Raport de progres privind stadiul implementării la nivelul Autorității Electorale
Permanente a măsurilor prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020,
în anul 2018
Obiectivul general 1 – Creșterea integrității electorale şi instituționale
Obiectivul specific 1.1. – Dezvoltarea unei culturi a integrității electorale
Realizarea măsurilor aferente acestui obiectiv specific este condiționată de
înființarea şi finanţarea Centrului „Expert electoral”, instituţie în subordinea Autorității
Electorale Permanente (AEP). Întrucât Centrul „Expert electoral” nu a primit finanţarea
necesară, rezultă că două măsuri aferente acestui obiectiv specific nu au fost adresate.
Aceste măsuri au fost stabilite prin planul de integritate, nefiind prevăzute în Strategia
națională anticorupție.
Cu ocazia referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, din 6 şi 7
octombrie 2018, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie
privind integritatea electorală, AEP a realizat și a pus la dispoziția președinților birourilor
electorale ale secțiilor de votare materialul informativ Instrucţiuni şi reglementări privind
referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018, care a
inclus legislația aplicabilă în materia referendumului precum și Ghidul președinților
birourilor electorale ale secțiilor de votare.
Materialul informativ a fost conceput ca un instrument de lucru care să sprijine
președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare în activitatea pe care o desfășoară
începând cu momentul învestirii, în preziua referendumului, în zilele referendumului și
până la momentul predării materialelor electorale către organismul electoral ierarhic
superior.
Materialul informativ Instrucţiuni şi reglementări privind referendumul naţional
pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 a avut un tiraj de 27.000 de
exemplare, dintre care 23.500 de exemplare în limba română și 3.500 de exemplare
bilingve (limbile română și maghiară).
Pentru informarea alegătorilor, cu ocazia referendumului naţional pentru
revizuirea Constituţiei, AEP a realizat și a distribuit 40.000 de postere informative.
De asemenea, în anul 2018 AEP a derulat o amplă campanie de recrutare a
experților electorali și a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de
votare. Pentru o bună și eficientă informare a celor interesați, AEP a realizat 150.000 de
pliante și postere informative, fiind distribuite în toată țara, prin intermediul filialelor și
birourilor județene ale Autorității, unul din mesajele transmise fiind acela că „Fapta
persoanei care votează de două sau de mai multe ori se pedepsește cu închisoarea”.
Obiectivul specific 1.2. – Continuarea dezvoltării și a utilizării programelor
informatice pentru eliminarea votului multiplu și a votului exprimat fără drept
AEP a urmărit completarea legislaţiei primare privind alegerile prezidenţiale şi
europarlamentare cu prevederi referitoare la funcţionarea Sistemului informatic de
monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal - SIMPV prin elaborarea
Proiectului de Lege PL-x nr. 427/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative în materie electorală. Proiectul a fost adoptat de Senat la data de 3 iulie 2018

și de Camera Deputaților la data de 19 decembrie 2018. La data prezentei raportări,
Proiectul de Lege PL-x nr. 427/2018 se află în analiza Curții Constituționale ca urmare a
formulării de către Președintele României a unei sesizări de neconstituționalitate.
Obiectivul specific 1.3. – Prevenirea candidaturilor ineligibile
Ţinând cont de faptul că realizarea măsurilor aferente acestui obiectiv specific
implică modificarea legislaţiei primare, Proiectul de Lege PL-x nr. 427/2018 conține
prevederi care se adresează prevenirii candidaturilor ineligibile.
Arătăm că, în contextul elaborării Proiectului Codului administrativ, AEP a
formulat propuneri privind utilizarea datelor înscrise în Registrul electoral în cadrul
procedurilor de validare a aleşilor locali, pentru a face efective eventualele interdicţii
înscrise în Registrul electoral.
Obiectivul specific 1.4. – Selecția competitivă și specializarea oficialilor
electorali
Acest obiectiv vizează, în primul rând, Corpul experţilor electorali, evidența
permanentă a persoanelor care au vocaţia de a deveni președinți ai birourilor electorale
ale secțiilor de votare din țară și din străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată,
gestionată și actualizată de AEP, în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (13) din
Legea nr. 208/2015 şi ale Hotărârii AEP nr. 11/2015 privind aprobarea Metodologiei de
admitere în Corpul experților electorali, cu modificările și completările ulterioare.
Mecanismele normative şi administrative de selecţie şi evaluare a experţilor
electorali și a operatorilor de calculator au fost îmbunătățite în anul 2018 prin
actualizarea unui număr de 5 proceduri formalizate, reglementând desfăşurarea activităţii
de îndrumare și control electoral, înregistrarea şi gestionarea proceselor verbale de
constatare a contravenţiilor din domeniul electoral şi urmărirea aplicării lor, evaluarea şi
verificarea activităţilor desfăşurate la nivelul structurilor teritoriale ale AEP, modul de
întocmire şi comunicare a rapoartelor elaborate la nivelul structurilor teritoriale ale AEP,
și instruirea/îndrumarea electorală a persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea
procesului electoral.
Totodată, a fost implementat un modul de examinare online a experților
electorali. Au fost operate 330 de sesiuni de examinare online în vederea admiterii în
Corpul experților electorali, 309 persoane promovând examinarea.
De asemenea, Proiectul de Lege PL-x nr. 427/2018 conține prevederi care se
adresează consolidării statutului experților electorali și al operatorilor de calculator,
creșterii indemnizației acestora, precum și îmbunătăţirii mecanismelor normative şi
administrative de selecţie şi evaluare a experţilor electorali și a operatorilor de calculator.
În ceea ce privește formarea continuă a resursei umane implicate în procesul
electoral, în cursul anului 2018, la nivelul filialelor și al birourilor judeţene ale AEP s-au
organizat, împreună cu structurile teritoriale ale Serviciului de Telecomunicații Speciale,
un număr de 69 sesiuni de recrutare și formare a operatorilor de calculator, în cadrul
cărora au fost instruite 738 persoane.
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Cu ocazia referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7
octombrie 2018, filialele şi birourile judeţene ale AEP, în colaborare cu preşedinţii
birourilor electorale de circumscripţie şi cu sprijinul logistic al instituţiilor prefectului au
organizat la nivel național un număr de 136 sesiuni de instruire a celor 18.662 preşedinţi
ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.
De asemenea, în luna noiembrie 2018 s-a organizat instruirea anuală a
persoanelor implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral, care a vizat atât
aspecte de ordin legislativ, cât și aspecte privind Registrul electoral. La sesiunea de
instruire, structurată pe 30 de seminarii, au participat 150 de persoane din cadrul filialelor
și birourilor județene ale AEP, cât și persoane din cadrul aparatului central implicate în
mod direct în organizarea și desfășurarea alegerilor.
În cadrul întâlnirilor au fost evaluate aptitudinile și pregătirea de formator ale
participanților, au fost dezbătute și problemele întâmpinate cu ocazia referendumului
național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, s-au prezentat analize
ale direcţiilor de specialitate și s-au centralizat propuneri şi observaţii în vederea
îndeplinirii în bune condiţii a activităţilor instituţiei pentru organizarea şi desfăşurarea
alegerilor care vor avea loc în anul 2019.
Condiţiile de admitere a persoanelor în Corpul experţilor electorali asigură
imparţialitatea şi integritatea acestora, neapartenenţa la o formaţiune politică, precum şi
condiţia de a nu fi urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal fiind
cerinţe obligatorii.
AEP monitorizează în mod permanent îndeplinirea acestor condiţii, precum şi
situaţiile în care experţii electorali au fost sancţionaţi contravenţional în legătură cu un
proces electoral. Ȋnsă, furnizarea de informații inexacte, incomplete sau cu întârziere de
instituţiile care le deţin reprezintă un risc pentru evaluarea respectării cerinţelor de
integritate menţionate.
Situația centralizată a comunicărilor privind faptele de natură contravențională
săvârșite de experţii electorali este următoarea:
Numărul comunicărilor furnizate/Instituție sau
organism electoral
Inspectorat județean de poliție
42 comunicări
Inspectorat de jandarmi județean 42 comunicări
Birou electoral de
4 comunicări
circumscripție/oficiu electoral
Total
88 de comunicări

Numărul persoanelor sancționate
2 persoane
2 persoane
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Situația centralizată a comunicărilor privind faptele de natură penală săvârșite de
experţii electorali este următoarea:
Numărul comunicărilor
furnizate/Instituție sau
organism
electoral/Persoane fizice
Instanțe de 5 comunicări
judecată
Persoane
1 comunicări
fizice
Total
6
comunicări

-

Etapă procesual penală
trimitere
condamnare
în judecată penală
penală
4 persoane

-

-

1 persoană

-

-

-

5 persoane

2 persoane

urmărire
penală

confirmare
renunțare la
urmărire penală
2 persoane

Referitor la Măsura 1.4.4. din planul de integritate, precizăm faptul că prin
raportare la acțiunea aferentă acestei măsuri și a indicatorilor prevăzuți pentru
cuntificarea acesteia, AEP a primit un număr de 6 comunicări referitoare la fapte de
natură penală săvârșite de către 7 persoane care aveau calitatea de expert electoral, dintre
acestea 2 reprezentând infracțiuni electorale propriu-zise (art. 391 din Legea 286/2009
privind Noul Cod Penal – falsificarea documentelor și evidențelor electorale), 3
reprezentând infracțiunea de fals în declarații (art 326 din Legea 286/2009 privind Noul
Cod Penal) săvârșită cu ocazia completării cererilor de admitere în corpul experților
electorali (prin declararea în fals a faptului că nu sunt condamnați penal), dintre care în
cazul a 2 persoane s-a dispus de către judecătorul de cameră preliminară confirmarea
ordonanței procurorului de renunțare la urmărirea penală și 2 au reprezentat alte tipuri de
infracțiuni (delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată, conducerea unui
autovehicul sub influența alcoolului, etc.).
Referitor la Măsura 1.4.5. din planul de integritate, situația deciziilor de admitere
în Corpul experţilor electorali, de constatare a încetării calităţii de expert electoral sau de
excludere din Corpul experţilor electorali este următoarea:

Număr de decizii
22 de
decizii de
admitere
în Corpul
experților
electorali

11 decizii de
admitere pe
baza aviz
favorabil

Număr de
persoane
275 de persoane
admise pe bază
de aviz favorabil

Temei legal
Conform art.16 alin. (1)-(5) din Legea nr.
208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și
funcționarea AEP, cu modificările și
completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin.
(1) și (2) lit. a) și art. 3 alin. (1) din Metodologia
de admitere în Corpul experţilor electorali
aprobată prin Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu
modificările și completările ulterioare
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27 de
decizii de
încetare

11 decizii de
admitere în
urma
promovării
examenului
pentru
admiterea în
Corpul
experților
electorali
13 decizii de
încetare
privind
persoane
decedate

1256 de
persoane admise
în urma
promovării
examenului
admiterea în
Corpul experților
electorali

Conform art. 16 alin. (1)-(3), (6), (7) din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și
Camerei Deputaților, precum și pentru
organizarea și funcționarea AEP, cu modificările
și completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin.
(1) și (2) lit. b) ) și art. 7 din Metodologia de
admitere în Corpul experţilor electorali aprobată
prin Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu modificările
și completările ulterioare

178 de persoane
decedate

2 decizii de
încetare
privind
persoane
urmărite
penal,
trimise în
judecată sau
condamnate
penal
12 decizii de
încetare prin
retragere

3 persoane
condamnate
penal

Conform art. 16 alin. (1) din Legea nr. 208/2015
privind alegerea Senatului și Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și
funcționarea AEP, cu modificările și
completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin.
(1), art. 2¹ alin. (1) lit. a) și (3) din Metodologia
de admitere în Corpul experţilor electorali
aprobată prin Hotărârea AEP
nr.
11/2015, cu modificările și completările
ulterioare
Conform art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr.
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea AEP, cu modificările și
completările ulterioare, coroborat cu art. 2 alin.
(1) lit. g) și art. 2¹ alin. (1) lit. b) și (3) din
Metodologia de admitere în Corpul experţilor
electorali aprobată prin Hotărârea AEP nr.
11/2015, cu modificările și completările
ulterioare
Conform art. 16 alin. (11) din Legea nr.
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea AEP, cu modificările și
completările ulterioare, coroborat cu art. 2¹ alin.
(1) lit. c), (2) și (3) din Metodologia de admitere
în Corpul experţilor electorali aprobată prin
Hotărârea AEP nr. 11/2015, cu modificările și
completările ulterioare
Conform art. 16 alin. (9) din Legea nr. 208/2015
privind alegerea Senatului și Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și
funcționarea AEP, cu modificările și
completările ulterioare, și art. 2 alin. (3) și (4) din
Metodologia de admitere în Corpul experţilor

2 decizii de excludere

1400 de
persoane retrase

1 persoană
exclusă ca
urmare a
condamnării
penale și 2
persoane excluse
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ca urmare a
săvârșirii de
contravenții
privind alegerile
sau
referendumurile

electorali aprobată prin Hotărârea AEP nr.
11/2015, cu modificările și completările
ulterioare coroborat cu art. 21 alin. (2) lit. k) din
Regulamentul de organizare şi funcţionare a AEP
şi a Centrului „Expert electoral” aprobat prin
Hotărârea birourilor permanente ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului nr. 4/2016

Obiectivul specific 1.5. – Consolidarea mecanismelor de control administrativ
şi îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management și a
incidentelor de integritate prin corelarea instrumentelor care au impact asupra
identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale
În cadrul AEP funcționează, la nivel de birou, un compartiment de audit public
intern, având doi angajați cu statut de funcționar parlamentar. Măsura auditării interne, o
dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul AEP va fi adresată în
perioada 20.05.2019 – 28.06.2019, misiunea fiind în planul anual de audit. În urma
efectuării acestei misiuni, se va elabora un raport de audit public intern ce va cuprinde
constatări și recomandări privind implementarea SNA în perioada 2017-2018. Astfel,
misiunile de audit public intern cu privire la implementarea Strategiei naționale
anticorupție se vor desfășura o dată la 2 ani.
Referitor la măsura 1.5.2. din planul de integritate, privind consolidarea
mecanismelor de control administrativ intern prin aplicarea de sancţiuni disciplinare cu
caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul
tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice, menționăm că nu au fost înregistrate privind
încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie.
Ordinul Președintelui AEP nr. 181/2018 privind reorganizarea Comisiei de
monitorizare a AEP stabilește modalitatea de organizare și funcționare a respectivei
comisii. Aceasta are ca scop monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a
implementării și dezvoltării unui sistem integrat de control intern managerial în cadrul
instituției, care să asigure atingerea obiectivelor AEP într-un mod eficient, eficace și
economic.
În cursul anului 2018 au fost operate 6 revizii ale codului de control intern al
instituției, ultima dintre acestea fiind realizată prin emiterea Hotărârii CM nr. 7/2018
privind aprobarea misiunii, funcțiilor, obiectivelor generale, obiectivelor specifice,
indicatorilor de performanţă, activităţilor și procedurilor operaționale și de sistem
necesare activităţilor AEP. Hotărârea stabilește pentru funcționarea instituției 52 de
obiective specifice cărora le sunt asociate, în total, 143 de activități și 157 de indicatori de
performanţă, precum și 89 de proceduri operaționale și 11 proceduri de sistem. Ȋn urma
lucrărilor Comisiei de monitorizare a AEP, în anul 2018, au fost aprobate prin ordine
emise de Președintele AEP 40 de proceduri formalizate noi și 28 de revizii sau ediții noi
ale unor proceduri formalizate aflate în vigoare.
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Cu privire la ponderea acţiunilor de control în zonele expuse la corupţie și
valorificarea rezultatelor activităţilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare
competente, precizăm că, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 599/2018
pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul
autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a
probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a
impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului
riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a
incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale,
împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate, în cursul
anului 2019, va fi constituit la nivelul instituției un grup de lucru pentru implementarea
metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul AEP. Grupul de lucru va
realiza Registrul riscurilor de corupție al AEP, document formalizat în baza căruia se vor
putea planifica acţiuni de control în zonele sistemului electoral expuse la corupţie.
De asemenea, personalul AEP desfășoară anual misiuni de control specific
competențelor sale legale. Datele cantitative privind misiunile de control sunt prevăzute
în
rapoartele
de
activitate
ale
instituției,
disponibile
la
adresa
http://www.roaep.ro/prezentare/alte-materiale/. Misiunile de control vizează, în principal:
•
verificarea finanțării activității formațiunilor politice;
•
verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor aferente campaniilor
electorale;
•
monitorizarea modului în care autorităţile administraţiei publice locale
îndeplinesc atribuţiile ce le revin potrivit actelor normative în materie electorală;
•
urmărirea modului de întocmire a listelor electorale permanente; verificarea
semnării listelor electorale permanente de către persoanele abilitate și a modului de
păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente;
•
obținerea de informații privind solicitările primite din partea alegătorilor
privind înscrierea acestora în listele electorale permanente cu adresa de reședință la
ultimul scrutin;
•
obținerea de informații privind exemplarele anterioare ale listelor electorale
permanente tipărite pentru consultările electorale și acordarea de îndrumare privind
modalitatea de predare spre topire a acestora;
•
obținerea de informații privind solicitările primite din partea formaţiunilor
politice care au participat la alegerile locale și parlamentare privind punerea la dispoziţie,
la cererea scrisă şi pe cheltuiala acestora, a unui extras din Registrul electoral;
•
obținerea de informații privind autorizarea persoanelor care efectuează
operaţiuni de actualizare în Registrul Electoral;
•
verificarea modului de efectuare la termen a actualizării datelor înscrise în
Registrul electoral pe baza comunicărilor primite;
•
acordarea de îndrumare privind operațiunile necesar a fi efectuate la nivelul
primăriei în Registrul Electoral;
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•
verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării
de către alegători a informațiilor înscrise în Registrul Electoral cu privire la propriile date
cu caracter personal;
•
urmărirea modului de întocmire a listelor electorale complementare;
verificarea semnării listelor electorale complementare de către persoanele abilitate și a
modului de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale complementare;
•
obținerea de informații privind persoanele care efectuează operațiuni în
listele electorale complementare și autorizarea acestora;
•
verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării
de către alegători a informațiilor înscrise în listele electorale complementare cu privire la
propriile date cu caracter personal, precum și a modului de soluționare a întâmpinărilor
împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din listele electorale
complementare;
•
urmărirea modului de întocmire a listelor electorale speciale; verificarea
semnării listelor electorale speciale de către persoanele abilitate și a modului de păstrare a
registrelor cuprinzând listele electorale speciale; verificarea comunicării către judecătoria
competentă teritorial a unui exemplar al listelor electorale speciale, precum și a
modificărilor operate în listele electorale speciale;
•
obținerea de informații privind persoanele care efectuează operațiuni în
listele electorale speciale și autorizarea acestora;
•
verificarea modului în care primarul asigură condiţiile necesare consultării
de către alegători a informațiilor înscrise în listele electorale speciale cu privire la
propriile date cu caracter personal, precum și a modului de soluționare a întâmpinărilor
împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din listele electorale speciale;
•
verificarea respectării criteriilor de delimitare a secțiilor de votare, de
arondare a alegătorilor la secțiile de votare, a altor elemente cuprinse în modalitatea de
delimitare și de stabilire a sediilor secțiilor de votare, conform prevederilor legale;
•
verificarea modului de păstrare şi gestionare a logisticii electorale folosite
la consultările electorale anterioare şi realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de
votare;
•
obținerea de informații privind problemele întâmpinate în organizarea și
desfășurarea consultărilor electorale anterioare;
•
urmărirea modului de respectare a hotărârilor, deciziilor și instrucţiunilor
AEP;
•
verificarea modului de efectuare a comunicărilor între primărie și serviciul
public comunitar local pentru evidența persoanelor în vederea obținerii informațiilor
necesare actualizării Registrului Electoral;
•
analiza demersurilor efectuate pentru punerea în legalitate a persoanelor
fără acte de identitate.
Ȋn ceea ce privește utilizarea infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului
național de raportare potrivit prevederilor OUG nr. 88/2013, compartimentele de
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specialitate ale AEP cu atribuții în materie au emis 79 de rapoarte în anul 2018, fiind
încărcate în aplicația informatică FOREXEBUG, după cum urmează:
• Buget și actualizări buget = 21 rapoarte
• Situații financiare lunare = 36 rapoarte
• Situații finaciare trimestriale = 16 rapoarte
• Situații financiare anuale = 6 rapoarte.
Obiectivul specific 1.6. – Consolidarea integrității instituționale prin planuri
dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern
Având în vedere modificările aduse de Ordinul Secretarului General al
Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al
entităților publice, a fost emis Ordinul Președintelui AEP nr. 181/2018 privind
reorganizarea Comisiei de monitorizare a AEP.
Prin Ordinul Președintelui AEP nr. 181/2018, Comisia de monitorizare a AEP a
preluat atribuțiile Echipei de gestionare a riscurilor la nivelul AEP cu privire la
monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică în vederea implementării
Standardului 8 – Managementul riscului, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 la
Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.
Comisia de monitorizare a AEP a actualizat Registrul riscurilor de la nivelul AEP
și a stabilit măsuri de remediere a acestora prin emiterea Planului pentru implementarea
măsurilor de control intern pentru anul 2019, în cadrul AEP, fiind aprobate prin Ordinul
Președintelui AEP nr. 374/2018. Documentele prevăd 135 de activități expuse unui
număr total de 225 de riscuri și stabilesc 347 de măsuri de remediere a acestora.
AEP a fost reprezentată la ambele reuniuni ale Platformei de cooperare a
autorităților independente și instituțiilor anticorupție din anul 2018, organizate cu scopul
coordonării și monitorizării de Ministerul Justiției a acțiunilor desfășurate în vederea
implementării SNA. De asemenea, AEP a transmis o situație privind indicatorii de
evaluare aferenți inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a
corupției (Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr. 583/2016) și Raportul privind stadiul
implementării la nivelul AEP a măsurilor prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie
2016 – 2020, aferent anului 2017.
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului este concretizată în
rapoartele de progres înaintate Secretariatului tehnic al SNA. În cursul anului 2019,
ulterior elaborării Raportului privind stadiul implementării la nivelul AEP a măsurilor
prevăzute de Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020, aferent anului 2018, va fi
consultat aparatul propriu de specialitate în vederea actualizării planului de integritate cu
scopul adaptării acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.
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Obiectivul general 2 – Continuarea dezvoltării unei culturi a transparenței
la nivelul AEP
Măsurile aferente acestui obiectiv general se încadrează într-un proces permanent
care implică atât o actualizare continuă a site-ului AEP şi a celorlalte instrumente de
comunicare cu publicul.
Mai arătăm că site-ul AEP este corelat cu standardul general de publicare a
informaţiilor de interes public, prevăzut în Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.
583/2016.
Pentru corecta informare a cetățenilor au fost emise 43 de comunicate de presă în
cursul anului 2018.
Obiectivul general 3 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a
riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale
Obiectivul specific 3.1. – Creşterea gradului de înţelegere a standardelor în
materia finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi promovarea
bunelor practici
Acest obiectiv este realizat prin organizarea de evenimente şi de sesiuni de
formare pentru reprezentanții partidelor politice (în special a mandatarilor financiari ai
competitorilor electorali). Ȋn anul 2018 au fost organizate 4 astfel de evenimente,
totalizând 40 de participanți.
În anul 2018 a fost emis materialul Instrucțiuni generale privind finanțarea
campaniei desfășurate cu ocazia referendumului național pentru revizuirea Constituției
României din data de 06.07-10.2018, fiind adus la cunoștința competitorilor electorali
prin publicarea pe site-ul AEP la adresa http://www.roaep.ro/finantare/referendum/.
De asemenea, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 20142020, AEP derulează proiectul ARGUS - integritate, etică, transparență, anticorupție în
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, care urmărește, printre altele,
creşterea gradului de înţelegere a standardelor în materia finanţării partidelor politice şi a
campaniilor electorale şi promovarea bunelor practici în materie.
Obiectivul specific 3.2. – Asigurarea publicității surselor de finanțare a
activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a cheltuielilor
aferente
Acest obiectiv este realizat prin raportările furnizate AEP de fiecare partid politic
(33 de raportări în anul 2016, 43 în anul 2017 și 31 în anul 2018).
Datele cantitative privind misiunile de control al surselor de finanțare a activității
partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și sancțiunile aplicate sunt
prevăzute în rapoartele de activitate ale instituției, disponibile la adresa
http://www.roaep.ro/prezentare/alte-materiale/.
Măsura continuării publicării în format deschis a datelor legate de finanțarea
partidelor politice și a campaniilor electorale este parțial implementată. Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activităților politice și a
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campaniilor electorale, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016,
prevăd ca până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an partidele politice să depună la
AEP raportările referitoare la activitatea desfășurată în anul anterior raportării. Datorită
faptului că nu toate formațiunile politice respectă termenul stabilit pentru depunerea
raportărilor, publicarea se va realiza pe măsură ce acestea sunt depuse la AEP.
Precizăm că, în anul 2018, a fost publicat pe site-ul AEP, la adresa
http://www.roaep.ro/finantare/raport-anual-de-activitate/, Raportul privind activitatea
desfășurată de către Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a
campaniilor electorale în anul 2017, cuprinzând informații privind publicarea datelor
legate de finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Totodată, se află în
curs de elaborare Raportul privind activitatea desfășurată de către Departamentul de
control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2018, urmând
a fi publicat pe site-ul AEP în cursul anului 2019.
Mai arătăm că la adresa http://www.roaep.ro/finantare/ sunt publicate informații
referitoare la subvențiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat, situația Valorile
absolute ale limitelor pentru donații, împrumuturi și cotizații, prevăzute de Legea nr.
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aferente anului 2018, extrase ale
rapoartelor de control efectuate, precum și raportările obligatorii privind activitatea
curentă ale formaţiunilor politice care le-au înaintat AEP.
Obiectivul specific 3.3. – Continuarea implementării recomandărilor
GRECO
În data de 18 aprilie 2017 s-a adoptat Addenda la al doilea Raport de
Conformitate privind România în cadrul celei de-a treia runde de evaluare care a vizat şi
transparenţa finanţării partidelor politice, prin care procedura de conformitate a fost
declarată încheiată.
Alte menţiuni
În cursul anului 2017, ca răspuns la Cererea de proiecte nr. CP 5/2017 –
Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale, în
cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, AEP a depus o
cerere de proiect care vizează consolidarea capacităţii administrative a AEP de a
contribui la creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale - ARGUS - integritate, etică,
transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.
Organismul de management competent a aprobat cererea de proiect în anul 2018, activitățile
specifice proiectului fiind în curs de organizare. Printre obiectivele proiectului sus-menționat se
află:
1. Realizarea ,,Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice", urmând a fi
prezentat reprezentanților partidelor politice invitați la ateliere de lucru.
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2. Instruirea personalului cu atribuții specifice în domeniul eticii și integrității și în domeniul
controlului și managementului riscurilor și vulnerabilităților instituționale.
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