010, alegeri locale parţiale-21 martie 2010 pentru alegerea primarului în
comuna Floreşti-Stoeneşti, judeţul Giurgiu,comuna Criciova, judeţul Timiş şi pentru
alegerea consilierilor locali al comunei Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa, comuna Traian,
judeţul Ialomiţa.

•

HG nr.164/03.03.2010, alegeri locale parţiale-18 aprilie 2010 pentru alegerea primarului
în Municipiul Râmnicu Vâlcea.

•

HG nr.382/21.04.2010, alegeri locale parţiale-30 mai 2010 pentru alegerea primarului în
comuna Răchiţi, judeţul Botoşani şi în comuna Adamclisi, judeţul Constanţa.

•

HG nr.538/11.06.2010, alegeri locale parţiale-18.07.2010 pentru alegerea primarului în
comuna Vultureşti, judeţul Argeş şi pentru alegerea consilierilor locali al comunei Agriş,
judeţul Satu Mare.

•

HG nr.705/14.07.2010, alegeri locale parţiale-22.08.2010 pentru alegerea primarului în
comuna Roşia De Secaş, judeţul Alba, comuna Secaş, judeţul Timiş şi pentru alegerea
consilierilor locali al comunei Sanislău, judeţul Satu Mare.

•

HG nr.792/04.08.2010, alegeri locale parţiale-12.09.2010 pentru alegerea consilierilor
locali al comunei Racşa, judeţul Satu Mare.

•

HG nr.860/18.08.2010, alegeri locale parţiale-26.09.2010 pentru alegerea primarului în
oraşul Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, comuna Râmnicelu, judeţul Buzău, comuna
Gălbinaşi, judeţul Călăraşi, comuna Schela, judeţul Galaţi, comuna Sârbeni, judeţul
Teleorman.

•

HG nr.1011/06.10.2010, alegeri locale parţiale-14.11.2010 pentru alegerea primarului în
comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, comuna Cămin, judeţul Satu Mare.
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•

HG nr. 1049/20.10.2010, alegeri locale parţiale-28.11.2010 pentru alegerea primarului în
comuna Boroşneu Mare, judeţul Covasna şi pentru alegerea consilierilor locali al
comunei Porumbeşti, judeţul Satu Mare.

Acţiunile de control au urmărit respectarea prevederilor legale în vigoare în materia alegerilor
locale.
Etapele acestor acţiuni de control au urmărit:
1. Înregistrarea mandatarilor financiari ai partidelor şi candidaţilor independenţi.
În baza prevederilor art.26, alin.(12) din Legea nr.334/2006, toate formaţiunile politice,
asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi aveau obligaţia
să înregistreze oficial la Autoritatea Electorală Permanentă mandatarii financiari.
,, Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la
Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în
intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea
campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului.”
La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari a fost utilizat formularul cod FMF1 sau
formularul cod FMF2.
Formaţiunile politice şi candidaţii independenţi ce au participat la aceste alegeri au declarat
şi înregistrat mandatarii financiari.
2. Verificarea

veniturilor

încasate

de

formaţiunile

politice

şi

candidaţii

independenţi
În cazul acestor alegeri s-au verificat:
-

Declararea şi înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de partidele politice şi
candidaţii independenţi în timpul campaniei electorale

-

organizarea evidenţei veniturilor primite pentru campania electorală, a
transferurilor altor fonduri provenite din veniturile obţinute în afara perioadei
electorale.
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Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniei electorale de la persoanele fizice
şi juridice au fost declarate Autorităţii Electorale Permanente de către mandatarii financiari în
termen de 5 zile lucrătoare de la primire.
Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru
campania electorală numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă.
Referitor la acest lucru s-a constatat că în comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, candidatul
independent la funcţia de primar Bălan Maria Daniela a folosit o donaţie în sumă de 300 lei,
primită înaintea declarării acesteia la Autoritatea Electorală Permanentă, motiv pentru care
candidatul independent menţionat a fost sancţionat cu avertisment şi confiscarea sumei
nedeclarate.
Situaţia veniturilor în funcţie de partidele participante şi candidaţii independenţi este
prezentată în tabelele de mai jos.
PRIMARI PENTRU ALEGERILE LOCALE -2010
-leiPartid/

Venituri
donaţii

Candidat

transfer

PSD

46.673

PDL

78.423

18.595

97.018

PNL

52.332

17.050

69.382

Partidul Verde

1.160

-

1.160

Partidul Conservator

1.889

-

1.889

476

-

476

PPPS

2.000

-

2.000

PER

389

-

389

Forţa Civică

690

-

690

PRM

1.851

-

1.850

UNPR

-

13.000

13.000

PNGCD

0

0

0

UDMR

1.255

422

1.677

FDGR

0

0

0

PNŢCD

32.739

Total
79.412

18

PCM

0

Candidaţi

-

0
4.777

4.777

Independenţi
TOTAL

187.138

86.583

273.721

CONSILIERI LOCALI PENTRU ALEGERILE LOCALE-2010
-leiPartid/

Venituri
transfer

donaţii

Total

PSD

5.493

582

6.075

PDL

4.799

-

4.799

PNL

420

-

420

UNPR

3.043

-

3.043

UDMR

-

549

549

Candidaţi

-

12

12

FDGR

0

0

0

PCM

0

0

0

PRM

0

0

0

PNGCD

0

0

0

Partidul Verde

0

0

0

PC

0

0

0

candidat

Independenţi

TOTAL

13.755

1.143

14.898

Suma totală a veniturilor primite în timpul acestor alegeri a fost de 288.619 lei, din care
273.721 lei pentru primari şi 14.898 lei pentru consilieri locali. Din totalul acestor venituri
69,60% reprezintă transferuri de la partide înainte de campania electorală şi 30,40 % donaţii
specifice campaniei electorale.
Structura acestor venituri este prezentată în graficul de mai jos:
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Structura veniturilor
alegeri locale partiale 2010
Venituri din transfer de la partid/venituri încasate inainte de campania
electorală

30,40%

69,60%

3.Verificarea

cheltuielilor

efectuate

de

formaţiunile

politice

şi

candidaţii

independenţi.
Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic, alianţă electorală sau
candidat independent pentru campania electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime
permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea 334/2006 republicată, privind finanţarea
partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, limita
maximă este de:
-

30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de
primar al unei comune

-

2500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de
primar al unui municipiu sau oraş

-

20 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de
consilier local în consiliile comunale.
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Ca urmare a verificărilor nu s-au constatat depăsiri privitoare la limitele maxime a cheltuielilor
admise de lege.
Situaţia cheltuielilor în funcţie de formaţiunile politice participante şi candidaţii independenţi
este prezentată în tabelele de mai jos.
PRIMARI PENTRU ALEGERILE LOCALE-2010
Partid/candidat

-lei-

Cheltuieli
Tipărituri

Publicitate

Publicitate,

stradală

Presă,radio,TV

Alte servicii

Total

PSD

65.234

11.451

3.229

8.932

88.846

PDL

81.172

18.951

16.183

2.704

119.010

PNL

57.706

12.151

1.000

10.873

81.730

Partidul Verde

1.160

-

-

-

1.160

PC

300

1.589

-

-

1.889

PNŢCD

476

-

-

-

476

PPPS

200

-

-

345

545

PER

389

-

-

-

389

Forţa Civică

690

-

-

-

690

PRM

-

300

500

979

1.779

UNPR

3.712

2.273

-

119

6.104

UDMR

783

80

167

647

1.677

PCM

858

-

-

-

858

3.905

11

200

449

4.565

PNGCD

0

0

0

0

0

FDGR

0

0

0

0

0

216.585

46.806

21.279

25.048

309.718

Candidaţi
Independeţi

TOTAL
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CONSILIERI LOCALI PENTRU ALEGERI LOCALE 2010

Partid/candidat

-lei-

Cheltuieli
Tipărituri

Publicitate

Publicitate,

Alte

Total

stradală

Presă,radio,TV

servicii

PSD

5.120

1.071

-

-

6.191

PDL

7.619

-

-

-

7.619

PNL

420

-

-

-

420

UNPR

868

-

-

2.175

3.043

PCM

1.200

-

-

-

1.200

UDMR

301

-

248

-

549

Candidaţi

12

-

-

-

12

PRM

0

0

0

0

0

PNGCD

0

0

0

0

0

Partidul Verde

0

0

0

0

0

PC

0

0

0

0

0

FDGR

0

0

0

0

0

15.540

1.071

248

2.175

19.034

Independenţi

TOTAL

Din totalul cheltuielilor de 328.752 lei din care 309.718 lei pentru primari şi 19.034 lei
pentru consilieri locali, ponderea cea mai însemnată este reprezentată de tipărituri şi alte
materiale promoţionale, adică 232.125 lei (70,61%). Restul o reprezintă publicitate stradală
47.877 lei (14,56%), publicitate-presă-radio-tv 21.527 lei (6,55%), alte cheltuieli 27.223 lei (
8,28%).
Cheltuielile au depăşit cu 40.133 lei veniturile, această sumă urmând a fi achitată din
veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza în perioada post campanie.
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În graficul de mai jos este prezentată structura acestor cheltuieli.

Structura cheltuielilor
locale partiale 2010

Tiparituri si alte materiale promotionale
Publicitate, presa, radio-tv

alegeri

Publicitate stradala
Alte cheltuieli

14,56%

6,55%
70,61%

3. Depunerea

şi

verificarea

declaraţiilor,

8,28%

rapoartelor

şi

a

documentelor

justificative;
În cadrul alegerilor locale parţiale din anul 2010 toţi mandatarii financiari desemnaţi de către
formaţiunile politice şi candidaţii independenţi au depus la sediile filialelor regionale ale
Autorităţii Electorale Permanente următoarele documente:
-

Declaraţia privind respectarea limitelor maxime ale cheltuielilor pentru campania
electorală

-

Declaraţia cu respectarea condiţiilor legale privind finanţarea partidelor
politice/candidaţi independenţi pe perioada campaniei electorale

-

Declaraţia privind numărul de materiale de propagandă electorală produse,
defalcat pe categorii

-

Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale (însoţit de documentele
justificative, în original şi copie).
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În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari desemnaţi
sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor şi
cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic şi candidat independent.
După expirarea acestui termen Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la
cunoştinţă publică a listei partidelor politice şi candidaţiilor independenţi care au depus
rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse,
prin publicări succesive în M.O. al României, Partea I.
Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele dacă raportul detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent nu a
fost depus în condiţiile legii.
S-au verificat un număr de 75 rapoarte de venituri şi cheltuieli.
Toţi candidaţii participanţi la alegerile locale parţiale din 2010 şi declaraţi aleşi li s-au
validat mandatele în condiţiile legii.
4. Organizarea de sesiuni de instruire a mandatarilor financiari desemnaţi de
partidele politice şi candidaţii independenţi.
Pentru a veni în sprijinul competitorilor electorali la alegerile parţiale locale din 2010 la
nivelul filialelor regionale ale Autorităţii Electorale Permanente s-au organizat sesiuni de
instruire la care au participat mandatarii financiari desemnaţi şi reprezentanţi ai formaţiunilor
politice competitoare.
În acest sens a fost întocmit “Ghidul mandatarului financiar pentru alegerile locale
parţiale din anul 2010”. Acest ghid prezintă atribuţiile mandatarilor financiari, obligaţiile
formaţiunilor politice legate de activitatea mandatarilor financiari, formularele necesare a fi
întocmite atât în timpul campaniei electorale, cât şi după încheierea alegerilor, precum şi
sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor legale.
Activitate privind alegerile locale parţiale din anul 2010 a revenit ca sarcină filialelor
regionale ale Autorităţii Electorale Permanente, respectiv:
•

Filiala Regională Sud-Est;

•

Filiala Regioală Vest;

•

Filiala Regională Nord-Vest;
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•

Filiala Regională Sud-Muntenia

•

Filiala Regională Nord-Est

•

Filiala Sud-Vest Oltenia

•

Filiala Centru

•

Filiala Bucureşti-Ilfov

B.

I.

Alegeri privind alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în anul 2010;
Date privind partidele, alianţele politice/electorale, asociaţiile/uniunile
aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la
alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senatului în anul 2010.
În anul 2010 au avut loc 3 scrutine pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi

Senatului conform Hotărârii Guvernului României:
A. În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 1450 din 25 noiembrie 2009
privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru camera Deputaţilor în Circumscripţia
Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei
Deputaţilor nr. 1
„Se stabileşte ziua de duminică, 17 ianuarie 2010, ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale
pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul
uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr.1”
B. În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 180 din 9 martie 2010 privind
stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală
nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19
„Se stabileşte ziua de duminică, 25 aprilie 2010, ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale
pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul
uninominal nr. 19”
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C. În conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 1035 din 13 octombrie 2010
privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia
Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei
Deputaţilor nr. 3
„Se stabileşte ziua de duminică, 5 decembrie 2010, ca dată a desfăşurării alegerilor parţiale
pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul
uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr.3.
II.

Date privind declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari de către
partidele, alianţele politice şi electorale, asociaţiile/uniunile aparţinând
minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au participat la alegerile
parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senatului în anul 2010.
În baza prevederilor art.26, alin.12 din Legea nr. 334/2006, toate formaţiunile politice,

asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi aveau obligaţia
să înregistreze oficial la Autoritatea Electorală Permanentă mandatarii financiari.
„Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la
Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în
intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea
campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de Internet a partidului.”
La declararea şi înregistrarea mandatarilor financiari a fost utilizat formularul cod FMF1
sau formularul cod FMF2.
A. Pentru alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42
– municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1
din evidenţele existente, în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor
politice şi a campaniilor electorale, rezultă că au fost înregistraţi mandatari financiari
pentru următorii participanţi la alegeri:
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Nr.

Formaţiune politică

Crt.

Mandatar

Total

financiar

mandatari declaraţi la AEP

coordonator
1.

Partidul Naţional Liberal

1

1

2.

Partidul Democrat – Liberal

1

1

TOTALMANDATARI

2

2

B. Pentru alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 –
municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19 din evidenţele existente, în cadrul
Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale,
rezultă că au fost înregistraţi mandatari financiari pentru următorii participanţi la alegeri:

Nr.

Formaţiune politică

Crt.

Mandatar

Total

financiar

mandatari declaraţi la AEP

coordonator
1.

1.

Partidul Democrat – Liberal

1

1

Total

1

1

Alianţa electorală Partidul

1

1

1

1

Social Democrat + Partidul
Conservator
Total
TOTALMANDATARI

1

1

C. Pentru alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 22 –
judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3 din
evidenţele existente, în cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor politice
şi a campaniilor electorale, rezultă că au fost înregistraţi mandatari financiari pentru
urmatoarele formaţiuni politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi:
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Nr.

Formaţiune politică

Crt.

Mandatar

Total

financiar

mandatari declaraţi la AEP

coordonator
1.

Partidul Naţional Liberal

1

1

2.

Partidul Democrat – Liberal

1

1

3.

Uniunea Democrată

1

1

1

1

Total

5

1

Alianţa electorală Partidul

1

1

1

1

2

2

2

2

Maghiară din România
4.

Partidul Naţional Ţărănesc
Creştin Democrat

1.

Social Democrat + Partidul
Conservator
Total
Candidaţi independenţi
Total
TOTALMANDATARI

8

8

III. Date privind veniturile. Declararea şi înregistrarea donaţiilor şi legatelor de către
mandatarii financiari
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.
Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite, în
campania electorală a unui partid, numai după declararea lor la Autoritatea Electorală
Permanentă. (art.23, din Legea nr.334/2006).

A. În timpul campaniei electorale pentru alegerilor parţiale pentru camera Deputaţilor în
Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru
alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat suma
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de 210.000 lei reprezentând donaţii declarate de către partidele politice care au participat
la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senatului.
Veniturile înregistrate de către participanţii la alegeri sunt constituite din sume transferate
şi donaţii specific campaniiei electorale şi sunt menţionate pe formaţiuni politice în tabelul
următor:

Nr.

Denumire formaţiune

Total

Total donaţii

crt.

politică

venituri din

primite

transferuri

pentru

de la partid

campanie

Total venituri

1.

Partidul Democrat - Liberal

10.000

50.000

60.000

2.

Partidul Naţional Liberal

27.200

160.000

187.200

TOTAL GENERAL

37.200

210.000

247.200

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost angajate venituri totale de 247.200 lei, din
care 15 % reprezintă transferuri de la partide/venituri încasate inainte de campania electorală şi
85 % donaţii primite pentru campanie.
Prezentăm grafic situaţia veniturilor care au fost angajate în campania electorală .

Grafic privind situaţia veniturilor care
au fost angajate în campania electorală
Venituri din transfer de la partid/venituri încasate inainte de campania electorală
Venituri din donaţii primite pentru campanie

15%

85%
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Nr. Denumire formaţiune politică –

Total venituri

Total

Total donaţii

Crt Candidati Independenti

din transferuri

venituri

primite

de la partid –

încasate

pentru

transfer

inainte de

campanie

donatii

campania

dinaintea

electorală

campaniei
1.

Partidul Democrat - Liberal

17%

-

83 %

2.

Partidul Naţional Liberal

15%

-

85 %

Ponderea veniturilor transferate de la
partid/veniturilor încasate inainte de campania
electorală în total venituri utilizate în campania
electorala de către partidele politice
18%
17%
17%
16%
16%
15%
15%
14%
Partidul DemocratLiberal

Ponderea veniturilor
transferate de la
partid/veniturilor încasate
inainte de campania
electorală în total venituri
utilizate în campania
Partidul Naţional Liberal
electorala de către
partidele politice
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Ponderea donaţiilor primite în campania
electorală de către partidele în total venituri
86%
85%
85%
Ponderea donaţiilor primite
în campania electorală de
către partidele politice în
total venituri

84%
84%
83%
83%
82%
Partidul Democrat-Liberal Partidul Naţional Liberal

B. În timpul campaniei electorale pentru alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în
Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19,
Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat suma de 48.100 lei reprezentând donaţii
declarate de către partidele politice şi alianţele electorale care au participat la alegerile
parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senatului.
Veniturile înregistrate de către participanţii la alegeri sunt constituite din sume transferate
şi donaţii specific campaniiei electorale şi sunt menţionate pe formaţiuni politice în tabelul
următor:

Nr.

Denumire formaţiune

Total

Total donaţii

crt.

politică

venituri din

primite

transferuri

pentru

de la partid

campanie

Total venituri

PARTIDE POLITICE
1.

Partidul Democrat - Liberal

20.000

0

20.000

TOTAL

20.000

0

20.000

0

48.100

48.100

ALIANŢE ELECTORALE
1.

Alianţa

electorală

Partidul

Social Democrat + Partidul
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Conservator
TOTAL

TOTAL GENERAL

0

48.100

48.100

20.000

48.100

60.100

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost angajate venituri totale de 13.184.407 lei,
din care 29 % reprezintă transferuri de la partide/venituri încasate inainte de campania electorală
şi 71 % donaţii primite pentru campanie.
Prezentăm grafic situaţia veniturilor care au fost angajate în campania electorală .

Grafic privind situaţia veniturilor care
au fost angajate în campania
electorală
Venituri din transfer de la partid/venituri încasate inainte de campania electorală
Venituri din donaţii primite pentru campanie

29%

71%
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Nr. Denumire formaţiune politică –

Total venituri

Total

Total donaţii

Crt Candidati Independenti

din transferuri

venituri

primite

de la partid –

încasate

pentru

transfer

inainte de

campanie

donatii

campania

dinaintea

electorală

campaniei
1.

Partidul Democrat - Liberal

2.

Alianţa electorală Partidul Social

100%

Democrat + Partidul Conservator

C.

-

-

-

-

100%

În timpul campaniei electorale pentru alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în

Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea
Camerei Deputaţilor nr. 3, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat suma de 259.643,84
lei reprezentând donaţii declarate de către partidele politice şi alianţele electorale care au
participat la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senatului.
Veniturile înregistrate de către participanţii la alegeri sunt constituite din sume transferate
şi donaţii specific campaniiei electorale şi sunt menţionate pe formaţiuni politice în tabelul
următor:
Prezentăm grafic situaţia veniturilor care au fost angajate în campania electorală .

Grafic privind situaţia veniturilor care
au fost angajate în campania electorală
Venituri din transfer de la partid/venituri încasate inainte de campania electorală
Venituri din donaţii primite pentru campanie
24%

76%
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Nr. Denumire formaţiune politică –

Total venituri din

Total

Total donaţii

Crt Candidati Independenti

transferuri de la

venituri

primite

partid – transfer

încasate

pentru

donatii dinaintea

inainte de

campanie

campaniei

campania
electorală

1.

Partidul Democrat - Liberal

32%

-

68 %

2.

Partidul Naţional Liberal

10%

-

90 %

3.

Uniunea Democrată Maghiară din
-

100 %

România
4.

-

Partidul NaţionalTărănesc Creştin
Democrat

5.

100%

-

-

100%

-

-

Alianţa electorală Partidul Social
Democrat + Partidul Conservator

6.

Timiş Nicolae

-

-

100%

7.

Cernea Remus-Florinel

-

-

100%

Ponderea veniturilor transferate de la
partid/veniturilor încasate inainte de campania electorală
în total venituri utilizate în campania electorala de
către partidele politice şi candidaţii independenţi
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Ponderea veniturilor
transferate de la
partid/veniturilor încasate
inainte de campania
electorală în total venituri
utilizate în campania
electorala de către partidele
politice şi candidaţii
independenţi
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Ponderea donaţiilor primite în campania electorală
de către partidele politice şi candidaţii
independenţi în total venituri
120%
100%
80%
60%
40%

Ponderea donaţiilor primite în
campania electorală de către
partidele politice şi candidaţii
independenţi în total venituri

20%
0%

IV. Date privind cheltuielile efectuate de partidele politice, alianţele politice/electorale şi
candidaţii independenţi pentru campania electorală
Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de un partid politic, alianţă electorală
sau candidat independent pentru campania electorală se calculează prin însumarea valoarilor
maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri.
În conformitate cu prevederile art. 30 alin.(2) şi alin.(3) lit.(a), din Legea nr.334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale limita maximă este de:
-

350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la de deputat.

-

la nivel central, suplimentar faţă de limitele maxime admise pentru fiecare
candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime
brute pe ţară pentru fiecare candidat.

A. Din Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la Autoritatea
Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania electorală
pentru alegerile parţiale pentru camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 –
municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 1 au
fost cheltuiţi 256.668,67 lei.
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În tabelul de mai jos sunt înscrise cheltuielile totale şi cele efectuate cu promovarea
imaginii candidaţilor înscrişi în cursa pentru alegerile parţiale pentru camera Deputaţilor în
Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal pentru alegerea
Camerei Deputaţilor nr. 1.

Nr.

Denumire formaţiune

Total

din care:

crt.

politică

cheltuieli

Tipărituri şi

Puplicitate

Publicitate

alte materiale

presă, Radio,

stradală

promoţionale

Tv

PARTIDE POLITICE
1.

Partidul

Democrat

-

75.614,11

21.582,69

-

40.163,38

Partidul Naţional Liberal

181.054,56

161.154,37

-

19.900,19

TOTAL

256.668,67

182.737,06

-

60.063,57

Liberal
2.

Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 9.468,67 lei valoarea veniturilor, având ca principală
justificare faptul că o parte din cheltuielile angajate în timpul campaniei electorale urmează a fi
decontate din veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza în perioada de după campanie.
Prezentăm grafic situaţia cheltuielilor care au fost făcute în campania electorală

Partidul
Democrat-Liberal;
75614,11

Partidul Naţional
Liberal;
181054,56
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B. Din Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la Autoritatea
Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania electorală
pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 42 –
municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19 au fost cheltuiţi 296.010,14 lei.
În tabelul de mai jos sunt înscrise cheltuielile totale şi cele efectuate cu promovarea imaginii
candidaţilor înscrişi în cursa pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în
Circumscripţia Electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti, Colegiul uninominal nr. 19.

Nr.

Denumire formaţiune

Total

din care:

crt.

politică

cheltuieli

Tipărituri şi

Puplicitate

Publicitate

alte materiale

presă, Radio,

stradală

promoţionale

Tv

PARTIDE POLITICE
1.

Partidul

Democrat

-

173.807,06

66.510,30

4090,77

70016,41

173.807,06

66.510,30

4090,77

70016,41

122.203,08

69.725,21

7.854

44.573,17

TOTAL

122.203,08

69.725,21

7.854

44.573,17

TOTAL GENERAL

296.010,14

136.235,51

11.944,77

114.589,58

Liberal
TOTAL
ALIANŢE ELECTORALA
1.

Alianţa politică Partidul
Social

Democrat

+

Partidul Conservator

Valoarea cheltuielilor a depăşit cu 227.910,14 lei valoarea veniturilor, având ca
principală justificare faptul că o parte din cheltuielile angajate în timpul campaniei electorale
urmează a fi decontate din veniturile pe care formaţiunile politice le vor realiza în perioada de
după campanie.
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Prezentăm grafic situaţia cheltuielilor care au fost făcute în campania electorală.

Alianţa Electorală
Partidul
Democrat Social
+ Partidul
Conservator;
122203,08

Partidul
DemocratLiberal;
173807,06

C. Din Rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse la Autoritatea
Electorală Permanentă de către mandatarii financiari rezultă că în campania electorală
pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor în Circumscripţia Electorală nr. 22 –
judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor nr. 3 au
fost cheltuiţi 315.436,58 lei.
În tabelul de mai jos sunt înscrise cheltuielile totale şi cele efectuate cu promovarea
imaginii candidaţilor înscrişi în cursa pentru alegerile parţiale Camera Deputaţilor în
Circumscripţia Electorală nr. 22 – judeţul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea
Camerei Deputaţilor nr. 3.

Nr.

Denumire formaţiune

Total

din care:

crt.

politică

cheltuieli

Tipărituri şi

Puplicitate

Publicitate

alte materiale

presă, Radio,

stradală

promoţionale

Tv

PARTIDE POLITICE
1.

Partidul

Democrat

-

90.494,77

25.002,81

49.139,5

7.832,46

130.577,88

123.152,44

2480

4.223,9

Liberal
2.

Partidul Naţional Liberal
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3.

Uniunea

Democrată

7.173,84

199,84

1120

5704

10.779,82

13.742,85

3350

239.026,31

148.355,09

56.089,5

17.760,36

30.581,88

13.742,85

13.220

2.390,47

30.581,88

13.742,85

13.220

2.390,47

27.583,04

15.644

Maghiară din România
4.

Partidul Naţional

-

Ţărănesc Creştin
Democrat
TOTAL
ALIANŢE ELECTORALA
1.

Alianţa politică Partidul
Social

Democrat

+

Partidul Conservator
TOTAL
CANDIDAŢI INDEPENDENŢI
1.

Timiş Nicolae

2.

Cernea Remus Florinel

44.128,57

TOTAL
TOTAL GENERAL

-

1699,82

200

100

-

45.828,39

200

27.683,04

15.644

315.436,58

162.297,94

96.992,54

35.794,83

Prezentăm grafic situaţia cheltuielilor care au fost făcute în campania electorală.

Timiş Nicolae;
44128,57

Cernea RemusFlorinel; 1699,82
Partidul Democrat Liberal; 90494,77

Alianţa electorală
Partidul Social
Democrat +
Partidul
Conservator;
30581,88
Partidul Naţional
Tărănesc Creştin
Democrat;
10779,82
Uniunea
Democrată
Maghiară din
România; 7173,84

Partidul Naţional
Liberal; 130577,88
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V. Date privind legalitatea încasărilor şi a plăţilor efectuate de formaţiunile politice,
asociaţiile/uniunile aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii indepentenţi în
campania electorală.
Art. 38 al. 1 din

Legea

nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a

campaniilor electorale, „în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarul
financiar este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al
veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic, alianţă politică, organizaţia
cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale sau candidat independent.”
Termenul a fost respectat de către toate formaţiunile politice şi de catre candidatii
independenţi.
În conformitate cu art.39 alin.(3) Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să se
pronunţe, prin hotărâre, asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalităţii
plăţilor făcute.
Controlorii electorali din cadrul Departamentului de control al finanţării partidelor
politice şi a campaniilor electorale, au verificat un număr total de 11 “Rapoarte detaliate ale
veniturilor şi cheltuielilor electorale”.
În urma verificărilor s-au constatat:
►Mandatarii financiari coordonatori au depus în termenul prevăzut de lege „Declaraţia
privind respectarea prevederile art. 23 - 25 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale”.
►Au fost respectate de către toate formaţiunile politice, asociaţiile/uniunile aparţinând
minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi prevederile art. 24 din Legea nr. 334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin care se interzice
finanţarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, de către persoane fizice ori juridice
străine .
►Partidele politice, alianţele electorale, precum şi candidaţii independenţi au declarat
Autorităţii Electorale Permanente, prin mandatarul financiar, numărul de materiale de
propagandă electorale produse, defalcat pe categorii”, respectându-se prevederile art.29, alin.4
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din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor
electorale.
► În conformitate cu art.30 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate
de un partid politic sau o alianţă politică ori electorală

în fiecare campanie electorală se

calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus
pentru alegeri.
Din verificările efectuate asupra Rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor
electorale, întocmite de către mandatarii financiari, a rezultat că nu au fost cazuri de depăşire a
plafonului maxim permis prin lege.
Mandatarii financiarii au depus la Autoritatea Electorală Permanentă „Declaraţia privind
respectarea plafoanelor prevăzute la art.30 alin. (3)” în termenul prevăzut de lege.
VI Concluzii
Se poate aprecia faptul că, în campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Camera
Deputaţilor şi Senatului în anul 2010, comparativ cu cele desfasurate anterior, s-a înregistrat o
îmbunătăţire a activităţii desfăşurată pe linie financiară de către personalul desemnat a conduce
şi evidenţia cheltuielile şi sursele de finanţare în cadrul campaniei electorale, creându-se totodată
posibilităţi pentru:
•

creşterea transparenţei privind sursele de finanţare a campaniei electorale utilizate de
participanţi;

•

asigurarea unei mai bune coordonări din punct de vedere financiar a activităţilor
desfăşurate pe plan central şi local, privind veniturile şi cheltuielile aferente campaniei
electorale;

•

verificarea activităţilor de tipărire şi distribuire a materialelor de propagandă electorală.
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Cap.III. Soluţionare sesizări în anul 2010
In cadrul Departamentului de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor
electorale a fost inregistrat un nr. de 11 petitii avand ca obiect cereri de punere la dispozitie a
unor documente privind finantarea campaniilor electorale sau reclamarea unor aspecte privind
incalcarea Legii nr.334/2006.
Petitiile au avut ca scop solicitarea unor documente sau situatii cum ar fi rapoarte
detaliate de venituri si cheltuieli electorale depuse de mandatarii formatiunilor politice si ai
candidatilor independenti la alegeri anterioare si au fost adresate de redactorii unor cotidiene
centrale, redactii de stiri si de Judecatoria Bicaz (judetul Neamt).
Solicitările au fost făcute în temeiul Legii nr.544/2001, prin care se cerea
Autorităţii Electorale Permanente să pună la dispoziţie copiile rapoartelor de venituri şi
cheltuieli electorale, întocmite de către mandatarii financiari, pentru o parte din candidaţi propuşi
de unele partide politice sau a unor candidaţi
independenţi, la diferite funcţii.
La aceste solicitări a fost transmis răspuns în termenul legal şi în conformitate cu
Legea nr.334/2006, aducând la cunoştinţa petenţilor, că aceste date se vor publica sau au fost
publicate (dupa caz) în Monitorul Oficial al României, Partea I , conform art.38 alin (2) , unde
vor putea fi studiate de orice persoana interesată.

Cap. IV. Concluzii
Ca urmare a activitaţii de control desfaşurate in anul 2010 şi a constatarilor facute,
reprezentanţii Departamentului de control al finanţarii partidelor politice şi a campaniilor
electorale au facut propuneri de modificare a Legii nr.334-2006, propuneri care vizeaza in
principal urmatoarele aspecte:
-

punerea în acord a evidenţei contabile a partidelor politice cu reglementările europene în
materie;

-

separarea evidentei contabile aferente campaniei electorale de evidenta contabila curenta
a partidelor politice;

-

mărirea pragului până la care pot fi încasate în numerar cotizaţiile şi donaţiile;
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-

specificarea clară pentru care tip de alegeri se dublează limitele maxime ale donaţiilor
primite de la persoane fizice sau juridice;

-

stabilirea clară a momentului in care se face repartizarea subventiilor de la bugetul de stat
in urma desfasurarii alegerilor generale locale sau parlamentare;

-

extinderea perioadei de la care se pot efectua donaţii pentru campania electorala începând
cu data anunţării oficiale a alegerilor;

-

reglementarea situaţiei în cazul în care se înregistrează sume necheltuite la finele
campaniei electorale;

-

creşterea transparenţei finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale prin
depunerea situaţiilor financiare anuale la AEP, în vederea publicării acestora pe siteul
AEP;

-

extinderea controlului finanţării partidelor politice şi asupra capitolelor de cheltuieli;

-

preluarea atribuţiilor Curţii de Conturi a României privitoare la verificarea subvenţiilor
de la bugetul de stat de către AEP;

-

introducerea unei mai bune discipline financiare în contabilitatea partidelor politice şi
eliminarea unor greseli în contabilitatea acestora prin introducerea auditarii situaţiilor
financiare anuale;

-

mărire perioadei de prescripţiei a contravenţiilor constatate;

-

mărirea sancţiunilor contravenţionale proporţional cu gravitatea abaterilor constatate;

-

introducerea unor prevederi referitoare la infractiunile constatate prin înştiinţarea de către
AEP a organelor abilitate;

-

stabilirea unor reguli clare privitoare la cheltuielile angajate şi neachitate la finalul
perioadei electorale;
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