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Cuvânt înainte al echipei  
de management 

 

Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016-2020 are ca scop principal 
„promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional 
în vederea prevenirii corupției în România, parte a unui plan de integritate dezvoltat 
pe bază de risc și standarde de control managerial intern”, sens în care au fost stabilite 
o serie de obiective generale cu același numitor comun: creșterea transparenței, 
consolidarea integrității instituționale și reducerea riscurilor de corupție în diferite 
domenii de activitate. În încercarea de a contribui la îndeplinirea obiectivelor 
strategice, Autoritatea Electorală Permanentă a depus și va depune în continuare 
eforturi conjugate pentru îndeplinirea, în termeni de eficiență și eficacitate, a 
obiectivului specific 3.5. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a 
riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale din 
cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reprezintă o instituție consacrată 
constituțional, ce deține competența generală în materie electorală, principalele 
reglementări referitoare la misiunea, organizarea și aparatul de specialitate, precum 
și atribuțiile exercitate fiind stabilite prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea AEP, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 100 din această 
lege, principala misiune a AEP este de a „asigura organizarea și desfășurarea alegerilor 
și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și 
europene în materie”, domeniu ce prezintă vulnerabilități, potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-
2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și 
măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 
transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, 
precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.  

Conform art. 103 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. AEP are atribuții exprese în acest domeniu. Prevederile 
anterior menționate trebuie corelate cu cele ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare și cele ale Hotărârii de Guvern nr. 10/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale. Modificările aduse Legii nr. 334/2006 în 
decursul ultimilor trei ani, însoțite de adoptarea unor noi norme metodologice de 
aplicare, au consolidat inclusiv competențele AEP în ceea ce privește verificarea 
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modului de finanțare a partidelor politice, creând astfel cadrul necesar pentru 
asigurarea integrității, eticii și transparenței în materie. 

În contextul adoptării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 prin 
Hotărârea de Guvern nr. 583/2016, Autoritatea Electorală Permanentă și-a asumat 
sarcinile ce decurg din respectarea acestui act normativ și a adoptat Declarația privind 
aderarea la valorile, principiile, obiectivele și mecanismele Strategiei Naționale 
Anticorupție pe perioada 2016-2020. Acest fapt demonstrează preocuparea constantă 
a managementului superior pentru îmbunătățirea capacității administrative a AEP prin 
creșterea transparenței, în scopul prevenirii vulnerabilităților și a riscurilor de corupție 
în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. 

Autoritatea Electorală Permanentă, în calitate de beneficiar al Proiectului 
„ARGUS – integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate 
Administrativă POCA 2014-2020, urmărește obținerea unor rezultate concrete, care să 
conducă la îndeplinirea obiectivelor specifice declarate și asumate în cadrul 
proiectului, în conformitate cu scopul principal „creșterea transparenței, eticii și 
integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, contribuind la implementarea 
obiectivului 3.5 din cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020”. În deplină 
conformitate cu scopul declarat al proiectului, Autoritatea Electorală Permanentă a 
selectat, în mod transparent, un grup de patru experți naționali din exteriorul 
Autorității, urmărind îmbunătățirea continuă a activității prin prisma practicilor 
naționale și internaționale în materia finanțării organizațiilor politice. Practicile 
identificate sunt incluse în prezentul Ghid, document structurat astfel încât să 
răspundă problematicilor actuale privind finanțarea activității curente a partidelor 
politice și a campaniilor electorale. 

Formarea unei echipe de lucru mixte, ce conține experți din cadrul Autorității, 
care cunosc în detaliu procesele de control al veniturilor și cheltuielilor formațiunilor 
politice, în timpul campaniilor electorale și în afara acestora și experți cooptați din 
exterior, ce pot formula opinii și recomandări obiective, independente de interesele 
oricărei formațiuni politice, reprezintă o oportunitate pentru Autoritatea Electorală 
Permanentă de a intensifica eforturile depuse pentru reducerea vulnerabilităților și a 
riscurilor de corupție în finanțarea partidelor și organizarea campaniilor electorale. 
Realizarea unui „Ghid de bune practici privind finanțarea partidelor politice” se 
impune ca o necesitate în contextul recomandărilor GRECO, referitoare la 
îmbunătățirea cadrului legislativ și la consolidarea competențelor personalului AEP în 
ceea ce privește verificarea surselor de finanțare și a modului în care sunt susținute 
financiar campaniile electorale. Ghidul constituie un element de noutate, inovator, în 
prezent neexistând în România un astfel de instrument pentru reducerea 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în organizarea și finanțarea campaniilor 
electorale, până în prezent existând doar ghiduri sub forma unor culegeri de texte 
legislative, al căror scop este de a face cunoscute prevederile legale obligatorii.  
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Introducere 
 
Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale reprezintă un subiect 

de interes strategic, atât pentru Autoritatea Electorală Permanentă, cât și pentru 
reprezentanții organizațiilor politice. Problematică intens dezbătută în ultimii ani, 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale a căpătat noi valențe în 
contextul monitorizării permanente a României de forurile internaționale responsabile 
de lupta împotriva corupției.  

Sfârșitul anului 2003 și începutul anului 2004 au reprezentat pentru România 
momente de maximă importanță pentru demararea procesului de promovare intensă a 
valorilor democratice și a luptei pentru creșterea transparenței în domenii strategice 
pentru țară. Prin semnarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției, în 
decembrie 2003 și ratificarea acesteia prin Legea nr. 365/2004, România și-a asumat o 
serie de responsabilități precum promovarea unor practici eficiente pentru prevenirea 
și combaterea corupției, consolidarea aparatului de stat pentru creșterea capacității 
de evaluare periodică a instrumentelor juridice și a măsurilor administrative pentru a 
determina dacă acestea sunt corespunzătoare pentru prevenirea și combaterea 
corupției, consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională la nivel local, 
regional și internațional în lupta împotriva fenomenelor de corupție și dezvoltarea 
capacității de participare la proiecte internaționale care urmăresc prevenirea 
corupției. 

Ulterior, integrarea în spațiul european, precum și reformele democratice și 
legislative au condus la necesitatea adoptării unor strategii naționale anticorupție care 
să poziționeze România în rândul statelor care promovează valorile democratice și 
europene, printre care regăsim etica, transparența, imparțialitatea, egalitatea de 
șanse și lipsa discriminării de orice natură în domeniile de activitate. 

Anul 2010 reprezintă un an de referință pentru domeniul electoral, tabloul 
general al modului în care este abordată problematica transparenței finanțării 
organizațiilor politice fiind surprins în Raportul de evaluare a României privind 
Transparența Finanțării Partidelor Politice, adoptat de Grupul Statelor împotriva 
Corupției (GRECO) la cea de-a 49 – a Reuniune Plenară de la Strasbourg. În cadrul 
raportului este conturată imaginea de ansamblu asupra sistemului de finanțare 
politică, fiind luate în considerare atât finanțarea publică, cât și finanțarea privată, 
în contextul legal al obligațiilor și responsabilităților tuturor părților implicate. 
Raportul GRECO s-a încheiat cu 13 recomandări care trebuie implementate pentru a 
demonstra preocuparea României pentru creșterea transparenței sistemului finanțării 
electorale. Din 2010 și până în prezent, România a fost permanent monitorizată în 
ceea ce privește stadiul implementării recomandărilor GRECO.   
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În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă, prin eforturile depuse 
pentru armonizarea legislației cu standardele internaționale în materia finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și pentru dezvoltarea modului 
de exercitare a controlului asupra veniturilor și cheltuielilor destinate activităților 
electorale, incluzând aici activitatea curentă a formațiunilor politice și activitatea 
specifică din timpul campaniilor electorale, demonstrează că este una dintre instituțiile 
care participă activ la îmbunătățirea domeniului electoral, în conformitate cu 
recomandările internaționale. 

Cu toate acestea, deși au fost depuse eforturi succesive pentru implementarea 
tuturor recomandărilor internaționale, fiind făcute progrese semnificative în domeniul 
finanțării electorale și exercitării controlului asupra acestui aspect, încă mai există 
zone considerate vulnerabile și recomandări considerate parțial implementate sau chiar 
neimplementate, așa cum reiese din ultimul raport de conformitate adoptat de GRECO 
în martie 2017. 

Așadar, prezentul Ghid de bune practici privind finanțarea partidelor politice 
va aduce un plus de valoare eforturilor depuse de Autoritatea Electorală Permanentă 
în încercarea de a identifica oportunități ce pot fi valorificate în procesul de 
implementare a recomandărilor mai sus menționate și de îndeplinire a obiectivelor 
specifice din Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. 

Etica, integritatea și transparența finanțării activității curente a organizațiilor 
politice și a campaniilor electorale reprezintă principii consacrate prin Legea nr. 
334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. În scopul prevenirii 
vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale, aceste principii care vor fi ilustrate în mod semnificativ la 
nivelul acestui Ghid, atât din perspectiva reglementărilor a căror aplicare ar trebui să 
contribuie la respectarea acestora, dar și a exemplelor practice inventariate și 
prezentate pe parcursul elaborării sale. Practicile identificate la nivel național sau 
internațional și prezentate în cadrul Ghidului de bune practici privind finanțarea 
partidelor politice vor avea scop ilustrativ, contribuind la prevenirea practicilor ilegale 
prin promovarea unei conduite etice, integre și profesioniste a părților interesate. Este 
evident că în acest context poate fi acordată o atenție sporită „deformalizării activității 
de control”, astfel încât efectele negative ale unor eventuale fapte și mentalități 
coruptive să fie limitate în mod semnificativ. 

În încercarea de a răspunde necesităților tuturor părților implicate în procesul 
electoral, bunele practici identificate la nivel național sau internațional și incluse în 
acest ghid au fost prezentate și dezbătute în cadrul workshop-ului organizat cu 
reprezentanții partidelor politice și reprezentanți ai Autorității Electorale Permanente. 
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Cui se adresează acest ghid? 
 
Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice se adresează 

tuturor părților interesate de modalitatea de desfășurare și ținere sub control a 
procesului de finanțare a organizațiilor politice și a campaniilor electorale. 

Includem în această categorie: 

 Partidele politice, alianțe politice sau electorale, organizații ale cetățenilor 
aparținând minorităților naționale care au obținut mandate în alegeri sau 
care propun candidați 

Ghidul de bune practici se adresează în mod deosebit partidelor politice, 
alianțelor politice sau electorale, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 
naționale care au obținut mandate în alegeri sau care propun candidați. Bunele practici 
identificate la nivel național și internațional vor ajuta organizațiile politice să își 
îmbunătățească procesele de planificare și organizare a activităților de strângere de 
fonduri pentru susținerea activității curente, dar și pentru susținerea campaniilor 
electorale. Work-shop-urile desfășurate împreună cu reprezentanții formațiunilor 
politice vor oferi acestora posibilitatea de a exprima propriile considerente privind 
dificultățile întâlnite în practica organizațională curentă.  

Totodată, organizațiile politice vor înțelege importanța respectării 
recomandărilor grupului GRECO, precum și importanța alinierii la standardele 
internaționale în domeniul finanțării. Vulnerabilitățile identificate ca urmare a 
analizării practicilor de finanțare a activității curente a partidelor politice și respectiv 
a campaniilor derulate de acestea au determinat formularea mai multor recomandări 
de către grupul GRECO, acestea vizând în principal îmbunătățirea cadrului legislativ 
existent. În acest context, atenția a fost îndreptată inclusiv spre posibilitățile de 
îmbunătățire și consolidare a competențelor personalului din cadrul Autorității 
Electorale Permanente în ceea ce privește verificarea, monitorizarea și aplicarea 
sancțiunilor, dacă situația impune acest lucru. Astfel, elaborarea unui ghid de bune 
practici în materia finanțării partidelor politice aduce cel puțin un dublu avantaj 
formațiunilor politice, atât prin creșterea gradului de apreciere privind implicarea 
acestora în implementarea recomandărilor internaționale elaborate de GRECO, 
recomandări pentru care România este monitorizată permanent și evaluată periodic, 
cât și prin îmbunătățirea comunicării interinstituționale cu reprezentanții și personalul 
Autorității Electorale Permanente cu atribuții de control în domeniu. 

 Managementul superior și factorii decizionali, precum și întregul personal al 
Autorității Electorale Permanente 

Ca etapă preliminară realizării Ghidului de bune practici, experții cooptați din 
exteriorul Autorității Electorale Permanente au realizat o analiză diagnostic a modului 
de desfășurare a procedurilor de control – instrumente utilizate de AEP în procesele 
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specifice de control – fiind evaluată situația actuală a capacității administrative a 
autorității în ceea ce privește desfășurarea proceselor de control. 

Bunele practici identificate la nivel național și internațional și prezentate în 
cadrul Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice vor contribui la 
creșterea capacității Autorității Electorale Permanente de asigurare a eticii și 
integrității la nivelul instituției și la îmbunătățirea comportamentului profesional și etic 
al resurselor umane. Totodată, bunele practici în materia finanțării organizațiilor 
politice și a campaniilor electorale vor constitui un pilon fundamental în susținerea și 
dezvoltarea procesului de promovare a unor norme unitare și a unor proceduri 
actualizate în domeniul controlului și managementului riscurilor, precum și al 
procesului de monitorizare a vulnerabilităților instituționale, în scopul asigurării unui 
nivel ridicat de performanță a Autorității Electorale Permanente. Fiind un instrument 
de lucru cu rol practic-aplicativ ce își propune să abordeze corupția ca fenomen 
deosebit de grav, ce afectează activitatea partidelor politice, atât din perspectiva 
finanțării curente a acestora, dar și a finanțării campaniilor electorale, Ghidul va 
contribui la consolidarea capacității administrative la nivelul AEP de prevenire și 
combatere a corupției electorale.  

 Factori decizionali la nivel de stat 

Inițiatorii proiectelor de acte normative în domeniul electoral pot studia 
practicile internaționale în materia finanțării activității curente a organizațiilor politice 
și a campaniilor electorale incluse în prezentul Ghid, în scopul identificării 
oportunităților de îmbunătățire și simplificare a legislației, pentru eficientizarea 
procesului de finanțare. 

 Reprezentanți ai societății civile și organizații non-guvernamentale 

Indiferent de domeniul de activitate în care activează, ONG-urile sunt 
recunoscute la nivel național și internațional ca actori importanți pentru procesul de 
consolidare a democrației și de promovare a valorilor democratice. Prin atitudinea 
proactivă, ONG-urile contribuie activ la construirea unei societăți civile responsabile și 
direct implicate în problematicile de importanță strategică.  

Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice poate avea rol de 
îndrumare a acestor organizații, determinându-le să fie mult mai active în lupta 
împotriva corupției în domeniul electoral. Astfel, se va aduce un plus de valoare 
eforturilor de conștientizare a societății civile asupra riscurilor generate de tolerarea 
acestui fenomen.  

 Cetățeni interesați de potențialul de dezvoltare a instituțiilor statului privind 
creșterea transparenței în materia finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale 

Evidențierea bunelor practici identificate la nivel național și internațional va 
conduce la creșterea gradului de conștientizare publică privind amploarea acestui 
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fenomen care afectează atât imaginea țării la nivel internațional, cât și buna 
desfășurare a proceselor electorale.  

Un aspect important inclus în conținutul ghidului este cel legat de principalele 
riscuri de corupție din perspectiva impactului pe care acestea îl au asupra societății, 
dar și din perspectiva răspunderii persoanelor care contribuie la apariția unor 
evenimente nefavorabile. 

De asemenea, prin parcurgerea Ghidului de bune practici privind finanțarea 
partidelor politice, orice cetățean direct interesat se poate familiariza cu procesul de 
finanțare a activității curente a partidelor politice și a campaniilor electorale dintr-o 
perspectivă comparativă cu desfășurarea acestui proces în alte state membre ale 
Uniunii Europene. În acest fel, studierea prezentului ghid va conduce la o mai bună 
înțelegere a deciziilor manageriale și a acțiunilor întreprinse la nivelul Autorității 
Electorale Permanente, pentru ținerea sub control a domeniului electoral. 

 Instituții publice interesate de implementarea Strategiei Naționale 
Anticorupție 

Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice poate reprezenta 
un model pentru toate instituțiile în care se dorește îmbunătățirea activității curente, 
prin crearea altor ghiduri de bune practici în domeniile specifice de activitate. 

De asemenea, putem aprecia Ghidul de bune practici privind finanțarea 
partidelor politice ca un instrument util pentru îmbunătățirea cooperării inter-
instituționale în efortul comun pentru prevenirea și combaterea corupției. 

Totodată, informațiile pot fi utile pentru îmbunătățirea modului de desfășurare 
a proceselor de evidență, monitorizare și control, procese care, în anumite limite și 
condiții, fac parte din obiectul de activitate al altor instituții, precum: 

 Curtea de Conturi – instituție care exercită, conform statutului, funcția 
de control asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare 
a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public și care are 
obligația, în conformitate cu legea finanțării partidelor politice, de a 
efectua controlul privind subvențiile de la bugetul de stat. 

 Ministerul Finanțelor Publice – instituție care aprobă și coordonează 
activitatea bugetară a ordonatorilor principali de credite (cum este 
Autoritatea Electorală Permanentă) și care influențează decisiv gradul de 
stabilire a echilibrului dintre sursele de finanțare (surse private și bugetul 
public). 

 Agenția Națională de Administrare Fiscală – instituție cu atribuții în 
domeniul gestionării impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a celorlalte 
venituri bugetare date în competența sa, conform legii. Prezentul Ghid 
de bune practici privind finanțarea partidelor politice poate contribui la 
îmbunătățirea relațiilor interinstituționale dintre ANAF și AEP, având în 
vedere necesitatea verificării informațiilor privind datoriile exigibile la 
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bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale sau la bugetele locale, ale 
donatorilor persoane juridice cărora le este interzisă donația în cazul 
datoriilor mai vechi de 60 de zile, cu excepția situației când au de 
recuperat sume mai mari decât datoria proprie (Art. 6, alin. 7 din Legea 
334/2006).  

 Ministerul de Justiție – instituție direct interesată de măsurile luate de 
autoritățile publice pentru implementarea Strategiei Naționale 
Anticorupție. 

 Tribunalul București – instituție cu drept exclusiv de operare în Registrul 
Partidelor Politice și al Alianțelor politice din România (instrument legal 
de evidență a partidelor și alianțelor politice din România, conform 
legislației) și care, prin promptitudinea operărilor, influențează 
planificarea proceselor de control.  

 Curtea Constituțională a României – conform Constituției, Curtea 
Constituțională a României veghează la respectarea procedurii pentru 
alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului, 
soluționează contestațiile privind înregistrarea sau respingerea 
înregistrării candidaturilor sau a semnelor electorale, soluționează 
contestațiile privind împiedicarea unui partid sau a unei formațiuni 
politice ori a unui candidat de a‑și desfășura campania electorală, 
soluționează contestațiile privind anularea rezultatelor alegerilor, 
confirmă și validează rezultatul alegerilor. 

 
 

 Comunitatea academică din România  

Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice poate fi utilizat ca 
punct de pornire pentru realizarea a numeroase articole, lucrări sau studii ce pot fi 
publicate în reviste de specialitate, indexate baze de date internaționale. Prin 
informațiile incluse în prezentul ghid, se pot deschide noi oportunități de cercetare 
științifică, în scopul identificării celor mai eficiente sisteme de finanțare a 
organizațiilor politice și a campaniilor electorale, din perspectiva surselor de finanțare 
acceptate și utilizate în diferite state și a modului în care este exercitat controlul din 
partea autorităților competente, în contextul în care noua cultură internațională 
urmărește asigurarea transparenței, a legalității, a echității și egalității de șanse.   
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Importanța Ghidului de bune practici privind finanțarea 
partidelor politice în contextul electoral actual 
 

Principala definiție a democrației evidențiază importanța dezvoltării unui regim 
politic care se bazează pe voința poporului, respectând principiul votului universal și al 
suveranității poporului. De esența democrației moderne ține și buna guvernare a 
statului, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. 
Apariția fenomenului corupției în mediul politic, generat de o varietate de interese și 
amplificat de lipsa transparenței și a unei legislații lacunare, creează pentru orice stat 
democratic “efectul de domino”, în sensul că se va extinde rapid, ca o reacție în lanț, 
la nivelul tuturor domeniilor de activitate, ce reprezintă piloni fundamentali de 
susținere ai societății. 

 
Figura I.1. Importanța ghidului de bune practici 

 

Corupția politică, incluzând aici toate categoriile de fapte de corupție, este 
considerată în toate statele europene ca o piedică în buna desfășurare a întregului 
proces electoral și un factor care scade încrederea investitorilor, partenerilor și 
colaboratorilor din toate domeniile de activitate. Imaginea țării este puternic afectată, 
fapt ce atrage creșterea gradului de monitorizare din partea organismelor și forurilor 
internaționale, a căror raportare destabilizează credibilitatea în plan socio-economic 
și politic. Relațiile internaționale sunt, de asemenea, puternic afectate.  
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Preluarea puterii politice de competitori electorali care și-au desfășurat 
campania electorală în mod fraudulos, cu venituri din surse ce nu pot fi justificate sau 
care fac la rândul lor obiectul unor fapte de corupție este periculoasă prin prisma 
susținerii ulterioare a grupurilor de interese care au contribuit cu resurse financiare. 
Având în vedere că aceste grupuri de interese desfășoară activități în diferite domenii 
de activitate, fenomenul devine în timp unul greu controlabil, probabilitatea eradicării 
corupției fiind mult diminuată. 

Se ridică în mod justificat câteva întrebări de importanță strategică pentru orice 
țară. Cine va dori să dezvolte parteneriate strategice cu un stat în care aparatul 
funcțional nu poate gestiona corespunzător corupția? Ce investitori vor fi atrași de o 
piață financiară puternic destabilizată și de un mediu politic vulnerabil? Ce uniune 
regională va fi interesată de integrarea unui stat care nu își poate apăra cetățenii? Care 
va fi gradul de încredere a creditorilor internaționali? În acest context total nefavorabil, 
tot factorii decizionali la nivel de stat vor trebui să amplifice eforturile pentru 
prevenirea și combaterea fenomenului corupției și vor suporta presiunile venite pe de 
o parte de la cetățenii lipsiți de încredere, iar pe de altă parte de la organisme 
internaționale de monitorizare și control.  

Există o puternică legătură de interdependență între domeniul politic și 
domeniul socio-economic. Faptele de corupție din domeniul politic se răsfrâng direct 
asupra vieții cetățenilor, afectând drepturile și libertățile fundamentale ale acestora. 
Dincolo de faptul că se creează un puternic deficit de democrație, putem evidenția 
amplificarea fenomenul sărăciei și a apariției unor dezechilibre semnificative între 
clasele sociale. Spre exemplu, cheltuielile guvernamentale nesustenabile generate de 
diferite interese, au ca rezultat o creștere rapidă a inflației care afectează puterea de 
cumpărare a cetățenilor și implicit nivelul de trai al acestora.  

Formațiunile politice trebuie să înțeleagă că dezvoltarea unei conduite corecte 
și fără compromisuri este în avantajul tuturor. Reformarea sistemului electoral la 
nivelul tuturor statelor membre ale Uniunii Europene pornește de la același numitor 
comun: reducerea corupției și creșterea transparenței la nivelul tuturor aspectelor ce 
țin de domeniul electoral, de la finanțarea formațiunilor politice și a campaniilor 
electorale și până la deciziile manageriale ale factorilor decizionali responsabili de 
planificarea, organizarea și coordonarea activităților specifice. Întreaga activitate a 
partidelor politice este apreciată în timpul campaniilor electorale, iar rezultatele se 
văd și pot fi apreciate în funcție de numărul persoanelor care și-au exercitat dreptul 
de vot. Nicio formațiune politică nu își dorește rezultate slabe la finalul campaniei 
electorale. Prin urmare, atât reprezentanții, cât și membrii unui partid politic trebuie 
să promoveze transparența și să lupte împotriva corupției prin toate mijloacele 
posibile, pentru a beneficia astfel de toate avantajele ulterioare, generate de suportul 
intern și internațional. Un aspect important este cel legat de încrederea cetățenilor în 
formațiunile politice, încredere care poate fi afectată pe termen lung dacă aceste 
organisme nu dovedesc că promovează valorile etice și democratice. 
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Contribuția Ghidului de bune practici privind finanțarea 
partidelor politice la implementarea Strategiei Naționale 
Anticorupție 2016-2020 
 
Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, a fost adoptată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 583/2016, ca rezultat al unui îndelungat proces de consultare publică și 
a avut în vedere concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015. 
Documentul preia bunele practici dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015, respectiv 
misiunile de evaluare și platformele de cooperare, propunându-și totodată să 
îmbunătățească aspectele care nu au funcționat. Scopul principal al strategiei este 
promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ și instituțional de 
prevenire și combatere a corupției în România. 

Strategia se adresează tuturor instituțiilor publice care reprezintă puterea 
executivă, legislativă și judecătorească, autorităților publice locale, mediului de 
afaceri și societății civile. Pentru fiecare tip de intervenție sunt identificate obiective 
generale și specifice. Documentul promovează principiul transparenței decizionale și a 
guvernării deschise, precum și trei direcții de intervenție strategică în domeniul 
anticorupție: prevenire, educație și combatere. 

În vederea îndeplinirii obiectivului 3.5 din SNA 2016-2020, respectiv creșterea 
integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale, Autoritatea Electorală Permanentă 
depune eforturi pentru consolidarea capacității organizaționale și îmbunătățirea 
competențelor resurselor umane, pentru a putea răspunde în mod corespunzător 
situațiilor generate de punerea în practică a Planului anual de control, conform 
propriilor proceduri operaționale formalizate.  

Creșterea capacității AEP de asigurare a eticii și integrității la nivelul instituției, 
promovând norme unitare și proceduri actualizate în domeniul controlului asupra 
veniturilor și cheltuielilor necesare desfășurării activității curente a partidelor politice 
și a campaniilor electorale, precum și în ceea ce privește controlul intern managerial 
și managementul riscurilor și vulnerabilităților instituționale, va asigura un nivel ridicat 
de performanță în domeniu.  

Bunele practici internaționale identificate și incluse în prezentul Ghid vor oferi 
direcții strategice de dezvoltare a capacității administrative a AEP și a competențelor 
formațiunilor politice și competitorilor electorali. Pornind de la elementele incluse în 
acest Ghid, organizațiile își pot stabili o listă a priorităților de intervenție, urmărind 
puncte importante precum: formularea unor propuneri de modificare a legislației, 
identificarea unor soluții viabile de ținere sub control a riscurilor instituționale, 
actualizarea procedurilor operaționale proprii.  
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Scopul și obiectivele principale ale ghidului 
 

Scopul principal al Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor 
politice constă în îmbunătățirea capacității administrative a Autorității Electorale 
Permanente de a preveni și combate corupția în domeniul finanțării partidelor politice 
și a campaniilor electorale, domeniu cu multe vulnerabilități care au determinat o 
atentă monitorizare derulată de GRECO, din anul 2010 și până în prezent. De asemenea, 
experții care au contribuit la elaborarea prezentului Ghid își propun, prin identificarea 
bunelor practici de la nivel extern, să contribuie la creșterea gradului de conștientizare 
a formațiunilor politice, instituțiilor publice și societății civile asupra impactului 
negativ al acestui fenomen în diferite domenii de activitate, precum și asupra imaginii 
României la nivel internațional.  

Scopul colectării de bune practici este acela de a le face accesibile tuturor 
părților interesate și de a promova punerea în aplicare a reglementărilor internaționale 
în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor internaționale. Este 
fundamental să existe reguli clare cu privire la finanțarea partidelor politice și a 
candidaților, precum și un organism puternic de supraveghere și control care să 
investigheze corupția. De asemenea, transparența este necesară pentru a permite 
societății civile, mass-media și alegătorilor să monitorizeze întregul procesul. 
Monitorizarea electorală poate include monitorizarea finanțării campaniilor electorale 
și a partidelor politice, utilizarea necorespunzătoare a fondurilor de stat și a resurselor 
administrative publice în scop electoral. 

Deși documentele internaționale privind finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale arată că nu există o regulă universală care să asigure 
eficacitatea regimurilor de finanțare politică, reglementările din acest domeniu joacă 
un rol important în consolidarea democrației, reducerea riscurilor de corupție și a 
influenței nejustificate a grupurilor de interese, dar și îmbunătățirea transparenței și a 
răspunderii. Organizațiile internaționale și nonguvernamentale care operează în 
domeniu au recunoscut necesitatea adoptării unei serii de măsuri care să 
reglementează aspectele cheie ale finanțării partidelor politice, pentru a fi 
fundamentale, pentru a reduce corupția și pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile. Totodată, având ca punct de pornire exemplele de bune practici 
internaționale, Autoritatea Electorală Permanentă poate implementa decizii 
manageriale care să ajute la îndeplinirea obiectivului referitor la „creșterea 
integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale” – obiectiv inclus în Strategia Națională 
Anticorupție 2016-2020.   

Obiectivul principal al Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor 
politice este de a furniza suport informațional și metodologic pentru formațiunile 
politice și autoritățile publice responsabile de monitorizarea și controlul procesului de 
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finanțare a activității curente a partidelor politice și a campaniilor electorale. În 
conformitate cu obiectivul principal, pentru elaborarea prezentului Ghid au fost 
formulate o serie de obiective derivate, ce vor fi urmărite pentru îndeplinirea scopului 
inițial. Obiectivele derivate sunt sintetizate în figura de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.2. Obiective secundare ale Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor politice 

Identificarea vulnerabilităților și riscurilor asociate în domeniul finanțării 

Colectarea și selectarea bunelor practici la nivel național și internațional 

Sintetizarea legislației și identificarea posibilităților de lege ferenda 

Identificarea posibilităților de implementare a recomandărilor internaționale GRECO 

Explicarea principiilor finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Analiza comparativă a modalităților de finanțare și a tipurilor de activități finanțate 

Evidențierea importanței și a rolului mandatarului financiar 

Identificarea direcțiilor de îmbunătățire și creștere a transparenței 
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Metodologia de elaborare a "Ghidului de bune practici"   
 

Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice a fost realizat în 
decurs de cinci luni, în conformitate cu planificarea și cu obiectivele stabilite. 
Metodologia de elaborare a prezentului Ghid a fost alcătuită din două etape, după cum 
urmează. 

 Etapa 1 – Analiza procedurilor de control din punct de vedere al structurii 
și conținutului. Această etapă a presupus realizarea unei analize diagnostic a 
procedurilor de control, urmărind identificarea vulnerabilităților în materie 
procedurală și identificarea posibilităților de îmbunătățire, atât din punct de 
vedere structural, cât și din punct de vedere al aplicabilității procedurilor în 
practica organizațională. Analiza diagnostic a procedurilor de control, ca etapă 
preliminară elaborării Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor 
politice, s-a dovedit a fi utilă pentru înțelegerea cadrului general de desfășurare 
a tipurilor de control efectuate la nivel național de către autoritatea de 
reglementare și control (Autoritatea Electorală Permanentă) și anume: controlul 
activității curente a partidelor politice (desfășurat în afara campaniilor 
electorale în baza Planului anual de control), controlul veniturilor și cheltuielilor 
destinate campaniilor electorale (presupune controlul intrărilor și ieșirilor 
financiare și rambursarea cheltuielilor electorale în cazul în care sunt îndeplinite 
condițiile de rambursare) și controlul efectuat în urma sesizărilor scrise sau a 
sesizării din oficiu a Autorității Electorale Permanente. În scopul finalizării 
acestei etape au fost formulate o serie de recomandări care pot contribui la 
îmbunătățirea instrumentelor utilizate în procesul de control, printr-o mai bună 
structurare și eficientizare a procedurilor operaționale și a întregului proces de 
control al finanțării activității curente a partidelor politice și a campaniilor 
electorale.  

 Etapa 2 – Elaborarea Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor 
politice. Această etapă a presupus studierea mai multor documente relevante 
în materia finanțării organizațiilor politice și a campaniilor electorale, fiind 
acordată o atenție deosebită rapoartelor de conformitate a statului privind 
implementarea recomandărilor internaționale ale experților GRECO referitoare 
la transparentizarea finanțării. Totodată, a fost analizat cadrul legal și 
organizatoric al procesului de finanțare la nivel internațional, în scopul 
identificării exemplelor de bune practici ce pot deveni sursă de inspirație pentru 
autoritățile responsabile cu monitorizarea și controlul veniturilor și cheltuielilor 
în domeniul electoral. Analiza recomandărilor și standardelor internaționale, 
precum și a modelelor de finanțare și control ale altor state este utilă pentru 
evidențierea tendințelor în domeniul finanțării electorale, tendințe care se 
îndreaptă categoric către creșterea transparenței veniturilor și a cheltuielilor și 
a asigurării egalității de șanse pentru toți competitorii electorali. 
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Activitatea de realizare a Ghidului de bune practici privind finanțarea partidelor 
politice a fost permanent susținută de reprezentanții Autorității Electorale 
Permanente, prin punerea la dispoziție a informațiilor necesare selectării exemplelor 
de bune practici la nivel internațional.  

Identificarea direcției de realizare a prezentului Ghid a fost posibilă prin 
studierea și analizarea modalității de desfășurare a procesului de finanțare a 
campaniilor electorale și a activităților specifice de control, cuprinse în cele două 
rapoarte de activitate întocmite de delegația Autorității Electorale Permanente în urma 
vizitelor de lucru efectuate în Olanda și Ungaria, în perioada 25.03-29.03.2019, 
respectiv 06.05-10.05.2019.  

Exemplele de bune practici întâlnite în Olanda și Ungaria sunt incluse în casetele 
de lucru din cadrul capitolelor referitoare la finanțarea campaniilor electorale, la rolul 
mandatarului financiar și înregistrarea acestuia în urma îndeplinirii condițiilor de 
eligibilitate, precum și la riscurile procesului de finanțare a partidelor politice și a 
campaniilor electorale și sancțiunile aplicabile în urma încălcării prevederilor legale.  

Având în vedere caracterul oficial al exemplelor de bune practici întâlnite în 
Olanda și Ungaria și incluse în prezentul Ghid, acestea pot fi apreciate ca Studii de caz 
în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. 

Vizita delegației Autorității Electorale Permanente în Olanda a avut ca obiectiv 
schimbul de experiență între organismele de supraveghere și control electoral în 
materia legislației electorale și a finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale. 

Agenda de lucru a inclus prezentări și dezbateri, la Ministerul de Interne și Relații 
cu Regatul (MIKR) și la Consiliul Electoral din Olanda (Kiesraad), în cadrul cărora au fost 
discutate și analizate asemănări și deosebiri între legislațiile specifice, prezentarea 
sistemului electoral din Olanda, precum și modul de derulare și abordare a activității 
de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. 

Vizita delegației Autorității Electorale Permanente în Ungaria avut ca obiectiv, 
de asemenea, schimbul de experiență între organismele de control electoral în materia 
legislației electorale din cele două țări, cu accent pe finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale. 

Agenda de lucru a inclus prezentări și dezbateri, la sediul Biroului Electoral 
Național, Comisiei Electorale Naționale, Oficiului de Stat pentru Audit și Trezoreriei de 
Stat, în cadrul cărora au fost discutate și analizate asemănări și deosebiri între 
legislațiile specifice, prezentarea sistemului electoral din Ungaria, precum și modul de 
derulare și abordare a controalelor ce vizează finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale.  
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Capitolul 1 

Principii. Linii directoare în finanțarea 
partidelor politice 

 
 

Cultura politică din cadrul oricărei societăți sau țări are o influență semnificativă 
asupra elaborării legilor care reglementează finanțarea partidelor politice. Dacă, în 
general, nivelul de aplicare și de respectare a legilor este precar într-o anumită țară, 
atunci este puțin probabil ca reglementările privind finanțarea partidelor politice să 
facă excepție de la această regulă (Transparency International, Political Finance 
Regulations: Bridging the Enforcement Gap, 2009). 

Organizațiile politice au nevoie de finanțare adecvată pentru a-și îndeplini 
funcțiile de bază, atât în perioadele electorale de campanii, cât și între acestea, pentru 
a-și putea desfășura activitatea curentă. Luând în considerare principiile finanțării 
partidelor politice, se poate spune că reglementarea finanțării partidelor politice 
este esențială pentru a garanta independența partidelor față de influența 
nejustificată creată de donatori, pentru a asigura partidelor posibilitatea de a 
concura în conformitate cu principiul egalității de șanse, dar și pentru a asigura 
transparența în finanțarea politică.  

Privite la modul general, principiile finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale reprezintă o expresie a tendințelor internaționale în domeniul finanțării și a 
modului în care valorile democratice sunt promovate în statul de drept. Deși nu suportă 
o clasificare anume și nici nu sunt raportate la anumite limite, se poate considera că 
importanța principiilor în materia finanțării partidelor politice rezidă din valorificarea 
unor aspecte esențiale, precum: parametri în care acestea încadrează aspectele 
finanțării în domeniul politic; direcții spre care acestea îndreaptă acțiunile și deciziile 
părților implicate și direct interesate; ansamblul orientărilor majore pe care acestea le 
reflectă în conformitate cu cultura internațională. 

Pe baza recomandărilor experților internaționali din diferite organizații 
recunoscute pentru eforturile depuse pentru combaterea fenomenului de corupție, 
participanții la finanțarea partidelor politice vor putea lua măsuri pentru a contribui la 
crearea unui angajament politic care să răspundă interesului public, angajament care 
trebuie să fie centrat pe promovarea unei reforme în domeniul finanțării politice prin 
care să asigure reducerea corupției și creșterea transparenței, pentru consolidarea 
statului de drept.  În România principiile finanțării partidelor politice sunt precizate în 
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 
electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Figura 1.1. Principiile generale ale 
finanțării partidelor din Legea nr. 

334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale, 
republicată, cu modificările și 

completările ulterioare (inclusiv 
Legea nr. 148/2019 pentru 

modificarea și completarea unor 
acte normative în materie 

electorală) 

Principiul legalității – regulă esențială care impune respectarea 
legii fundamentale și a celorlalte acte normative existente de către 
toate organele de stat, toate persoanele juridice de drept public sau 
privat și toți cetățenii. În acest context, finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale (indiferent dacă un competitor 
electoral face parte dintr-o formațiune politică sau este candidat independent) se 
realizează și trebuie să se realizeze numai în condițiile legii.  

Principiul legalității evidențiază două dimensiuni esențiale în materia finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale: o dimensiune legală și o dimensiune 
culturală. 

Dimensiunea legală – reflectă raportarea la normele juridice aplicabile. 
Respectarea prevederilor legale nu este o opțiune, ci are caracter absolut 
obligatoriu, atrăgând sancțiuni contravenționale și penale, atât pentru 
reprezentanții partidelor politice, cât și pentru mandatarii financiari, exclusiv 
responsabili de evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală 
aparținând partidelor politice și candidaților independenți.  

În 2017, Consiliul Europei, în Manualul Consiliului Europei pentru organizațiile 
societății civile (pag. 58), coroborând informații de la alte organisme internaționale 
(International IDEA, ONU și OSCE), evidenția două aspecte deosebit de importante 
pentru legalitatea finanțării activității curente a partidelor politice și a campaniilor 

PRINCIPIILE 
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Principiul 
legalității

Principiul 
transparenței 
veniturilor și 
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1.1. Principiul legalității 
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electorale, din punct de vedere al modului în care este construit cadrul legal, dar și din 
punct de vedere al sancțiunilor aplicabile. Astfel, se apreciază că „normele legale ar 
trebui să promoveze transparența și să vizeze integritatea întregului proces electoral, 
precum și să asigure condiții de concurență echitabile pentru toți competitorii”, însă 
statul trebuie să creeze, totodată, și un aparat sancționator corespunzător care să 
intervină cu „sancțiuni eficace, proporționale și disuasive” în situațiile de încălcare a 
legii de către partidele politice și candidații independenți.  

Sancțiunile ar trebui să elimine orice beneficii dobândite ca urmare a încălcării 
normelor legale și pot varia, în funcție de gravitatea faptelor, de la sancțiuni 
administrative până la sancțiuni penale, în cazul săvârșirii unor fapte penale. Depășind 
sfera relației dintre săvârșirea faptelor și atragerea răspunderii, principiul legalității 
este important inclusiv pentru faptul că acesta constituie o puternică garanție juridică 
a drepturilor și libertăților competitorilor electorali, reflectând „forța” statului de 
drept. 

Partidele politice reprezintă un pilon fundamental al sistemului democratic 
care fundamentează statul de drept, fiind totodată un instrument important de 
exprimare a voinței politice a cetățenilor.  

Prin urmare, legalitatea acțiunilor și inacțiunilor unui partid politic, incluzând 
aici ansamblul aspectelor care țin de desfășurarea activității curente, precum și 
ansamblul aspectelor care țin de desfășurarea campaniilor electorale, reflectă 
imaginea țării, nivelul corupției și preocuparea celor mai înalte funcții pentru 
prevenirea și combaterea faptelor contravenționale și penale. 

 Dimensiunea culturală – reflectă raportarea la ansamblul de cutume, norme și 
valori care au stat la baza formării cadrului legal privind finanțarea partidelor politice 
și a campaniilor electorale, acceptarea anumitor surse de finanțare și stabilirea 
limitelor de finanțare sau a altor restricții.  

Consiliul Europei, în Manualul Consiliului Europei pentru Utilizarea Standardelor 
Electorale Internaționale, destinat organizațiilor societății civile (pag. 17), aprecia că 
toate statele au o marjă de apreciere atunci când introduc restricții pentru exercitarea 
drepturilor politice. Aceasta presupune că orice legislație electorală trebuie să fie 
evaluată în contextul evoluției politice a țării în cauză, iar particularități care ar fi 
inacceptabile în contextul unui sistem ar putea fi justificate într-un alt sistem. 

Deși mulți autori și rapoarte internaționale promovează, ca obiectiv al 
reglementărilor în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, reducerea 
corupției, legislația în domeniu nu ar trebui să contracareze obiectivul de a respecta 
drepturile omului și libertățile personale. Multe organisme de reglementare și 
supraveghere a finanțărilor din domeniul politic au fost create în urma unor incidente 
și, prin urmare, a existat tendința de a înființa organisme care în practică sunt slabe și 
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ineficiente sau cu atribuții generale care contravin regulilor unui proces de 
reglementare echitabil.  

În alte situații, legislația finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
oferă drepturi extinse organismelor de reglementare care contravin într-o oarecare 
măsură drepturilor și libertăților individuale. 

Un caz special este Comisia Electorală din Marea Britanie care are dreptul de a 
solicita unei persoane relevante din partea oricărei organizații care intră sub 
supravegherea sa (partidul politic sau organizația terță parte) să depună documente 
sau alte înregistrări legate de veniturile sau cheltuielile organizației respective, precum 
și să furnizeze o explicație a informațiilor în cauză. Nerespectarea acestui lucru este o 
infracțiune, chiar și atunci când informațiile sunt auto-incriminabile. Mai mult, poate 
intra în sediul unei organizații, poate inspecta documentele și poate prelua copii ale 
oricăror acte găsite, fără autorizație sau mandat judiciar prealabil. Cu toate acestea, 
Comisia Electorală din Marea Britanie nu a abuzat niciodată de aceste drepturi și este 
puțin probabil să fie puse în aplicare, cu excepția cazurilor cele mai grave. 

Un organism de supraveghere și control a finanțărilor din domeniul politic mai 
puțin independent, cu sediul într-o țară cu tradiții democratice mai slabe, ar putea 
abuza de astfel de puteri. Într-adevăr, într-o serie de țări post-comuniste, aplicarea 
selectivă partizană a reglementării finanțelor politice a servit la reducerea concurenței 
electorale prin intimidarea susținătorilor partidelor de opoziție. Interferențele politice 
de acest fel pot limita resursele disponibile pentru partidele de opoziție și pot submina 
sau, în cele din urmă, împiedica concurența politică sănătoasă. (Transparency 
International, Political Finance Regulations: Bridging the Enforcement Gap, 2009) 

 
1.2. Principiul egalității de șanse 
Principiul egalității de șanse - participarea deplină și efectivă a 

fiecărei persoane la viața economică și socială, fără deosebire pe 
criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
dizabilități, vârstă sau orientare sexuală.  

Egalitatea de șanse și de tratament reprezintă un drept 
fundamental și o valoare de bază a Uniunii Europene, stipulată în articolul 8 al 
Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată). Totodată, 
egalitatea de gen, nediscriminarea, precum și asigurarea accesibilității reprezintă o 
condiție necesară pentru o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă.  

În acest context, finanțarea activității partidelor politice trebuie să se 
realizeze astfel încât să nu îngrădească drepturile cetățenilor și ale partidelor 
politice și să asigure o reprezentare echitabilă în alegeri (dreptul tuturor 
cetățenilor/ partidelor de a participa la competiția electorală). 
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Țările membre ale Uniunii Europene au la îndemână principiul proporționalității 
și al egalității în distribuirea resurselor și pot utiliza diferite sisteme de finanțare a 
activității curente a partidelor politice și a celorlalți competitori electorali, cât și 
pentru finanțarea campaniilor electorale (Asociația Pro Democrația, Finanțarea 
partidelor politice în Europa. Ce face statul cu banii noștri? Ce fac partidele cu banii 
lor? studiu publicat  în cadrul proiectului „Transparență și control în finanțarea 
partidelor politice” derulat de către Asociația Pro Democrația cu sprijinul financiar al 
Uniunii Europene prin Programul Phare 2004 – Consolidarea democrației în România, 
București, 2008).  

De asemenea, la nivel internațional există o serie de recomandări în vederea 
stabilirii unei legislații în domeniul finanțării partidelor și a campaniilor electorale cât 
mai transparente și reprezentative pentru un context politic dat.  

Comisia Europeană de Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a elaborat 
un ghid de reglementări în domeniul finanțării partidelor politice, ce prevede faptul că 
finanțarea politică trebuie să urmeze principiul asigurării de șanse egale pentru partide. 

OSCE, în cuprinsul Manualului pentru observarea finanțării campaniilor 
electorale (Capitolul 8: Femei, minorități naționale și persoane cu dizabilități, pag. 
57-58), evidențiază faptul că legislația și procedurile electorale în materia finanțării 
partidelor și a campaniilor electorale dintr-un stat pot afecta semnificativ grupurile cu 
reprezentare redusă în politică. Din perspectiva finanțării campaniilor electorale, se 
consideră că un acces inegal la sursele de finanțare are ca efect crearea unei competiții 
inegale. Din cauza unei varietăți largi de factori, printre care și accesul redus la fonduri, 
numărul femeilor alese în domeniul politic, în majoritatea statelor participante la 
OSCE, rămâne semnificativ mai mic decât numărul bărbaților. Desigur, cultura statelor 
este importantă pentru că reflectă preferința electoratului pentru candidații de gen 
masculin și încrederea acordată acestora pentru îndeplinirea obiectivelor asumate în 
campaniile electorale.  

OSCE acordă importanță ridicată acestei problematici și consideră că finanțarea 
campaniilor poate reprezenta un obstacol serios pentru candidații de gen feminin, 
motiv pentru care finanțarea campaniilor publice poate fi folosită ca mijloc de 
încurajare a stabilirii unui echilibru în ceea ce privește competiția electorală.  

Statele semnatare ale convenției monitorizate de CEDAW (The Committee on the 
Elimination of Discrimination against Women) au introdus măsuri în cadrele lor legale 
pentru finanțarea campaniilor publice, ca mijloc de promovare a femeilor candidate. 
În toată regiunea OSCE, au fost puse în aplicare diverse măsuri pentru promovarea 
participării femeilor prin conectarea finanțării publice și a egalității de gen.  

Printre măsurile impact semnificativ se observă: 
 acordarea de stimulente financiare, sub formă de finanțare publică 

suplimentară pentru partidele politice care includ un anumit număr sau procent al 
candidaților de gen feminin.  
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 retragerea unui anumit procent din finanțarea publică atunci când partidele 
politice nu includ un număr specific de femei candidate.  

 reduceri sau scutiri de impozite pentru susținătorii financiari ai candidaților 
de gen feminin. 

Promovarea egalității de gen în politica finanțării partidelor și a campaniilor 
electorale este o problemă generală luată în considerare în majoritatea statelor 
europene. Numărul mic de femei din viața politică rămâne o problemă critică care 
subminează funcționarea corectă a proceselor democratice. În multe state, procentul 
de femei ocupate în parlament este sub 10%, iar media europeană este în jur de 20%.  

Măsuri specifice pentru a asigura o reprezentativitate adecvată a femeilor în 
organele alese, ar trebui să fie promovate în primul rând prin reguli interne la nivelul 
partidelor politice. Pentru a respecta principiul egalității de gen precum și principiile 
generale pentru nediscriminare, legislația ar trebui să depună toate eforturile pentru 
a garanta că femeile pot participa la viața politică, ca mijloc fundamental pentru a se 
bucura pe deplin de drepturile lor fundamentale (a se vedea Recomandarea PACE 1899 
(2010), privind „Creșterea reprezentării femeilor în politică prin sistemul electoral”, 
în care Comitetul de Miniștrii al Consiliului Europei‚ Consiliului Europei a încurajat 
statele membre să crească reprezentarea femeilor prin introducerea de cote). 

Astfel, în conformitate cu articolul 4 din Convenția Națiunilor Unite pentru 
Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor, ar trebui luate 
măsuri speciale, care ar putea include dispoziții precum adoptarea cotelor de 
reprezentare, cerințe pentru echilibrul de gen pentru forurile partidelor însărcinate cu 
selectarea candidaților, introducerea de criterii de selecție neutre de gen sau programe 
de formare specializată. De asemenea, cotele voluntare care nu sunt mandatate legal, 
dar incluse în statutul partidului s-au dovedit eficiente și în asigurarea reprezentării 
femeilor (OSCE/ODIHR, Guidelines on Political Party Regulation, 2010, Adopted by the 
Venice Commission at its 84th Plenary Session, Venice, 15–16 October 2010). 

Luând în considerare punctul de vedere al Comisiei de la Veneția și al Comitetului 
de Miniștrii al Consiliului Europei, cotele electorale de gen pot fi considerate o măsură 
adecvată și legitimă pentru creșterea reprezentării parlamentare a femeilor. În 
declarația „Making Gender Equality a Reality” din 2009, Comitetul Miniștrilor a cerut 
statelor membre ONU să permită adoptarea unei acțiuni pozitive sau a unor măsuri 
speciale pentru a obține o reprezentare echilibrată în luarea deciziilor politice și 
publice. În Decizia nr. 7/09 a Consiliului Ministerial al OSCE, „Women’s Participation in 
Political and Public Life”, statele participante sunt invitate să „ia în considerare 
posibile măsuri legislative, care să faciliteze o participare mai echilibrată a femeilor 
și bărbaților în viața politică și publică și mai ales în procesul de luare a deciziilor” și 
„să încurajeze toți actorii politici să promoveze participarea egală a femeilor și 
bărbaților la partidele politice, în vederea obținerii unei reprezentări mai bune a 
echilibrului de gen în funcțiile publice alese la toate nivelurile decizionale”. 
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Analizând legislația în domeniul finanțării partidelor și a campaniilor electorale 
se constată că un număr mic de țări europene alocă fondurile publice pe care partidele 
politice le primesc de la stat, în funcție de modul în care partidele politice sprijină 
egalitatea de gen în alegerea candidaților și în cheltuirea fondurilor respective. 
Majoritatea legislațiilor europene impun pur și simplu partidelor politice să utilizeze 
subvenții publice pentru a-și finanța „cheltuielile de campanie” (de exemplu, Ungaria, 
Monaco), „activitățile de partid în desfășurare” (de exemplu, Serbia, Slovenia) sau 
„îndeplinirea obiectivelor/programului partidului” (de exemplu, Croația, Polonia).  

În plus, de cele mai multe ori, legislațiile nu prevăd o cerință specifică ca un 
procent din fondurile de stat să fie utilizate exclusiv pentru promovarea anumitor 
grupuri în societate. Olanda este singura excepție, în care subvențiile publice sunt 
alocate pentru formare politică și activități educaționale, diseminarea informațiilor, 
menținerea contactelor și implicarea în formarea și educarea partidelor din aceeași 
familie politică din afara țării, activități politico-științifice, promovarea și participarea 
politică a tinerilor și a femeilor, implicarea voluntarilor în activitățile partidului, 
votarea, selecția și îndrumarea liderilor politici în topul activităților legate de 
campaniile electorale. 

Acest lucru nu înseamnă că, în unele alte țări europene, utilizarea unui procent 
din fondurile de stat primite de partidele politice nu se poate condiționa de promovarea 
femeilor (de exemplu Finlanda), cercetări (de exemplu, Grecia și Polonia) și 
promovarea tinerilor în politică (Irlanda). 

 De remarcat este faptul că Irlanda este, după Olanda, țara cu cea mai puternică 
legislație în acest sens. Conform Legii electorale din 1997, partidele politice din Irlanda 
vor pierde jumătate din finanțarea de către stat „cu excepția cazului în care cel puțin 
30 % dintre candidații ale căror candidaturi au fost autentificate de partidul calificat la 
alegerile generale precedente erau femei și cel puțin 30 % erau bărbați”.  

Cota de gen trebuie să crească până la minim 40% femei și minim 40% bărbați în 
termen de șapte ani de la prima alegere organizată (IDEA, Inter-Parliamentary Union 
and Stockholm University, Global Database of Quotas for Women).  

În Portugalia, partidele politice pot pierde până la 80% din subvențiile lor publice 
dacă nu au cel puțin o treime dintre femei printre candidații lor. 

În unele țări cum ar fi Franța (prima țară care a legat finanțarea publică și 
reprezentarea echilibrată pe sexe în 1999), legislația în domeniul finanțării partidelor 
și a campaniilor electorale impune doar sancțiuni financiare acelor partide politice care 
nu au nominalizat un procent egal de candidați bărbați și femei în listele lor de partide 
- și dacă diferența depășește 2% din numărul total de candidați pe listă. O aceeași 
abordare o întâlnim în Albania care, prin legislație, impune sancțiuni financiare atunci 
când partidele politice nu includ cel puțin 30% dintre femeile candidate pe listele lor.  
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În Serbia există un regim mai strict de sancțiuni pentru partidele politice care 
nu îndeplinesc cota de 30% dintre genuri pe listele lor: respectiv respingerea listei 
electorale a întregului partid politic. 

O altă modalitate de a promova egalitatea de gen este cea adoptată de Georgia 
și Croația, țări care referă să ofere un stimulent partidelor politice, sub forma alocării 
de finanțare publică suplimentară pentru acele partide politice care nominalizează o 
anumită proporție de femei pe listele electorale ale partidului lor politic. Astfel, 
partidele politice din Georgia care au cel puțin 20% dintre femeile candidate în listele 
lor, primesc 10% în plus din finanțarea publică. În Croația, fiecare partid politic 
primește 10% în plus din fondurile publice alocate pentru fiecare femeie parlamentară 
aleasă.  

În Bosnia Herțegovina, 10% din fondurile publice sunt distribuite proporțional 
partidelor, în funcție de numărul parlamentarilor. În Ucraina, partidele politice trebuie 
să aibă cel puțin 30% din membrii aleși de la un gen diferit pentru a primi finanțare 
publică suplimentară. 

Potrivit statisticilor OCDE, procentul de femei din Parlament a crescut 
substanțial (cu excepția țărilor nordice precum Finlanda, Danemarca și Suedia, care 
aveau deja cea mai înaltă reprezentare a femeilor în rândul țărilor europene ale OCDE). 
Printre restul țărilor europene ale OCDE, unde s-au introdus subvenții publice pentru 
partidele politice pentru promovarea femeilor în politică, Italia a fost foarte eficientă 
(procentul femeilor alese în Parlament a trecut de la 9,8% la 31%), în mod similar Franța 
(de la 12% la 26,2%), și Portugalia (de la 19,1% la 31,3%).  

În Irlanda, alegerile generale din 2016, organizate pentru prima dată cu cotele 
de gen legiferate și legate de finanțarea publică, s-a înregistrat un record 22,2% dintre 
femeile alese în Parlament, în creștere față de 15,1% dintre femeile alese la alegerile 
generale anterioare.  

Din datele prezentate se constată că orice măsură de îmbunătățire a participării 
femeilor la viața politică are cu siguranță un efect pozitiv. Măsurile legislative pentru 
promovarea participării politice a femeilor vor fi eficiente dacă și punerea în aplicare 
a acestora este eficientă. Este foarte important ca măsurile să fie eficiente, să își 
îndeplinească scopul și nerespectarea să fie monitorizată și de cele mai multe ori 
sancționată eficient.  

Indiferent de măsura aleasă și promovată prin legislație (penalități financiare, 
deducerea finanțării sau stimulente de finanțare) efectul s-a dovedit a fi unul benefic 
pentru respectarea principiului egalității de gen. Cu  toate acestea, recomandarea 
OSCE/ODIHR este ca sancțiunile să fie eficiente, proporționale și disuasive pentru a 
evita situația în care partidele preferă să fie sancționate sau să piardă finanțarea 
publică decât să promoveze femeile ca și candidate.  
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De asemenea, cuantumul sancțiunilor și/sau stimulentelor trebuie să fie 
substanțial (de exemplu: Portugalia, Irlanda) pentru a avea un impact asupra deciziilor 
și comportamentului partidelor politice (Political Party Funding Regulation in Europe, 
East and West: A Comparative Analysis, Discussion Paper prepared by Fernando Casal 
Bértoa and Juan Rodríguez Teruel, OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights, 2017). 

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și cu articolul 15 din Convenția-cadru 
a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale, legislația poate obliga 
autoritățile statului să permită participarea deplină și egală a minorităților la viața 
politică. Adoptarea inițiativelor legislative specifice care vizează promovarea 
participării minorităților este esențială pentru a garanta că cerințele pentru 
reprezentarea egală a minorităților sunt mai mult decât teoretice.  În conformitate cu 
Convenția-cadru privind minoritățile naționale, statele ar trebui să asigure libera 
exercitare a tuturor drepturilor politice pentru minoritățile naționale. Prin urmare, ar 
trebui luate măsuri în cadrul procesului electoral pentru a garanta că membrii 
minorităților naționale au șanse egale de a fi aleși și reprezentați în Parlament 
(Framework Convention for the Protection of National Minorities, Article 4(2), ICERD). 

Un exemplu de măsuri care să ajute la asigurarea reprezentativității 
minorităților sunt rezervarea unui număr stabilit de locuri parlamentare pentru 
minorități specifice sau renunțarea la pragul numărului de voturi primite pentru a 
obține reprezentarea în Parlament în cazul partidelor reprezentând minoritățile 
naționale.  

Dacă este cazul, astfel de măsuri ar trebui adoptate în legislație pentru a se 
asigura accesul candidaților din grupurile minoritare în Parlament, dar și alegerea lor 
în mod egal cu ceilalți candidați. 

La nivel intern, partidele politice ar trebui să facă eforturi voluntare pentru a 
asigura prezentarea problemelor relevante pentru minoritățile naționale în programele 
partidelor. Măsurile de partid intern destinate să favorizeze reprezentarea minorităților 
pot servi drept bază pentru stimulente legislative particulare care ar fi în concordanță 
cu Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale.  

Partidele politice pot lua în considerare luarea unei varietăți de măsuri pentru a 
sprijini participarea minorităților, inclusiv crearea de comisii consultative pentru 
problemele minorităților, programe de formare și recrutare axate pe minoritățile 
naționale și dispoziții care necesită apartenența minorităților la comisiile interne ale 
partidelor și listele de candidați.  

Pentru susținerea principiului egalității de șanse, România a ratificat Convenția 
Asupra Eliminării Tuturor Formelor de Discriminare față de Femei (CEDAW), la 7 
ianuarie 1972, asumându-și astfel că va depune eforturi pentru luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru eliminarea discriminării femeilor în viața politică și crearea condițiilor 
de egalitate între genuri, inclusiv în ceea ce privește dreptul de a vota la toate tipurile 
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de alegeri și referendumuri, precum și dreptul de a fi alese în toate organismele publice 
(Partea a II-a, Art. 7 din Convenție). 

Luând în considerare principiul egalității de șanse, în mai multe domenii de 
activitate, inclusiv cel electoral, în România a fost adoptată Legea nr. 202/2002 privind 
egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, care prevede în cadrul Art. 
22, alin. 3 că “partidele politice au obligația să prevadă în statutele și regulamentele 
interne acțiuni pozitive în favoarea sexului subreprezentat la nivel de decizie, precum 
și să asigure reprezentarea echilibrată a femeilor și bărbaților în propunerea 
candidaților la alegerile locale, generale și pentru Parlamentul European”. De 
asemenea, legislația din România în materia finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale a fost modificată (prin Legea nr. 34/2018), fiind introdusă 
precizarea că “suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel 
puțin 0,01% și de cel mult 0,04% din produsul intern brut. Pentru partidele politice care 
promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul 
de stat va fi majorată dublu proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de 
candidații femei” (Art. 18, alin. 2 din Legea nr. 334/2006, așa cum a fost modificat).   

 

1.3. Principiul transparenței veniturilor și cheltuielilor 
Principiul transparenței veniturilor și cheltuielilor - idee 

fundamentală care asigură accesul la informația de interes public, 
permițând controlul permanent al activității autorităților publice de 
către cetățeni în virtutea dreptului de a participa la deciziile politice 
în interesul întregii societăți pentru consolidarea unui stat de drept și 
democratic.  

Transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale este 
esențială pentru protejarea integrității proceselor democratice și asigurarea unor 
alegeri corecte. Transparența reprezintă unul dintre pilonii centrali ai sistemului de 
finanțare a partidelor politice, care poate genera pe termen lung creșterea încrederii 
cetățenilor în partidele politice și politicieni.  

De asemenea, transparența partidelor politice și a campaniilor electorale ajută 
la respectarea celorlalte principii prin echilibrarea șanselor, prin expunerea și 
pedepsirea influenței necuvenite asupra politicienilor, prin reducerea infiltrării banilor 
iliciți în politică și prin încurajarea partidelor politice și a candidaților să respecte 
regulile impuse de legislația în vigoare. În multe documente oficiale se afirmă că 
principiul transparenței este implicat și în respectarea altor drepturi legate de alegeri 
și de libertățile individuale. De exemplu, cum se respectă dreptul cetățenilor de a 
participa la deciziile publice și guvernamentale, direct sau prin reprezentanți aleși, așa 
cum este prevăzut în articolul 21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și 
articolul 25 din Pactul Internațional pentru Drepturile Civile și Politice (ICCPR), atunci 
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când informațiile electorale și cele legate de finanțare partidelor nu sunt transparente. 
Mai concret, nu putem ști dacă dreptul de a fi ales și dreptul de vot sunt garantate de 
guverne, cu excepția cazului în care procesele electorale sunt „transparente”.  

Principiul transparenței se regăsește și penumbra drepturilor electorale ce 
rezultă din obligațiile tratatelor și din în alte angajamente ale statului privind alegerile 
reale. În esență, principiul transparenței se bazează direct pe drepturile omului și pe 
libertățile fundamentale recunoscute la nivel internațional. Baza cerinței pentru 
transparență în procesele electorale este libertatea de a căuta, de a primi și de a 
transmite informații, libertate care este parte integrantă a dreptului privind libertatea 
de exprimare (art. 10, Universal Declaration, art. 19 ICCPR, art. 9, ACHPR, art. 13, 
ACHR, art. 10 ECHR para. 10.1 Copenhagen Document, supra note 1.4). Libertatea de 
a căuta, primi și distribui informații are un rol puternic în societate, când se exercită 
în contextul alegerilor. De fapt, drepturile de a vota și de a fi aleși nu pot fi exercitate 
fără a exercita, de asemenea, libertatea de a căuta, primi și distribui informații, pentru 
a asigura corectitudinea. 

Importanța transparenței în reducerea corupției la nivel politic și publicarea 
surselor de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale a fost recunoscută 
la nivel internațional prin Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC), care 
afirmă că țările ar trebui „să ia în considerare luarea de măsuri legislative și 
administrative adecvate ... pentru a spori transparența în finanțarea candidaturilor 
pentru funcția publică aleasă și, după caz, finanțarea partidelor politice”. 

În legislația multor țări, există reglementări legale cu privire la amploarea 
informațiilor publicate, ce anume trebuie raportat în detaliu, modul în care trebuie 
publicate rapoartele, la ce instituții ale statului ar trebui să fie raportat și care sunt 
sancțiunile potențiale pentru încălcarea prevederilor legale. Cu toate acestea, 
legislația variază foarte mult de la o țară la alta, întrucât pot exista legi diferite care 
tratează diferite aspecte ale subiectului. Dispozițiile privind transparența și aplicarea 
legii pot fi incluse în legea privind finanțarea partidelor politice, a candidaților și a 
campaniilor electorale, în legea partidelor politice sau, dacă este cazul, în legea 
electorală sau într-un Cod Electoral. 

Într-un studiu realizat de Transparency International România se arată că 
legislația în domeniul finanțării partidelor ar trebui să includă cel puțin patru aspecte 
distincte referitoare la transparență:  

- dezvăluirea surselor de finanțare; 
- raportarea publică a veniturilor și cheltuielilor și către organismele abilitate; 
- monitorizarea aspectelor legate de finanțarea partidelor de către un 

organism independent cu rol de inspecție și de control al finanțării partidelor; 
- aplicarea unui sistem legal de secțiuni în cazul în care reglementările cu 

privire la finanțarea partidelor politice nu sunt respectate.  
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În diferite documente internaționale este scos în evidență rolul statului în 
procesul de asigurare și creștere a transparenței finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale. Astfel, subvențiile acordate de stat pentru a crea un echilibru 
în sfera finanțării din surse private pot fi îndreptate doar spre anumite activități, 
menționate expres de lege. Prin cadrul legislativ se poate încuraja publicarea 
rapoartelor de venituri și cheltuieli, asigurând astfel un nivel ridicat al transparenței 
intrărilor și ieșirilor financiare. Este de precizat însă că, întârzierile în acordarea 
subvențiilor sau suspendarea acestora pot influența derularea campaniilor electorale în 
mod corespunzător. 

Majoritatea țărilor consideră că partidele și candidații ar trebui să fie finanțați, 
cel puțin parțial, prin contribuții private, ca manifestare a sprijinului minim din partea 
electoratului. Cu toate acestea, dacă donațiile private nu sunt reglementate există 
riscul ca unii donatori să încerce să cumpere prin donații o anumită influență asupra 
procesului electoral. Prin urmare, o bună practică este controlul rezonabil al donațiilor 
private prin plasarea limitelor cantitative la dimensiunea donațiilor și prin interzicerea 
donațiilor anonime, donațiilor străine sau donațiilor în afara legii. 

Deși transparența este un obiectiv necesar al reglementărilor legislative privind 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, limitarea acestor 
reglementări la transparență deplină nu este întotdeauna suficientă. Publicarea 
informațiilor și datelor din domeniul finanțelor politice nu dezvoltă automat buna 
guvernare, deși poate scoate în evidență practicile de guvernare deficitare.  

Transparența nu poate identifica decât problemele sau neregulile care ar trebui 
soluționate și rezolvate. Cetățenii trebuie să aibă încredere atât în autoritatea 
însărcinată cu aplicarea regulilor, cât și în partidul politic care trebuie să elimine 
comportamentele incorecte ale membrilor săi. Astfel, este la fel de important ca 
partidele politice să înlăture persoanele corupte, să îmbunătățească mecanismele de 
control intern și extern și să urmărească aplicarea corespunzătoare a legislației. 

Consiliul Europei a accelerat în ultimele decenii programul ambițios de 
dezvoltare a standardelor regionale, adoptând o serie de documente privind 
reglementarea finanțării partidelor. 

Cu toate acestea, Recomandarea nr. (2003/4) pare a fi cea mai cuprinzătoare 
inițiativă a acestuia, solicitând țărilor membre să întreprindă o serie de măsuri concrete 
pentru combaterea corupției legate de finanțele politice, de la transparența deplină a 
conturilor partidelor, la restricții și interdicții privind sursele de fonduri, finanțare 
publică rezonabilă, audit independent și sancțiuni semnificative (Recommendation No 
(2003/4) of the Committee of Ministers to member states on common rules against 
corruption in the funding of political parties and electoral campaigns). De asemenea, 
Consiliul Europei recomandă statelor sale membre să adopte legislația privind 
finanțarea partidelor politice pe baza unor principii mai controversate, precum limitele 
cheltuielilor partidelor legate de campaniile electorale. În plus, în Recomandarea nr. 
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(2003/4) se prevede că: Guvernele statelor membre adoptă, în sistemele lor juridice 
naționale, reguli împotriva corupției în finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale - în măsura în care statele nu au deja legi, proceduri sau sisteme particulare 
care oferă alternative eficiente și care funcționează bine. 

Multe state au legislație care prevede publicarea datelor privind finanțele 
politice. Cu toate acestea, domeniul de aplicare și rigurozitatea acestor dispoziții în 
ceea ce privește transparența variază. Bunele practici includ: 

 aplicarea reglementărilor de publicare a veniturilor (inclusiv veniturilor 
nefinanciare, cum ar fi servicii pro-bonus și donații în natură), cheltuielilor, activelor 
și împrumuturilor ambelor părți - în mod continuu și nu numai în perioadele electorale, 
atât pentru partide cât și pentru  candidați. 

 publicarea unor informații suficiente despre donații, inclusiv data, numele 
donatorului, numele destinatarului și suma fiecărei donații în timp util (cum ar fi în 
deconturi trimestriale) pe un singur portal online, în format de date deschise. 

 asigurarea faptului că procesul electoral aferent campaniilor politice 
derulate de terți este, de asemenea, supus reglementărilor care dezvăluie identitățile 
donatorilor lor. 

OAS (Organization of American States) și ACEEEO (Association of European 
Election Officials) au promovat bune practici în domeniul finanțării partidelor politice 
și a campaniilor electorale. Principiile generale și recomandările propuse de 
organismele de mai sus au o importanță deosebită pentru democrațiile mai puțin 
structurate din America și Europa de Est, cum ar fi: 

 șanse egale de a participa și a concura la alegeri; 
 asigurarea unor alegeri corecte, prin prevenirea corupției; 
 prevenirea utilizării părtinitoare și parțiale a mecanismelor de aplicare a 

legii împotriva adversarilor politici;  
 transparența fondurilor strânse și a cheltuielilor partidelor politice și a 

candidaților. 

Lipsa de transparență în jurul contribuțiilor private în special poate afecta 
negativ legitimitatea procesului democratic. Pentru a spori transparența, statele ar 
trebui să adopte regulamente privind raportarea conturilor partidelor și dezvăluirea 
identității donatorilor. În plus față de normele privind gradul de finanțare privată și 
publică a partidelor politice, legislația privind finanțarea partidelor ar trebui să includă 
dispoziții de publicare a informațiilor financiare și de aplicare a legislației care să 
sporească responsabilitatea partidelor politice. Elementele importante ale cadrului 
legal ar trebui să includă reguli care obligă părțile să își publice conturile financiare și 
să le supună controlului independent. În caz contrar, ar trebui să fie impuse sancțiuni 
pentru încălcări ale legii sau încercări de fraudare, sancțiuni clare și executorii. 

Multe state participante la OSCE oferă sprijin public partidelor în orice moment, 
făcând distincția dintre finanțarea partidelor politice și finanțarea campaniilor 
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electorale. În acest context, legislația în domeniu ar trebui să includă linii directoare 
clare și precise pentru utilizarea și alocarea corespunzătoare a fondurilor pentru aceste 
scopuri diferite. De exemplu, dacă reglementările definesc sprijinul financiar public 
general care poate fi utilizat pentru orice activitate de partid ca parte separată de 
banii primiți în mod special în scopuri de campanie, definiția a ceea ce constituie un 
„scop de campanie” și orice restricții conexe trebuie stabilite în mod clar. 

De asemenea, trebuie să se acorde sprijin și îndrumare cu privire la modul de 
clasificare a cheltuielilor care sunt necesare pentru o campanie, dar care rămân în 
continuare necesare în afara perioadelor electorale (salariile angajaților sau închirierea 
sediului partidului, de exemplu). Dacă sunt fonduri alocate numai pentru a fi utilizate 
în perioada campaniei, începutul, durata și sfârșitul unei astfel de perioade trebuie 
definite în mod clar și rezonabil în lege (OSCE/ODIHR, Guidelines on Political Party 
Regulation, 2010, Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary Session, 
Venice, 15–16 October 2010). 

Evidența cheltuielilor campaniilor electorale, precum și informațiile financiare 
și conturile partidelor politice și ale entităților afiliate ale acestora sunt de mare 
importanță. Motivul principal al publicării acestor informații este de a permite 
instituțiilor publice de supraveghere să verifice datele contabile și conturile părților, 
candidaților și donatorilor pentru a verifica respectarea legii. Revizuirea tematică 
GRECO a celei de-a treia runde de evaluare a subliniat că „un sistem care nu asigură 
dezvăluirea corectă a surselor de venit și a conturilor face mult mai dificilă 
monitorizarea aplicării legii și impunerea sancțiunilor necesare” (Doublet, 2012). 

În același context, studiul realizat de Transparency Internațional recomandă să 
se țină cont de următoarele aspecte: 

1. Guvernele ar trebui să solicite ca toate grupurile sau persoanele angajate în 
alegeri sau care acționează pentru a sprijini un grup politic, să predea rapoarte care 
identifică clar sumele și beneficiarii contribuțiilor lor. Candidații și oficialii politici ar 
trebui să depună rapoarte în termen util cu privire la toate sumele și sursele de fonduri 
primite precum și rapoarte cu privire la toate cheltuielile realizate cu ocazia alegerilor. 

2. Cerințele de publicare ar trebui să se aplice candidaților, partidelor politice 
și organizațiilor conexe și grupurilor implicate în sprijinul politic. Acestea ar trebui să 
se aplice la nivel național, regional și local și ar trebui să acopere toate tipurile de 
alegeri, inclusiv referendum-urile. 

3. Rapoartele trebuie să fie puse la dispoziția publicului prompt și într-un format 
accesibil, ușor de înțeles. 

4. Cerințele de publicare ar trebui să fie puse în aplicare de o agenție 
independentă politic, pentru a aplica cerințele de publicare și transparență în mod 
eficient. 
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Analizând legislația în domeniu a țărilor din Uniunea Europeană se observă că 
Marea Britanie operează unul dintre cadrele cele mai transparente și mai cuprinzătoare 
pentru publicarea datelor privind finanțele politice. Pentru alegeri și referendumuri, 
autoritatea de reglementare electorală publică date deschise despre cheltuielile 
partidelor, candidaților și campaniilor politice din afara partidului.  

În afara perioadelor electorale și a referendumurilor, declarațiile trimestriale 
sunt publicate cu informații privind sursele și sumele donațiilor și împrumuturilor 
primite de partidele politice și de membrii acestora, membrii legislativului național, 
primarii și consilierii locali (The Electoral Commission, Political Parties, campaigning 
& donations, 2018).  

Cu toate acestea, nu toate aceste cerințe de transparență se aplică în Irlanda de 
Nord și această lacună a fost exploatată. Înainte de referendumul Brexit, o donație de 
aproximativ 620.000 USD a fost făcută anonim în Irlanda de Nord, dar cheltuită în Anglia 
în timpul perioadei din afara alegerilor sau al campaniei „Brexit” pentru ca Marea 
Britanie să părăsească Uniunea Europeană (Transparency International, 
Recommendations on Political Financing for Open Government Partnership National 
Action Plans, 2018). 

 

1.4. Principiul independenței partidelor politice și a 
candidaților față de finanțatori 

Principiul independenței partidelor politice și a candidaților 
față de finanțatori - Finanțarea publică sau privată nu poate urmări 
limitarea independenței partidelor politice.  

Legile care necesită divulgarea publică a surselor de finanțare a 
activității curente a partidelor politice precum și a surselor de finanțare 
a partidelor politice și a candidaților independenți și contribuțiile campaniei, asigură 
societatea că persoanele, organizațiile, grupurile de interese sau corporațiile nu 
influențează în mod necorespunzător alegerile sau conducerea politică a unei țări. 

Referitor la finanțarea activității organizației politice și a campaniilor 
electorale, Consiliul Europei, în Manualul Consiliului Europei pentru Utilizarea 
Standardelor Electorale Internaționale (pag. 59), evidențiază că rolul sistemelor mixte 
de finanțare este acela de a crea un echilibru între finanțarea privată și finanțarea 
publică, astfel încât organizațiile politice să nu devină dependente de niciuna dintre 
cele două surse. Acesta este și raționamentul pentru care statele intervin cu plafoane 
și limitări ale donațiilor, sau chiar interzic donații primite de la donatori anonimi. 
Restricțiile asupra finanțării private conduc la asigurarea condițiilor de concurență 
echitabilă, cresc gradul de independență a organizațiilor politice, asigură o mai bună 
transparență, dar aduc și o contribuție în lupta pentru prevenirea corupției. 
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În diferite documente emise de organisme internaționale cu atribuții în 
supravegherea sistemelor electorale și respectarea drepturilor omului, se dezvoltă din 
ce în ce mai mult ideea conform căreia intervenția statului în finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale, prin acordarea de subvenții, este decisivă pentru 
asigurarea independenței competitorilor electorali față de donatori privați, cu interese 
variate. 

Distribuirea subvențiilor publice către partidele politice din țările Uniunii 
Europene se realizează, în principiu, după trei proceduri diferite: fie sunt distribuite în 
mod egal între toate acele partide care ating un anumit prag electoral (de exemplu, 
Andorra, Letonia, Rusia, Ucraina), fie sunt distribuite proporțional cu numărul/ 
procentul de voturi/locuri obținute de partidele eligibile la cele mai recente alegeri 
legislative (de exemplu, Finlanda, Franța, Grecia, Norvegia, Spania), fie sunt utilizate 
ambele sisteme de subvenționare a activității partidelor politice (de exemplu, Austria, 
Belgia, Luxemburg, Portugalia, Suedia) [(Biezen, I. van and Casal Bértoa, F. (2014): 
“Party Regulation in Post-authoritarian Contexts: Southern Europe in Comparative 
Perspective”, South European Society and Politics, v. 19, n. 1, pp. 71-87; Casal Bértoa, 
F. and Biezen, I. van (2018): “Party Regulation and Party Politics in Post-communist 
Europe”, in Fernando Casal Bértoa and Ingrid van Biezen (ed.) The Regulation of Post-
communist Party Politics. Abingdon/New York: Routledge)]. 

Două țări și anume Germania și Olanda utilizează un alt sistem de acordare a 
subvențiilor pentru partidele politice. În aceste două țări, sistemul de alocare a 
subvențiilor publice garantate partidelor politice (așa-numitele „fonduri 
corespunzătoare”) este stabilit pentru crea un echilibru și a promova totodată 
finanțarea privată a cetățenilor și implicarea acestora în procesul electoral, încurajând 
în același timp eforturile partidelor de a colecta propriile resurse private și asigurând 
totodată independența partidelor din punct de vedere financiar față de stat.  

Cu toate acestea, sistemele „fonduri corespunzătoare” din aceste două țări 
diferă ușor. Astfel, în timp ce în Olanda finanțarea publică depinde direct de nivelul de 
numărul de membrii ai partidelor, în cazul Germaniei, distribuția subvențiilor publice 
este condiționată de capacitatea partidelor politice de a colecta contribuții private. 
(Political Party Funding Regulation in Europe, East and West: A Comparative Analysis, 
Discussion Paper prepared by Fernando Casal Bértoa and Juan Rodríguez Teruel, OSCE 
Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2017) 

În contextul susținerii ideii de independență a organizațiilor politice față de 
finanțatori, se menționează că normele juridice ar trebui să încurajeze partidele 
politice să își creeze mecanisme de finanțare proprii cu scopul de a asigura autonomia. 

Măsurile abordate prin reforma finanțării partidelor și a campaniilor electorale 
de către numeroase state sunt adesea îndeplinite cu o rezistență puternică din partea 
corporațiilor și a altor organizații care-și folosesc resursele financiare pentru a influența 
deciziile partidelor politice și alegerile, precum și din partea liderilor politici care se 
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bazează pe aceste resurse financiare. Chiar și atunci când se adoptă legile privind 
fondurile campaniilor, acestea nu sunt adesea riguros controlate sau puse în aplicare 
din cauza legislației precare în domeniu, a autorităților de reglementare cu resurse 
reduse ș/sau a lipsei de capacitate.  

Liderii și partidele politice, contribuabilii independenți (care nu sunt membrii de 
partid) și autoritățile de reglementare au un rol esențial de jucat în soluționarea 
acestor puncte slabe și în eforturile de bună credință pentru a îmbunătăți transparența 
în finanțarea campaniilor electorale a partidelor. 

În același mod, în care în majoritatea țărilor, dreptul la vot este limitat doar la 
cetățenii adulți ai țării în cauză, reglementările se referă la cine are dreptul să aducă 
contribuții financiare (donații) partidelor și candidaților politici. Scopul interdicțiilor 
în domeniul donațiilor este de a opri complet contribuțiile care sunt considerate 
dăunătoare procesului democratic.  

Aceste interdicții sunt realizate în principal din următoarele motive: 
- pentru a preveni influența persoanelor sau a grupurilor de interese externe 

țării respective, în cazul entităților străine; 
- pentru a limita influența dată de finanțarea din diverse interese economice, 

precum și pentru a asigura independența partidelor/candidaților politici, în cazul 
corporațiilor; 

- pentru a evita utilizarea fondurilor publice în scopuri politice, în cazul 
entităților publice sau cu acționariat public-privat; 

- pentru a evita influența necorespunzătoare din partea asociațiilor de interese 
organizate, din domeniul public sau privat. Uneori interdicția donațiilor sindicale este 
folosită pentru a echilibra interdicția donațiilor corporative în sistemele în care unele 
partidele depind de contactele corporative. În alte situații, se urmărește ținerea sub 
control a apropierii partidelor de mișcarea sindicală sau a formelor de asociere a 
persoanelor juridice; 

- pentru a reduce riscul donațiilor de tip quid pro quo (companiile fac donații 
în speranța că vor primi contracte guvernamentale), în cazul corporațiilor direct 
interesate de contractele guvernamentale; 

- pentru a asigura principiul transparenței finanțării partidelor și a monitoriza 
respectarea reglementărilor în domeniul finanțării partidelor, în cazul donatorilor 
anonimi; 

- pentru a ține sub control alte interdicții și pentru a fi mai ușor de monitorizat 
respectarea reglementărilor în domeniul finanțării partidelor, unele țări interzicând în 
mod explicit donațiile date printr-o altă persoană sau entitate. 

În general, în legislația țărilor din Uniunea Europeană tendința este de creștere 
a dependenței partidelor politice față de stat prin intermediul finanțării publice. 
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1.5. Principiul integrității competiției politice și 
electorale 

Principiul integrității competiției politice și electorale – 
Finanțarea partidelor politice trebuie realizată astfel încât să nu 
favorizeze o anumită formațiune politică sau un candidat sau altul. 
Competiția politică trebuie să fie liberă iar cetățenii să-și exprime în 
mod liber și informat dreptul la vot. 

Pentru ca alegerile să încorporeze principiile democrației, dezvoltarea ulterioară 
și promovarea securității, acestea trebuie să fie organizate și finanțate cu integritate, 
fiind astfel respectat principiul democratic al egalității de șanse electorale. 

Desfășurarea alegerilor și finanțarea acestora, respectând principiul integrității 
conduc la respectarea valorilor fundamentale ale drepturilor omului și a principiilor 
democratice. Alegerile democratice, respectând principiile consacrate în Declarația 
Universală a Drepturilor Omului și în Pactul Internațional privind Drepturile Civile și 
Politice, inclusiv libertatea de opinie și de exprimare, libertatea de întrunire și asociere 
pașnică, dreptul de a lua parte la guvernarea propriei țări prin liber reprezentanți aleși, 
dreptul de acces egal la serviciul public în propria țară și recunoașterea faptului că 
autoritatea Guvernului derivă din voința poporului, exprimată în „alegeri periodice 
autentice, prin vot universal, egal și secret”. 

Respectarea principiului integrității competiției politice și electorale trebuie să 
fie constantă, în sensul că soliditatea și practica etică trebuie să persiste pe parcursul 
întregii perioade electorale, nu doar în ziua alegerilor. Prin alegeri ce respectă 
principiul integrității competiției politice și electorale înțelegem alegerile bazate pe 
principiile democratice ale votului universal și egalitate politică, așa cum sunt 
reflectate în standardele și acordurile internaționale, organizate profesionist, imparțial 
și transparent încă din faza de pregătire și dar și de administrare pe întregul ciclu 
electoral (Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections 
WorldwideThe Report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security, 
2012). 

Principiul integrității competiției politice și electorale se reflectă într-o serie de 
aspecte precum: transparența finanțării și a sancțiunilor aplicate de organismul 
responsabil de verificarea legalității intrărilor și ieșirilor financiare; responsabilitatea 
organizării unor alegeri corecte, neviciate; obiectivism în realizarea controalelor, astfel 
încât să fie asigurată acuratețea administrației electorale; dezvoltarea și promovarea 
unui comportament etic pentru toți actorii implicați în procesul electoral; blocarea 
presiunilor de orice natură, ce pot afecta buna desfășurare a competițiilor electorale.  

Pentru a realiza un sistem echitabil și competitiv, o țară trebuie să ofere, de 
asemenea, condiții de concurență echitabile la care poate participa orice actor politic 
și în care actorii politici se comportă transparent și sunt responsabili față de cetățeni.  
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Principalele dispoziții ale legilor privind finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale care îndeplinesc scopurile de mai sus pot include: interdicții 
împotriva practicilor corupte și ilegale (cum ar fi cumpărarea de voturi); reguli de 
transparentizare a veniturilor și cheltuielilor; limite de cheltuieli și contribuții realiste; 
interdicții pentru anumite tipuri de contribuții (cum ar fi contribuții străine, contribuții 
anonime sau contribuții de la corporații) și cheltuieli; subvenții publice directe, scutire 
de impozite și subvenții în natură (inclusiv norme de radiodifuziune politică); reguli 
privind reprezentanții financiari, contabilitate și audit; reguli și măsuri pentru controlul 
utilizării resurselor publice în scopuri de campanie.  

Într-un stat de drept, consolidat, mijloacele pentru protejarea integrității 
competiției politice și electorale pot fi destul de diversificate și pot fi prezente pe tot 
parcursul procesului electoral. Putem lua în considerare și alte elemente precum 
dezvoltarea relațiilor de cooperare interinstituțională; consolidarea capacității 
instituționale a autorităților implicate în managementul electoral etc. Astfel de 
prevederi sunt conținute uneori în legi care se referă în special la finanțarea partidelor 
și a campaniilor electorale. Adesea, acestea sunt incluse în legi cu acoperire mai largă, 
care vizează alegerile, partidele politice sau prevenirea corupției. Cu toate acestea, 
existența unei varietăți de legi separate complică adesea sarcina autorităților de 
reglementare sau a organismelor responsabile cu aplicarea acestora.  

Observarea alegerilor este un instrument critic pentru promovarea și protejarea 
integrității alegerilor. Rapoartele de observație preelectorală pot preveni alegerile 
defectuoase și utilizarea politică a violenței în timpul alegerilor. De asemenea, 
rapoartele observatorilor după alegeri ajută la consolidarea procesele politice de 
integritate electorală și schimbarea democratică pe întregul ciclu electoral înainte de 
următoarele alegeri. Observarea alegerilor trebuie să se bazeze pe: 

 utilizarea metodologiilor și tehnicilor sistematice de observare electorală 
practicabile, ținând cont de principii obiective și a condițiile naționale, precum și de 
elementele procesului electoral care este evaluat; 

 efectuarea de analize imparțiale, bazate pe fapte și elaborarea de constatări 
și recomandări bazate pe cerințele legale naționale și pe obligațiile, principiile și 
angajamentele internaționale și regionale aplicabile; 

 respectarea principiului transparenței  în activitățile de observare a 
finanțării politice. 

 

Un alt aspect care contribuie la valorificarea principiului integrității competiției 
politice și electorale ține de onestitatea și integritatea responsabililor cu verificarea 
legalității modului de finanțare și utilizare a fondurilor pentru campaniile electorale, 
în sensul că întregul proces de control depinde de persoanele însărcinate cu activitatea 
de control. Membrii echipelor de control trebuie să aibă un nivel al competențelor și 
cunoștințelor ridicat și să lucreze numai în limitele pregătirii lor profesionale și a 
competențelor, declinând sarcini pentru care nu au experiența necesară. 
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Pentru a promova și respecta principiul integrității competiției politice și 
electorale, statele Uniunii Europene trebuie să: 

 construiască și să consolideze statul de drept pentru a se asigura că 
cetățenii, inclusiv concurenții politici și opoziția își pot exercita corect drepturile lor 
electorale; 

 creeze organisme de reglementare și supraveghere a finanțărilor din 
domeniul politic   profesioniste și competente, cu independență deplină de acțiune, 
inclusiv să asigure accesul în timp util la finanțele necesare pentru organizarea 
alegerilor;  

 asigure și să organizeze alegerile în mod transparent și astfel să conducă la 
creșterea încrederii publice în rezultatul alegerilor; 

 dezvolte instituții, procese și rețele care să descurajeze violența în alegeri 
și, în cazul în care violența se manifestă, să găsească mecanisme pentru atragerea 
răspunderii autorilor; 

 reformeze și să proiecteze sistemele electorale astfel încât să diminueze sau 
să elimine impactul tendinței partidelor aflate la putere de a-și promova propriile 
politici electorale; 

 elimine barierele pentru participarea femeilor, tinerilor, minorităților, 
persoanelor cu dizabilități și altor grupuri marginalizate în mod tradițional și să ia 
măsuri concrete pentru promovarea leadership-ului politic și participarea largă a 
femeilor, inclusiv prin utilizarea judicioasă a cotelor;  

 să exercite un control strict al finanțelor politice prin reglementarea 
donațiilor și cheltuielilor, a finanțării publice a campaniilor electorale; 

 să transparentizeze informațiile cu privire la donații și cheltuieli; 
 să prevadă sancțiuni clare pentru nerespectarea legislației din domeniul 

finanțării partidelor și a campaniilor electorale. 

Atenția internațională și regională la nivel înalt trebuie orientată către 
promovarea unor măsuri adecvate pentru a diminua amenințarea tot mai mare la adresa 
democrației, amenințare care este reprezentată de finanțarea campaniilor politice, a 
partidelor și a candidaților prin mecanismul crimei organizată transnațional.  

Guvernele democratice, organizațiile regionale și organizațiile internaționale 
trebuie să fie mai proactive și să se implice pe întregul ciclu electoral pentru a se 
asigura că alegerile se desfășoară într-un mod corect și că finanțarea campaniilor 
politice, a partidelor și a candidaților este realizată corespunzător. 
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Capitolul 2 

Documente de referință, standarde, 
reglementări și recomandări aplicabile în 
domeniul finanțării partidelor politice și 

a campaniilor electorale 
 

Problematica finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale a devenit 
la nivel internațional o provocare pentru diferite organisme preocupate de respectarea 
drepturilor fundamentale ale cetățenilor și organizațiilor politice, de desfășurarea unor 
campanii electorale corecte din punctul de vedere al egalității de șanse, precum și de 
creșterea transparenței în finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 
electorale. În acest context, au apărut o serie de publicații, îndrumare, manuale, 
ghiduri, studii, standarde și recomandări utile pentru îmbunătățirea cadrului legislativ 
și organizatoric al statelor, într-un efort susținut al organismelor internaționale de a 
contribui la dezvoltarea capacității administrative și formarea unei culturi generale, în 
care minimizarea riscurilor de corupție să devină o valoare fundamentală. 

La nivel internațional există o serie de recomandări cu privire la finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale: 

 legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale trebuie să conțină referiri la sursele de finanțare, tipurile de cheltuieli 
permise, mecanisme de raportare, măsuri de transparentizare a cheltuielilor, 
sancțiuni, să fie clară și fundamentată pe principiile obținerii consensului politic; 

 competitorii politici trebuie să aibă o activitate contabilă transparentă și 
să deruleze toate activitățile financiare prin conturi bancare, să introducă 
mecanisme de control intern prin intermediul mandatarului financiar, proceduri de 
raportare financiară, coduri de conduită și comisii de etică pentru supervizarea 
veniturilor și cheltuielilor unui partid și atragerea fondurilor pentru campanie; 

 raportările financiare generale și de campanie ale partidelor politice 
trebuie să fie verificate de către un organism autorizat;  

 companiile de stat și alte instituții publice trebuie să rămână neutre 
politic. Acestora trebuie să le fie interzise donațiile către partidele politice; 

 finanțarea publică, din partea statului, oferită partidelor politice, trebuie 
să se bazeze pe criterii de echitate și egalitate de șanse în distribuția de fonduri; 

 organizațiile non-guvernamentale interne și internaționale și mass-media, 
prin acțiunile întreprinse, trebuie să contribuie la transparentizarea cheltuielilor 
competitorilor politici prin susținerea demersurilor anticorupție. (Internațional 
Foundation for Election Systems (IFES), 2004) 
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2.1. Legislația din țările europene cu privire la finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale  

În spatele recomandărilor internaționale, regăsim practicile și legislația fiecărui 
stat. Legislația în domeniul finanțării partidelor și a campaniilor electorale se referă, 
în general, la toate legile și materialele sau documentele juridice și cvasi-legale, legate 
de finanțarea și operațiunile financiare ale partidelor politice. Legislația în domeniu 
poate varia și nu toate elementele pot fi disponibile într-o anumită țară. 

În esență, „legislația în domeniul finanțării partidelor și a campaniilor 
electorale” include, dacă este cazul, dispoziții constituționale, legi privind partidele 
politice și legi privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, 
adoptate de legiuitor, precum și toate celelalte legi care au impact asupra finanțării 
politicilor partidelor politice. Normele includ, de asemenea, legi electorale cu dispoziții 
referitoare la finanțarea partidelor, candidaților și campaniilor electorale. Înglobează 
directive, reguli, decrete și alte reglementări relevante cu forță juridică adoptate de 
legiuitor sau emise de Guvern sau de alte autorități relevante, precum și coduri de 
conduită, voluntare sau de altă natură, care pot avea un impact direct sau indirect 
asupra practicii de finanțare a partidelor (Ingrid van Biezen, Financing political parties 
and election campaigns – guidelines, Council of Europe, 2003). 

Multe state cu sisteme de guvernare democratice reglementează rolul partidelor 
politice prin constituțiile lor sau în alte legi. Totuși, diferențele dintre tradiții, cultură, 
legi și ordine constituționale ale statelor, fac ca modul în care activitatea partidelor 
politice este supusă reglementărilor legale, să fie diferit de la o țară la alta. Acest fapt 
împiedică oarecum dezvoltarea unui set universal și unic de reglementări pentru 
partidele politice. Cu toate acestea, pe baza deciziilor Curții Europene pentru 
Drepturile Omului, a principiilor generale privind drepturile omului și a angajamentelor 
OSCE, este posibil să se stabilească principii comune aplicabile oricărui sistem juridic 
pentru reglementarea partidelor politice într-o democrație multipartită. 

Comisia de la Veneția apreciază că interesul pentru problematica finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale este unul relativ recent, fiind justificat 
în cazul statelor care au început tranziția către democrație mai târziu, însă destul de 
surprinzător în cazul statelor care au deja o experiență considerabilă în derularea 
campaniilor electorale, cu sisteme de guvernare democratice. 

Într-un raport al Comisiei privind finanțarea partidelor și a campaniilor 
electorale se arată că “este uimitor faptul că în multe țări, principala legislație care 
reglementează finanțarea partidelor politice a fost adoptată cu doar câțiva ani în urmă” 
(Comisia de la Veneția - Linii directoare și rapoarte privind finanțarea partidelor 
politice, 9-10 martie 2001, pag. 6). Comisia semnalează că din cauza „indiferenței de 
lungă durată a autorităților publice din majoritatea țărilor”, consecințele apărute au 
fost destul de grave, chiar „dăunătoare” pentru democrație și buna desfășurare a 
activităților din domeniul electoral. Legislația lacunară (care nu prevedea finanțarea 
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din surse publice și reglementa deficitar finanțarea din surse private) a fost interpretată 
sub ideea periculoasă că “orice este permis”, aspect deosebit de grav având în vedere 
că organizațiile politice nu pot supraviețui doar din colectarea cotizațiilor de membru 
și sunt nevoite să găsească și alte surse. 

Comisia de la Veneția prezintă, în același document, situația unor state care au 
reglementat destul de târziu situația finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale. Austria – a introdus în legislația austriacă aspecte legate de partidele 
politice abia în 1975, iar Curtea Constituțională austriacă, deși cea mai veche din 
Europa, pronunțase până în anul 2000 doar un număr mic de hotărâri privind finanțarea 
partidelor politice. Abia din 2012, legislația a fost consolidată, fiind introduse restricții 
privind veniturile competitorilor electorali. Marea Britanie – a introdus Legea privind 
înregistrarea partidelor politice pentru prima dată în Regatul Unit în anul 1998, însă 
făcea referire doar la întocmirea unui Registru al Partidelor Politice, fără a introduce 
vreo prevedere specifică legată de finanțarea partidelor politice, cu toate că în 
noiembrie 1997 Guvernul abordase problematica finanțării partidelor politice. Ulterior, 
comitetul a elaborat anumite recomandări care au fost incluse în proiectul de lege 
privind partidele politice. Legea privind partidele politice, alegeri și referendum din 
2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, introduce restricții asupra 
veniturilor private ale partidelor politice, interzicând chiar donațiile de la entități 
străine, precum și donațiile anonime. 

Chiar dacă sunt apreciate ca fiind destul de “târzii”, modificările legislative au 
condus la reglementarea acestui domeniu și au adus îmbunătățiri semnificative în 
materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, punând astfel în 
valoare echilibrul care trebuie să existe între finanțarea publică și cea privată, pentru 
evitarea situațiilor nefavorabile. 

Deși statele sunt libere să își dezvolte un cadru juridic în domeniul finanțării 
politice, este nevoie de o lege scrisă pentru a guverna finanțarea partidelor politice, a 
candidaților și a campaniilor electorale, întrucât este mai ușor supusă interpretării 
judiciare și revizuirii și este mai util pentru părțile interesate, inclusiv pentru electori. 
Aspectele juridice relevante pentru finanțarea partidelor pot fi încorporate în legea 
electorală, o lege a partidelor politice sau o lege separată privind finanțarea partidelor 
politice, a candidaților și a campaniilor electorale. Se recomandă totuși existența unei 
legi unice și speciale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, 
întrucât încurajează implementarea unitară a legii în legătură cu toate activitățile 
financiare periodice ale partidelor politice și cu activitățile din cadrul campaniilor. O 
asemenea abordare simplifică, de asemenea, procesul de redactare în cazurile în care 
sunt necesare modificări ale legislației. Cu toate acestea, în unele cazuri, în special în 
sistemele federale, este posibil ca o astfel de abordare să nu fie posibilă și să fie 
necesară adoptarea unei legislații specifice pentru finanțarea partidelor regionale și a 
alegerilor. Se impune astfel o analiză comparativă pentru a identifica practicile în 
domeniul finanțării partidelor politice și campaniilor electorale.  
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Austria 
 

 

Legea partidelor politice din 2012, modificată în 2013, Legea federală privind sprijinul 
federal al partidelor politice (Legea privind susținerea partidelor politice din 2012), StGB 
Bestechung bei einer Wahl oder Volksabstimmung, modificat în 2015 (Luarea de mită) 
În legislația respectivă sunt prevăzute restricții privind veniturile partidelor politice și ale 
candidaților cu privire la donații începând de la anumite praguri monetare. Cu toate 
acestea, donațiile sub prag nu sunt interzise chiar dacă provin din surse străine, corporații 
sau sindicate. Nu există limite la donații. Partidele au dreptul la finanțare publică, care 
este alocată în funcție de ponderea voturilor obținute la alegerile anterioare, de 
reprezentarea în corpul ales și de cota de locuri la alegerile anterioare. Accesul mass-
media nu este subvenționat, dar finanțarea este disponibilă pentru institutele partidelor. 
Există reglementări privind cheltuielile, cum ar fi interdicția de a cumpăra voturi și 
limitele generale ale cheltuielilor pentru partide. Partidele și candidații trebuie să 
raporteze anual asupra finanțelor lor. Rapoartele sunt primite de Curtea de Conturi, care 
este responsabilă de examinarea acestora. Sancțiunile includ amenzi și confiscări. 

Belgia 
 

 

Legea din 4 iulie 1989 privind limitarea și controlul cheltuielilor electorale, modificată în 
2015, Codul electoral [Algemeen Kieswetboek], 1894, modificat în  2014 
Legislația belgiană privind publicarea datelor financiare aplică aproape aceleași reguli 
miniștrilor (înalților funcționari publici), membrilor Parlamentului și funcționarilor 
publici. Legislația în domeniu precizează că bunurile imobiliare, bunurile mobile, 
numerarul, datoriile și veniturile din munca externă trebuie făcute publice de toți 
funcționarii. În plus, la declarație trebuie adăugate acțiunile deținute într-o companie 
publică sau privată, precum și orice funcție oficială dintr-un organism public sau persoană 
juridică. Aceasta ar include poziții de conducere sau de consultanță în companii. 
Declarațiile miniștrilor și parlamentarilor se fac numai la prima preluare a funcției, în 
timp ce funcționarii publici raportează imediat orice modificare a declarațiilor de 
divulgare către superiorul lor. Nu se prevăd sancțiuni pentru completarea cu întârziere, 
în timp ce necompletarea sau declararea în fals duce la o amendă între 600 și 800 Euro 
pentru miniștri și parlamentari. Funcționarii publici se pot confrunta cu aceleași amenzi, 
dar se aplică pedepse de închisoare suplimentare pentru declararea în fals. Curtea de 
Conturi este organismul responsabil pentru verificarea prezentărilor și aplicarea legislației 
de transparență publică. În același timp, nicio instituție nu este însărcinată să verifice 
exactitatea declarațiilor. Belgia nu face publice declarațiile niciunui oficial. 

Bulgaria 
 

 

Legea partidelor politice din 2005, modificată 2016, Codul electoral din 2014, modificat 
în  2016, Codul penal din 1968, modificat în 2016, Codul muncii din 1987 modificat în 2016  
În legislația respectivă există prevederi care reglementează finanțarea partidelor politice 
din Bulgaria. Cadrul legislativ este construit astfel încât să prevadă o serie de restricții 
privind donațiile primite. Donațiile către partidele politice și candidați sunt interzise din 
partea corporațiilor, sindicatelor, donatorilor anonimi, instituțiilor religioase și a 
comercianților. Există limite pentru suma care poate fi donată. Partidele au dreptul la 
finanțare publică anual, care este alocată pe baza ponderii voturilor obținute la alegerile 
anterioare, a nivelului de reprezentare în corpul ales și a ponderii locurilor la alegerile 
anterioare. Finanțarea publică este destinată cheltuielilor cu pregătirea și participarea la 
alegeri. Sunt stabilite reglementări privind cheltuielile, ce includ interdicții privind 
cumpărarea voturilor, restricții privind utilizarea vehiculelor de transport public deținute 
de municipalitate. Partidele trebuie să raporteze cu privire la finanțări atât în general, 
cât și pentru alegeri. Identitatea donatorilor este inclusă în rapoarte. Rapoartele sunt 
disponibile publicului. Rapoartele sunt supravegheate și examinate de Biroul Național de 
Audit și de Parchetul din orașul Sofia. Sancțiunile includ amenzi, pierderea finanțării 
publice, confiscarea, reînregistrarea partidului și pierderea funcției politice câștigate. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Cehia 
 

 

Legea 424/1991 privind asocierea în cadrul partidelor politice și mișcărilor politice, 
modificată în 2016, Legea 247/1995 privind alegerile pentru Parlamentul Republicii Cehe,  
modificată  în 2016, Cod Penal din 2009, modificat în 2016, Legea cu privire la alegerile 
prezidențiale din 2012 
Potrivit sistemului legislativ din Cehia există unele restricții asupra veniturilor partidelor 
politice. Nu sunt permise donații către partide politice din surse străine, donatori anonimi 
și corporații deținute parțial de stat. Cu toate acestea, sunt permise donații de la 
corporații și sindicate. Nu există limite în ceea ce privește cuantumul donațiilor. 
Finanțarea publică este disponibilă pentru partidele politice. Aceasta este alocată pe baza 
ponderii voturilor la alegerile anterioare și a reprezentării în corpul ales. Prin 
reglementările privind cheltuielile, cumpărarea voturilor este interzisă și există limite 
pentru ceea ce un candidat poate cheltui în timpul alegerilor. Partidele trebuie să 
raporteze anual asupra conturilor lor. Conturile trebuie făcute publice și trebuie să 
dezvăluie identitatea donatorilor. Rapoartele sunt supravegheate de Camera Deputaților 
și de Ministerul Finanțelor. Sancțiunile includ amenzi, pierderea finanțării publice și 
suspendarea partidului politic. 

Cipru 
 

 

Legea partidelor politice din 2012, modificată în 2015, Legea corporațiilor de 
radiodifuziune (Cap. 300A) din 1959, modificată în 2010, Legea privind alegerile în Camera 
Reprezentanților 72/1979, modificată în 2016 
Conform legislației respective există restricții minime asupra veniturilor private ale 
partidelor politice din Cipru. Nu sunt permise donații de la entități străine. Donațiile de 
la corporații sunt permise dacă nu sunt deținute parțial de stat. Nu există interdicții 
pentru donațiile donatorilor anonimi sau sindicatelor. Legile impun limite pentru suma ce 
poate fi donată. Finanțarea publică este disponibilă pentru partidele politice și se alocă 
în funcție de numărul de voturi primite la alegerile anterioare. Nu există acces media 
subvenționat, dar scutirea de impozite este disponibilă ca formă de finanțare indirectă. 
Cumpărarea de voturi și utilizarea resurselor de stat în favoarea sau împotriva unui partid 
sau candidat politic este interzisă, Există limite pentru suma pe care partidele politice o 
pot cheltui. Partidele trebuie să țină contabilitate anuală. Candidații trebuie să raporteze 
asupra finanțării campaniei, dar rapoartele nu trebuie să dezvăluie identitatea 
donatorilor. Conturile trebuie făcute publice și sunt supravegheate de auditorul general 
al Republicii. Există sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legii sub formă de amenzi, 
pierderea finanțării publice și, de asemenea, răspunderi în conformitate cu legea penală. 

Croația 
 

 

Legea din 2011 privind finanțarea campaniei electorale și a alegerilor, modificată în 2016, 
Codul penal nr. 110/1997 
Potrivit legislației, există o serie de restricții privind veniturile admise pentru partidele 
politice. Donațiile străine sunt interzise. Donațiile corporațiilor sunt permise, cu excepția 
cazurilor în care sunt parțial deținute de stat. Sindicatelor li se interzice donarea, la fel 
ca și donatorilor anonimi. Există limite pentru donațiile primite pe an și pentru ciclurile 
electorale. Finanțarea publică este disponibilă pentru partidele politice. Sunt prevăzute 
dispoziții extinse pentru alocarea finanțării pe baza ponderii voturilor la alegerile 
anterioare, reprezentării în corpul ales și pentru participarea la alegeri. Finanțarea 
publică poate fi utilizată pe baza recuperării costurilor campaniei electorale. Există, de 
asemenea, disponibile scutiri fiscale de acces media. Pentru fiecare parlamentar 
reprezentând un gen subreprezentat, partidele politice au dreptul la compensații. 
Cumpărarea voturilor este interzisă și există limite pentru cheltuielile electorale 
destinate fiecărei circumscripții. Partidele trebuie să raporteze public donațiile și 
identitatea donatorilor la fiecare șase luni, pe site-ul lor web Comisia Electorală de Stat 
supraveghează respectarea legii, iar Oficiul de Conturi de Stat efectuează audituri. 
Sancțiunile includ amenzi, pierderea finanțării publice și confiscarea. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Danemarca 
 

 

Legea nr. 1291 din 8 decembrie 2006, Legea nr. 477 privind radiodifuziunea și televiziunea 
din 06 mai 2010, Codul penal din 2005, modificat în 2015, Legea contribuțiilor private la 
partidele politice și publicarea conturilor partidelor politice din 2006, Legea alegerilor 
parlamentare din Danemarca (2009) 
Legile par să impună limite sau să nu impună deloc limite veniturilor partidelor politice. 
Sunt permise donații de la entități străine, corporații, sindicate și donatori anonimi. Nu 
există limite în ceea ce privește suma de bani pe care un partid o poate accepta. 
Există prevederi pentru finanțarea publică a partidelor politice și a candidaților. 
Finanțarea este alocată partidelor care au participat la alegerile generale care au avut 
loc recent. Partidele pot utiliza această finanțare pentru a susține activitatea politică. 
Candidații pot primi subvenții în funcție de numărul de voturi primite. Toate partidele 
beneficiază de timp gratuit și egal de difuzare. Pentru reglementările privind cheltuielile, 
cumpărarea voturilor este interzisă, dar se pare că nu există limite pentru cheltuieli. 
Partidele trebuie să publice conturi care, în unele cazuri, necesită identificarea identității 
unui donator (în funcție de suma donată). Rapoartele sunt prezentate ministrului de 
interne și sănătății și sunt supravegheate de auditorul general. Sancțiunile pentru 
încălcarea legii includ amenzi și pedeapsa cu închisoarea. 

Elveția 
 

 

Legea privind impozitul direct din 14 decembrie 1990, modificată în 2014, Codul penal 
din 1937, modificat în 2016  
Nu există legi care să reglementeze finanțarea partidelor politice în Elveția. Nu există 
interdicții sau limite privind donațiile, nu există prevederi privind finanțarea publică, nu 
există interdicții sau limite privind cheltuielile, nici o regulă privind cerințele de raportare 
sau sancțiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estonia 
 

 

Legea partidelor politice din 1994, modificată în 2015, Legea privind impozitele locale 
(modificată în 2013) 
Legea partidelor politice din 1994 și Actul electoral al Riikikogu din 2002 au fost 
modificate atât în 2012, cât și din nou în 2014 și 2015. Ambele legi reglementează 
finanțarea partidelor politice din Estonia. În ceea ce privește reglementările privind 
veniturile, nu au fost interzise donațiile de la entități străine în 2012, dar cele mai recente 
modificări au dus la interzicerea donațiilor de la entități străine. Sunt prevăzute, de 
asemenea, interdicții cuprinzătoare privind donațiile de la corporații, sindicate și 
donatori anonimi, printre altele. De asemenea, sunt stabilite limite privind suma pe care 
donatorii o pot dona. Există prevederi pentru finanțarea publică a partidelor politice. 
Donațiile sunt alocate în funcție de ponderea voturilor obținute la alegerile anterioare și 
pe baza reprezentării în corpul ales. Nu sunt alocate subvenții pentru utilizarea mass-
media la alegeri, dar există stimulente fiscale. Cumpărarea voturilor este interzisă, dar 
nu există limite pentru cheltuieli. Partidele trebuie să prezinte rapoarte anuale cu privire 
la finanțe Comitetului de supraveghere a finanțării partidelor politice. Rapoartele trebuie 
să dezvăluie cheltuielile în legătură cu campaniile electorale, trebuie să fie făcute publice 
și trebuie să dezvăluie identitatea donatorilor. Sancțiunile sunt sub formă de amenzi 
pentru partidele care încalcă prevederile legii. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Finlanda 
 

 

Actul asupra partidelor politice din 1969, modificat în 2010, Legea privind finanțarea 
alegerilor candidaților din 2009, modificată în 2010, Cod Penal 39/1989, modificat în 2016  
In legislația din domeniu sunt precizate o serie de limite privind veniturile private ale 
partidelor și candidaților politici. Donațiile de la entități și corporații străine deținute 
parțial de stat sunt interzise, sunt permise donații de la companii în general și sindicate. 
Nu există o interdicție explicită a donațiilor anonime, dar sunt precizate limite pentru 
cuantumul donațiilor care pot fi primite. Există finanțare publică pentru partidele 
politice, acordată în funcție de numărul de locuri și procentul de voturi obținute la 
alegerile anterioare. Nu există subvenții pentru utilizarea mass-media, dar există scutiri 
fiscale pentru anumite donații disponibile. Cumpărarea de voturi și utilizarea unor resurse 
de stat în favoarea sau împotriva unui partid sau candidat politic este interzisă. Nu există 
limite pentru cheltuieli, dar partidele trebuie să țină conturi care trebuie să includă 
detalii în legătură cu cheltuielile pentru campaniile electorale. Rapoartele sunt 
supravegheate de Biroul de Conturi al statului. Ministerul Justiției supraveghează 
respectarea reglementărilor legale, în măsura în care supravegherea nu intră în 
competența Biroului de Conturi de Stat. Există sancțiuni sub formă de amenzi pentru cei 
care încalcă prevederile legii. 

Franța 
 

 

Legea nr. 88-227, din 11 martie 1988 privind transparența financiară în viața politică 
(1988, versiune consolidată la 31 decembrie 2016), Codul electoral din 1964, modificat în 
2016, Codul penal, modificat în 2016 
Legislația specifică precizează limite cuprinzătoare asupra veniturilor private ale 
partidelor politice, interdicții privind donațiile de la entități străine, corporații, sindicate 
și donatori anonimi. Sunt precizate limite pentru veniturile din surse private pentru 
partidele politice și candidați. Finanțarea publică este disponibilă pentru partide pe baza 
ponderii voturilor la alegerile anterioare și este alocată proporțional. Partidele primesc 
acces subvenționat la mass-media și scutire de impozite. În plus, candidaților care au 
obținut cel puțin 5% din voturile exprimate le sunt rambursate costurile cu hârtia, 
tipărirea buletinelor de vot, afișe, circulare și taxe de afișare. Sunt prevăzute interdicții 
privind cumpărarea voturilor și există limite pentru cheltuieli. Partidele trebuie să țină 
conturi anuale. Rapoartele lor trebuie să furnizeze informații în legătură cu campaniile 
electorale, trebuie să dezvăluie identitatea donatorilor și trebuie să fie făcute publice. 
Rapoartele sunt supravegheate de Comisia Națională pentru Conturile Campaniei și 
Finanțarea Politică. Sancțiunile sunt sub formă de amenzi, pierderea finanțării publice, 
desființarea partidului și pedepse cu închisoarea. 

Georgia 
 

 

Legea organică a Georgiei privind uniunile politice ale cetățenilor din 1997 modificată în 
2015 Codul electoral din 2001 modificat în 2015, Codul penal din1999, modificat în 2016  
În legislație sunt precizate limite asupra veniturilor private ale partidelor politice, 
interdicții privind donațiile de la entități străine, corporații, sindicate și donatori anonimi, 
precum și limite privind suma pe care un partid politic o poate primi din donații. 
Finanțarea publică este oferită partidelor politice atât pentru activități curente, cât și 
pentru alegeri și este alocată pe baza ponderii voturilor obținute la alegerile anterioare. 
Partidele primesc acces subvenționat la spațiu TV, care este alocat pe baza cotei de voturi 
primite la alegerile anterioare precum și  acces gratuit în timpul alegerilor la spațiile 
administrate de autoritățile statului. Subvenții se acordă și pentru promovarea 
candidaților de gen diferit. Legislația cuprinde reglementări privind cheltuielile, 
interdicții referitoare la cumpărarea voturilor și utilizarea resurselor statului în favoarea 
sau împotriva unui partid sau candidat politic. Partidele trebuie să raporteze anual asupra 
finanțării lor. Rapoartele trebuie să fie făcute publice și trebuie să dezvăluie identitatea 
donatorilor, fiind supravegheate de Biroul de audit al statului. Sancțiunile stabilite în 
legislație sunt sub formă de amenzi, pierderea finanțării publice și confiscarea. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Germania 
 

 

Legea partidelor politice din 1994, modificată în 2015, Tratat Interstate pentru 
Radiodifuziune și Telemedia [Rundfunkstaatsvertrag - RStV] din 1991, modificat în 2016, 
Notificare legală a DLM pentru perioadele de încheiere a alegerilor pentru partidele 
politice, Legea privind impozitul pe succesiune, din 1974, modificată 2016, Codul penal 
din 1998, modificat în 2013 
În legislația din domeniu există puține limite asupra veniturilor private ale partidelor 
politice. Donațiile de la entități străine către partidele politice nu sunt interzise, ci 
limitate și nu există interdicții privind donațiile de la entități străine către candidați. În 
schimb, sunt prevăzute interdicții privind donațiile corporative către partidele politice, 
însă nu și pentru donațiile din partea sindicatelor. Donațiile anonime sunt interzise numai 
dacă depășesc o anumită sumă. De asemenea, sunt prevăzute interdicții pentru diverse 
surse de finanțare, cum ar fi organizațiile profesionale și fundațiile politice. Nu există 
limite privind suma donată care poate fi primită. Finanțarea publică este disponibilă 
pentru partidele politice și se alocă în funcție de numărul de voturi primite la alegerile 
anterioare. Legislația nu prevede pentru ce tipuri de cheltuieli pot fi utilizate subvențiile. 
Accesul media subvenționat este disponibil și este alocat în funcție de ponderea locurilor. 
Alte surse de finanțare publică indirectă includ spații pentru întâlniri de campanie și 
scutire de impozite. În ceea ce privește reglementările referitoare la cheltuieli, este 
prevăzută interdicția de a cumpăra voturi și interzicerea folosirii unor resurse de stat în 
favoarea sau împotriva unui partid sau candidat politic. Nu există limite pentru 
cheltuielile un partid. Partidele trebuie să raporteze anual asupra finanțării lor. 
Rapoartele trebuie să furnizeze informații privind finanțarea campaniilor electorale și a 
surselor de finanțare, trebuie să fie făcute publice și, în unele cazuri, ar trebui să 
dezvăluie identitatea donatorilor. Rapoartele sunt auditate de o organizație de audit și 
sunt supravegheate de președintele Bundestag-ului german și de Departamentul de 
administrare al Bundestag-ului german. Sancțiunile pentru cei care încalcă prevederile 
legii sunt sub formă de amenzi, pierderea finanțării publice, confiscarea și pedeapsa cu 
închisoarea. 

Grecia 
 

 

Legea 3023 privind finanțarea statului a partidelor politice din 2002, modificată în 2014 
Constituția din 1975, modificată în 2008  
În legislația din domeniul finanțării partidelor sunt stabilite limite cuprinzătoare asupra 
veniturilor private ale partidelor politice. Există interdicții privind donațiile de la entități 
străine, corporații, sindicate și donatori anonimi. De asemenea, sunt prevăzute limitări 
ale sumelor care pot fi donate partidelor politice și candidaților, atât în perioada 
electorală, cât și în afara acesteia. Finanțarea publică este disponibilă pentru partidele 
politice și se alocă în funcție de ponderea voturilor la alegerile anterioare, reprezentarea 
în corpul ales și participarea la alegeri. Accesul gratuit la mass-media este alocat în 
funcție de numărul de candidați și de ponderea voturilor la alegerile anterioare. 
Finanțarea publică indirectă este disponibilă sub formă de spații pentru întâlniri de 
campanie și spațiu pentru materiale de campanie. Sunt stabilite reglementări privind 
cheltuielile, care includ interdicția de a cumpăra voturi și interzicerea folosirii resurselor 
de stat în favoarea sau împotriva unui partid sau candidat politic, precum și limite în ceea 
ce privește suma pe care partidele politice și candidații o pot cheltui. Partidele trebuie 
să raporteze periodic cu privire la finanțele lor. Rapoartele trebuie să includă detalii 
privind finanțele în legătură cu campaniile electorale și trebuie să includă identitatea 
donatorilor în unele cazuri. Rapoartele trebuie făcute publice. Rapoartele sunt 
supravegheate de Comitetul de audit al cheltuielilor. Sunt stabilite sancțiuni pentru cei 
care încalcă prevederile legii sub formă de amenzi, pierderea finanțării publice, pierderea 
funcției alese și sancțiuni în conformitate cu legea penală. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Irlanda 
 

 

Linii directoare pentru partidele politice privind donațiile și donațiile interzise din 2015, 
Linii directoare pentru membrii Camerelor Oireachtas și reprezentanți în Parlamentul 
European din 2015, Actul electoral din 1992, modificat în 2016, Linii directoare pentru 
partidele politice privind finanțarea campaniilor în cadrul actelor electorale din 2009, 
Reglementări privind alegerile locale din 1995, Linii directoare pentru alegerile generale 
din 2016  
Actul electoral din 1992, cu completările ulterioare este principala lege care 
reglementează finanțarea partidelor politice din Irlanda. Legislația în domeniu stabilește 
unele restricții asupra veniturilor private ale partidelor politice. Donațiile de la entități 
străine sunt interzise. Cu toate acestea, nu există interdicții privind donațiile de la 
corporații, sindicate sau donatori anonimi. Sunt precizate limite pentru donații atât în 
timpul campaniilor electorale, cât și în afara acesteia. Finanțarea publică este disponibilă 
partidelor politice și este alocată în funcție de ponderea voturilor la alegerile anterioare. 
Finanțarea nu poate fi utilizată pentru cheltuielile pentru campanii, dar poate fi utilizată 
pentru activități în desfășurare a partidelor. Legislația prevede acces media subvenționat 
pentru partidele politice, care este alocat în funcție de numărul de candidați și ponderea 
voturilor la alegerile precedente. În plus, există dispoziții care să încurajeze egalitatea 
de gen, între partide și candidați. Legislația reglementează cheltuielile competitorilor 
electorali, fiind incluse interdicții privind cumpărarea de voturi și utilizarea resurselor 
statului în favoarea sau împotriva unui partid sau candidat politic, precum și limite pentru 
sumele pe care un candidat le poate cheltui. Partidele care primesc peste un anumit prag 
de donație trebuie să dețină conturi și să aibă evidența acestora. Acestea trebuie făcute 
publice și trebuie să dezvăluie identitatea donatorilor în cazul în care donația depășește 
un anumit prag. Rapoartele sunt supravegheate de Comisia de standarde. Sancțiunile 
pentru încălcarea prevederilor legii sunt sub formă de amenzi, pierderea finanțării 
publice și alte sancțiuni în conformitate cu legea penală. 

Islanda 
 

 

Legea privind finanțarea organizațiilor și candidaților politici și dezvăluirea informațiilor 
din 2006, modificată 2011, Legea nr. 90/2003 privind impozitul pe venit, modificată în 
2016, Legea cu privire la alegerile parlamentare nr. 24/2000, Codul Penal din 1940, 
modificat în 2015, Reguli privind conturile financiare ale partidelor politice 
 
În legislația din domeniu sunt precizate unele restricții cu privire la suma care poate fi 
donată partidelor politice, interdicții privind donațiile de la entități străine și de la 
corporații cu proprietate parțială a statului, dar nu de la corporații în general. Sindicatele 
au voie să doneze, dar donațiile anonime sunt interzise. Există limite care reglementează 
suma cu care un donator poate contribui la finanțarea partidelor politice și a candidaților. 
Finanțarea publică este disponibilă pentru partidele politice și se alocă în funcție de 
ponderea voturilor la alegerile anterioare, reprezentarea în corpul ales și participarea la 
alegeri. Finanțarea este disponibilă pentru acoperirea cheltuielilor efectuate în campania 
electorală și pentru activitățile generale ale partidelor politice. Accesul media 
subvenționat este disponibil, precum și scutirea de impozite ca formă de finanțare 
indirectă. Reglementările privind cheltuielile includ interdicția de a cumpăra voturi și 
limite pentru suma pe care un candidat o poate cheltui la alegeri. Nu există limite în ceea 
ce privește suma pe care un partid politic o poate cheltui. Partidele trebuie să țină conturi 
care trebuie să furnizeze informații despre finanțarea campaniilor electorale și a 
cheltuielilor realizate. Rapoartele trebuie făcute publice și, în unele cazuri, trebuie să 
dezvăluie identitatea donatorilor. Conturile sunt supravegheate de Biroul Național de 
Audit. Sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor legale sunt sub formă de amenzi, 
confiscare și pedeapsa cu închisoarea. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Italia 
 

 

Legea nr. 195 din 1974, modificată prin Art. 9 (28) din Legea nr. 96 din 2012, Decretul 
legislativ nr. 149 din 2013, Codul Penal, Legea nr. 28 din 2000, modificată în 2012, Legea 
nr. 96 din 2012, modificată în 2013, Legea nr. 18 din noiembrie 1981 n. 659, modificată 
în 2013 
 
În ultima perioadă au apărut o serie de schimbări în legile care reglementează finanțarea 
partidelor în Italia. Legea privind noile norme de rambursare a cheltuielilor din 1999, 
modificată în 2011, a fost abrogată prin Decret în 2014. Cealaltă lege principală este 
Legea privind finanțarea partidelor politice din 2012. Principala modificare adusă de 
Decret a fost aceea că finanțarea publică a partidelor politice din Italia a fost abrogată. 
Limitele actuale ale veniturilor private ale partidelor politice sunt minime. Nu există 
interdicții privind donațiile din partea intereselor sau corporațiilor străine, cu excepția 
celor parțial deținute de stat. Nu există interdicții privind donațiile de la sindicate și 
donatori anonimi. Cu toate acestea, sunt prevăzute limite pentru suma care poate fi 
donată. În Italia nu există finanțare publică directă a partidelor politice. Cu toate acestea, 
sunt reglementate câteva surse de finanțare indirectă precum accesul redus la mass-
media, alocat în funcție de ponderea locurilor și scutirea de impozite. Legislația prevede, 
de asemenea, dispoziții care să încurajeze egalitatea de gen. Au fost introduse 
reglementări privind cheltuielile, cumpărarea voturilor fiind interzisă, la fel ca și 
utilizarea unor resurselor statului în favoarea sau împotriva partidelor politice. Există 
limite pentru sumele pe care le pot cheltui partidele și candidații. Partidele trebuie să 
furnizeze conturi care trebuie să includă informații în legătură cu campaniile electorale, 
să fie făcute publice și uneori trebuie să dezvăluie identitatea donatorilor. Contabilitatea 
este supravegheată de Comisia pentru transparență și control al partidelor politice și 
mișcărilor politice. Sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor legii sunt sub forma 
amenzilor și pierderea funcției alese. 
 

Letonia 
 

 

Legea privind finanțarea organizațiilor politice (partide) din 1995, modificată în 2017 
Legea privind campania preelectorală din 2013, modificată în 2014, Codul penal din 1998, 
modificat în 2011, Legea cu privire la prevenirea risipirii resurselor financiare și a 
proprietăților statului și a administrațiilor locale din 1995, cu modificările și completările 
ulterioare  
 
În legislația din domeniu sunt precizate limite cuprinzătoare asupra veniturilor private ale 
partidelor politice. Sunt interzise donațiile de la entități străine, corporații, sindicate și 
donatori anonimi, precum și alte organizații specificate în lege. Sunt stabilite prin lege 
limite pentru suma care poate fi donată. Finanțarea publică este disponibilă pentru 
partidele politice și este alocată în funcție de voturile primite la alegerile anterioare. 
Există reguli specifice cu privire modul în care pot fi utilizate fondurile publice, iar aceste 
sume includ campanii preelectorale și activități curente ale partidului. Formele indirecte 
de finanțare includ accesul media subvenționat, spațiile pentru întâlniri de campanie și 
spațiul pentru materiale de campanie. Au fost introduse în legislație interdicții privind 
cumpărarea de voturi și pentru utilizarea unor resurse de stat în favoarea sau împotriva 
unui partid sau candidat politic, precum și limite pentru suma pe care o poate cheltui un 
partid sau un candidat politic. Partidele trebuie să furnizeze anual conturi care trebuie 
făcute publice și să dezvăluie identitatea donatorilor. Conturile sunt supravegheate de 
Biroul de Prevenire și Combatere a Corupției. Sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor 
includ amenzi, pierderea finanțării publice, desființarea partidului, suspendarea 
partidului politic și sancțiuni de drept penal. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Lituania 
 

 

Legea privind finanțarea și controlul asupra finanțării partidelor politice și campaniilor 
politice din 2004, modificată în 2013, Legea partidelor politice din 1990, modificată în 
2014, Legea cu privire la alegerile din Seimas din 1992, modificată în 2015 
În legislația din domeniu sunt precizate limite cuprinzătoare asupra veniturilor private ale 
partidelor politice. Donațiile sunt interzise intereselor străine, corporațiilor, sindicatelor, 
donatorilor anonimi și altor surse specificate. Sunt reguli specifice privind suma care 
poate fi utilizată și limite pentru suma care poate fi donată. Finanțarea publică este 
disponibilă pentru partidele politice și se alocă în funcție de ponderea voturilor la 
alegerile anterioare. Există reglementări privind finanțarea de la stat și a modului în care 
aceasta poate fi utilizată, dar cheltuielile pentru campanii și activitățile în desfășurare 
ale partidului fac parte din utilizarea permisă a acestor resurse. Accesul media este 
subvenționat și spațiile pentru întâlnirile de campanie sunt oferite gratuit. Cumpărarea 
voturilor este interzisă, dar utilizarea resurselor de stat pentru și împotriva unui candidat 
sau a unui partid nu este interzisă. Au fost introduse limite specifice pentru ceea ce poate 
cheltui un partid sau un candidat politic. Partidele trebuie să facă publice conturile care 
trebuie să ofere informații în legătură cu finanțele electorale și identitatea donatorilor. 
Conturile sunt supravegheate de Comisia Electorală Centrală și de Inspectoratul Fiscal de 
Stat din cadrul Ministerului Finanțelor. Sancțiunile includ amenzi, pierderea finanțării 
publice, sancțiuni penale, suspendarea partidului politic și pierderea drepturilor politice. 

Luxemburg 
 

 

Legea privind punerea în aplicare a finanțării partidelor politice din 2007, modificată în 
2011, Codul electoral din 2003, modificat în 2015  
Legislația din domeniu prevede unele limite asupra veniturilor private ale partidelor 
politice. Nu există restricții cu privire la donațiile din surse străine. Există interdicții 
privind donațiile de la corporații, sindicate și donatori anonimi. Nu există limite în ceea 
ce privește suma care poate fi donată. Finanțarea publică este disponibilă pentru 
partidele politice și este alocată în funcție de ponderea voturilor la alegerile anterioare 
și numărul de candidați, dar există reguli specifice cu privire la modul în care finanțarea 
publică poate fi utilizată și aceste reguli permit ca finanțarea să fie utilizată pentru 
cheltuielile pentru campanii și activitățile desfășurate de partide. Cumpărarea voturilor 
este interzisă dar nu există interdicții privind utilizarea resurselor de stat în favoarea sau 
împotriva unui partid politic sau a unui candidat și nu există limite cu privire la cheltuieli. 
Partidele trebuie să furnizeze anual conturi care să includă informații despre finanțarea 
privind campaniile electorale, conturi care trebuie făcute publice și să dezvăluie 
identitatea donatorilor. Conturile sunt supravegheate de Curtea de Conturi. Sancțiunile 
constau în pierderea finanțării publice, confiscarea și sancțiunile dreptului penal. 

Malta 
 

 
 
 

Actul privind interferențele externe din 1982, EPRA (2000), Legea privind impozitul pe 
venit din 1949, modificată în  2016, Legea alegerilor generale nr. 354 din 1991, modificată 
în 2015, Legea privind finanțarea partidelor politice din 2015 
În legislație sunt precizate unele limite asupra veniturilor private ale partidelor politice. 
Sunt interzise donațiile din interese străine și în unele cazuri din partea corporațiilor. 
Sindicatele au voie să doneze, dar donațiile anonime sunt interzise. Donațiile din unele 
surse au fost, de asemenea, interzise și sunt specificate în lege. Au fost impuse limite 
referitoare la suma cu care donatorii pot contribui. Nu există prevederi pentru finanțarea 
publică directă sau indirectă a partidelor sau a candidaților din Malta. Cumpărarea 
voturilor este interzisă, dar nu există limite în ceea ce privește suma pe care partidele 
sau candidații o pot cheltui. Partidele trebuie să țină contabilitate proprie. Acestea nu 
trebuie să dezvăluie informații financiare în legătură cu campaniile electorale, dar 
trebuie să dezvăluie identitatea donatorilor în unele cazuri. Conturile trebuie făcute 
publice. Conturile sunt supravegheate de Comisia Electorală și de Curtea de Conturi. 
Sancțiunile pentru încălcarea dispozițiilor sunt amenzile și confiscarea. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Marea 
Britanie 

 

 
 

Legea din 2000 privind partidele politice, alegeri și referendum, modificată în 2015, Legea 
Comunicațiilor din 2003, modificată în 2015, Legea privind reprezentarea cetățenilor din 
1983, modificată în 2015, Codul ministerial din 2016, Ghidul Comisiei Electorale din 2016 
Legislația în domeniu precizează unele restricții asupra veniturilor private ale partidelor 
politice. Donațiile de la entități străine sunt interzise precum și donațiile anonime, dar 
nu și donațiile de la corporații sau sindicate. Nu există limite în ceea ce privește donațiile 
primite în timpul perioadelor electorale sau în afara acestora. Există finanțare publică 
alocată în funcție de ponderea voturilor la alegerile anterioare și reprezentarea în corpul 
ales. Finanțarea publică poate fi utilizată doar în scopuri specifice și nu include 
cheltuielile pentru campanii sau activitățile desfășurate de partide. Sunt acordate 
subvenții pentru accesul media pentru partide și candidați, precum și spații gratuite 
pentru întâlniri de campanie și cheltuieli de expediere. Cumpărarea voturilor este 
interzisă, la fel și utilizarea resurselor de stat pentru sau împotriva unui partid politic 
candidat. Există limite pentru cheltuieli atât pentru partide, cât și pentru candidați. 
Partidele sunt obligate să țină conturi anuale care sunt făcute publice. Acestea trebuie, 
de asemenea, să raporteze despre finanțele lor în legătură cu campaniile electorale și 
identitatea donatorilor atunci când este atins un anumit prag de donație. Rapoartele sunt 
supravegheate de Comisia Electorală și de Comisarul Parlamentar pentru Standarde. 
Sancțiunile includ amenzi, confiscare și în conformitate cu legea penală. 

Norvegia 
 

 

Legea partidelor politice din 2005, modificată în 2015, Legea privind impozitul pe venit, 
din 1999, modificată din 2015 
Legislația prevede limite asupra veniturilor private ale partidelor politice, interdicții 
privind donațiile din interese străine și donații anonime, interdicții pentru corporații care 
sunt parțial deținute de stat. Nu există interdicții pentru donațiile sindicatelor sau limite 
în ceea ce privește suma care poate fi donată partidelor. Finanțarea publică pentru 
partidele politice  se alocă pe baza ponderii voturilor la alegerile anterioare și a 
reprezentării în corpul ales. Nu sunt prevăzute interdicții referitoare la cheltuieli și nici 
dispoziții privind accesul media subvenționat, dar există finanțare publică indirectă 
disponibilă sub forma scutirii de impozite. Nu există interdicții privind utilizarea 
resurselor de stat în favoarea sau împotriva unui competitor. Partidele trebuie să 
raporteze asupra finanțării campaniei electorale și identitatea donatorilor și trebuie să 
fie făcute publice. Rapoartele sunt supravegheate de Comitetul pentru actele partidelor 
politice și de Comitetul de audit al partidului. Sancțiunile includ amenzi, pierderea 
finanțării publice, confiscarea și sancțiuni în conformitate cu legea penală. 

Olanda 
 

 

Legea privind finanțarea partidelor politice din 2013, modificată în 2016, Legea alegerilor, 
nr. 28 din 1989, modificată în 2016, Legea privind impozitul pe venit din 2001, modificată 
în 2016, Media Act din 2008, modificat în 2016  
În legislația actuală sunt puține limite asupra veniturilor private ale partidelor politice. 
Se pare că nu există interdicție în cazul donațiilor de la entități străine, corporații, 
sindicate sau donatori anonimi. De asemenea, nu sunt prevăzute limite în ceea ce privește 
suma pe care donatorii o pot dona partidelor politice. Finanțarea publică este disponibilă 
pentru partidele politice și se alocă în funcție de ponderea voturilor primite la alegerile 
anterioare și numărul de membri. Finanțarea publică poate fi utilizată pentru cheltuielile 
pentru campanii. Există acces subvenționat la mass-media pentru partide politice și 
scutire de impozite ca formă de finanțare publică indirectă. Cumpărarea voturilor este 
interzisă. Dar nu și utilizarea resurselor de stat în favoarea sau împotriva unui partid sau 
candidat politic sau limite ale cheltuielilor competitorilor electorali. Partidele trebuie să 
furnizeze conturi anuale, să dezvăluie identitatea donatorilor și să le facă publice. 
Contabilitatea este supravegheată de Comisia pentru supravegherea finanțării partidelor 
politice. Sancțiunile includ amenzi, pierderea finanțării publice și închisoarea. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Polonia 
 

 

Legea partidelor politice din 1997, modificată în 2017, Codul electoral din 2011  
În legislație se prevăd limite cuprinzătoare asupra veniturilor private ale partidelor 
politice. Sunt interzise donațiile venite din surse străine, ori din partea corporațiilor, 
sindicatelor și donatorilor anonimi. Sunt precizate limite pentru suma care poate fi 
donată. Finanțarea publică este disponibilă pentru partide și este alocată proporțional cu 
numărul de voturi primite, fiind utilizată pentru cheltuielile din campanii, precum și 
pentru alte activități prevăzute de lege. Accesul subvenționat la mass-media este, de 
asemenea, disponibil. Cumpărarea de voturi și utilizarea resurselor de stat în favoarea 
sau împotriva unui partid sau candidat politic este interzisă. De asemenea, există limite 
pentru cheltuielile partidelor sau candidaților politici. Partidele trebuie să prezinte public 
rapoarte anuale, cu privire la finanțele campaniilor electorale și, în unele cazuri, trebuie 
să dezvăluie identitatea donatorilor. Rapoartele sunt supravegheate de Comisia Electorală 
de Stat și de auditori. Sancțiunile includ amenzi, pierderea finanțării publice, confiscarea, 
anularea înregistrării partidului, pierderea drepturilor politice și sancțiuni de drept penal. 

Portugalia 
 

 
 
 

Legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale din 2003, 
modificată în 2015, Legea electorală din 1979, modificată în  2016, Legea organică nr. 
3/2006, modificată în 2016, Codul Penal din 1982, modificat în 2015 
Legea prevede limite cuprinzătoare asupra veniturilor private ale partidelor politice. 
Donațiile din surse străine sunt interzise, la fel și din partea corporațiilor, sindicatelor și 
donatorilor anonimi. Există, de asemenea, reguli specifice privind sumele care pot fi 
ridicate și sunt prevăzute limite pentru suma care poate fi donată. Finanțarea publică 
este disponibilă pentru partidele politice și este alocată în funcție de acțiunile de vot la 
alegerile anterioare, reprezentarea în corpul ales, participarea la alegeri și numărul de 
candidați, fiind alocată partidelor pentru a putea realiza cheltuielile electorale. 
Finanțarea publică indirectă este disponibilă sub forma accesului media subvenționat și a 
scutirii de impozite. Există prevederi de finanțare pentru încurajarea egalității de gen. 
Cumpărarea voturilor este interzisă, dar utilizarea resurselor de stat pentru și împotriva 
unui candidat sau a unui partid nu este. Au fost introduse limite specifice pentru ceea ce 
poate cheltui un partid sau un candidat politic. Partidele sunt obligate să țină conturi și 
să dezvăluie informații privind finanțele în legătură cu campaniile electorale și 
identitatea donatorilor. Informațiile trebuie să fie făcute publice. Conturile sunt 
supravegheate de către Organul de Supraveghere a Contabilității și Finanțării Partidelor 
Politice. Sancțiunile includ amenzi, confiscare și pedeapsa cu închisoarea. 

Serbia 
 

 

Legea privind finanțarea activităților politice din 2011, modificată în 2014, Legea privind 
radiodifuziunea din 2014, modificată în 2016, Legea privind alegerile membrilor 
Parlamentului din 2000, modificată în 2011, Codul penal din 2005, modificat în 2014 
În legislație sunt prevăzute o serie de limite asupra veniturilor private ale partidelor 
politice, interdicții privind donațiile din surse străine, sindicate și donații anonime. 
Donațiile corporative sunt interzise numai în cazul în care corporația este proprietatea 
statului. De asemenea, sunt prevăzute limite pentru suma care poate fi donată partidelor 
politice și candidaților, atât în perioada electorală, cât și în afara acesteia. Finanțarea 
publică este alocată în funcție de ponderea voturilor obținute la alegerile anterioare, 
reprezentarea în corpul ales și participarea la alegeri. Accesul la mass-media este gratuit 
și egal și sunt dispoziții care să încurajeze egalitatea de gen între candidați. Cumpărarea 
de voturi și utilizarea unor resurse de stat utilizate în favoarea sau împotriva unui partid 
sau candidat politic este interzisă. Nu sunt limitate cheltuielile unui partid sau unui 
candidat. Partidele trebuie să țină conturi anuale care trebuie făcute publice. Acestea 
trebuie să dezvăluie sursele de finanțare destinate campaniilor electorale și trebuie să 
dezvăluie identitatea donatorilor. Conturile sunt supravegheate de Agenția Anticorupție. 
Sancțiunile includ amenzi, pierderea finanțării publice și pedeapsa cu închisoarea. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Slovacia 
 

 

Legea nr. 85 privind partidele și mișcările politice din 2005, modificată în 2016, Legea nr. 
181 privind campania electorală și modificările la Legea nr. 85 privind partidele și 
mișcările politice din 2014, Actul din 18 martie 1999 privind alegerea președintelui 
Republicii Slovace, plebiscit și modificarea altor acte, modificat în 2003, Legea nr. 
167/2008 Coll. și Legea nr. 445/2008 Coll., Cod penal (300/2005 Coll.), modificat în 2016 
Legislația prevede unele restricții asupra veniturilor private ale partidelor politice. 
Donațiile de la entități străine și donatorii anonimi sunt interzise. Donațiile de la 
corporații nu sunt interzise decât în cazul în care corporația este în proprietatea parțială 
a statului. Sindicatele au voie să doneze, dar alte entități nu și sunt specificate în lege. 
Există limite în ceea ce privește donațiile către partide în afara perioadelor electorale, 
dar nu și în perioada electorală. Finanțarea publică se alocă în funcție de ponderea 
voturilor obținute la alegerile anterioare și de reprezentarea în corpul ales. Există reguli 
specifice pentru care finanțarea publică nu poate fi utilizată. Accesul subvenționat pentru 
mass-media este alocat în mod egal. Cumpărarea de voturi este interzisă, dar nu și 
utilizarea resurselor statului în favoarea sau împotriva unui partid sau candidat politic. 
Există limite pentru cheltuieli. Partidele trebuie să raporteze anual asupra surselor de 
finanțare și să publice informații financiare în legătură cu campaniile electorale și 
identitatea donatorilor. Rapoartele sunt supravegheate de Consiliul Național al Republicii 
Slovace. Există sancțiuni sub formă de amenzi pentru cei care încalcă prevederile legii. 

Slovenia 
 

 

Legea partidelor politice din 1994, modificată în 2014, Actul normativ privind campaniile 
pentru alegeri și referendum din 2007, modificat în 2013, Cod Penal din 2008, modificat 
în 2016 
În legislație sunt prevăzute unele restricții asupra veniturilor partidelor politice. Astfel, 
sunt interzise donațiile de la entități străine și de la donatorii anonimi, precum și donațiile 
de la corporații, dar sindicatele au voie să doneze. Există limite în ceea ce privește 
donațiile pentru partide, atât în perioada electorală, cât și în afara acesteia. Finanțarea 
publică se alocă pe baza ponderii voturilor obținute la alegerile anterioare. Există reguli 
specifice privind accesul subvenționat pentru mass-media, care este alocat în mod egal. 
Este interzisă cumpărarea de voturi, dar nu și utilizarea resurselor statului în favoarea 
sau împotriva unui partid sau candidat politic. Cheltuielile sunt limitate. Partidele trebuie 
să raporteze public anual sursele de finanțare, informații financiare în legătură cu 
campaniile electorale precum și identitatea donatorilor, dacă contribuțiile persoanelor 
fizice depășesc salariul mediu brut lunar. Rapoartele sunt supravegheate de Curtea de 
Conturi a Republicii Slovenia. Sancțiunile includ amenzi și pierderea finanțării publice. 

Spania 
 

 

Legea organică nr. 8 privind finanțarea partidelor politice din 2007, modificată în 2015, 
Legea organică nr. 5 privind regimul alegerilor generale din 1985, modificată în 2016, 
Legea organică a partidelor politice nr. 6 din 2002, modificată în 2015 
În legislația actuală există unele limite asupra veniturilor private ale partidelor politice. 
Nu sunt prevăzute interdicții privind donațiile de la entități străine sau sindicate, dar sunt 
interdicții privind donațiile de la corporații și donatori anonimi. Donațiile primite atât în 
timpul perioadelor electorale, cât și în afara acesteia sunt limitate. Finanțarea publică 
este alocată pe baza reprezentării în corpul ales și a ponderii locurilor la alegerile 
anterioare, fiind utilizată pentru cheltuielile de campanie și activitățile curente. Este 
prevăzută o finanțare suplimentară disponibilă pentru cheltuielile de securitate. Accesul 
la mass-media este subvenționat, alocat pe baza ponderii de locuri și a votului la alegerile 
precedente. Statul acordă spații pentru materiale de campanie scutire de taxe și suportă 
cheltuieli de expediere. Cumpărarea de voturi este interzisă. Cheltuielile partidului sunt 
limitate. Partidele trebuie să țină conturi care trebuie făcute publice și trebuie să 
dezvăluie identitatea donatorilor. Conturile sunt supravegheate de Curtea de Conturi. 
Există sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legii, sub formă de amenzi. 
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Tara Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

Suedia 
 

 

Codul penal (1962:700) modificat în 2016, Legea privind transparența finanțării partidelor 
(2018:90) modificată în 2016, Actul guvernului local („Kommunallag”) (1991:900) 
modificat în 2015, Legea (1972:625) privind sprijinul financiar de stat acordat partidelor 
politice, modificat în 2014, Actul electoral (2005:837) modificat în 2014  
 Legislația actuală prevede puține limite asupra veniturilor private ale partidelor și 
interdicții pentru donațiile de la entități străine, dar nu sunt prevăzute interdicții pentru 
donațiile de la corporații, sindicate sau de la donatori anonimi. Nu există limite în ceea 
ce privește suma donată, primită atât în timpul perioadelor electorale, cât și în afara 
acesteia. Finanțarea publică este disponibilă pentru partidele politice (nu și celor care au 
primit donații de la donatori anonimi) și se alocă în funcție de ponderea voturilor la 
alegerile anterioare, reprezentarea în corpul ales, participarea la alegeri și ponderea 
locurilor la alegerile anterioare. Finanțarea publică poate fi utilizată pentru cheltuielile 
pentru campanii. Nu sunt introduse prevederi cu privire la accesul media subvenționat, 
dar au fost elaborate dispoziții privind finanțarea publică indirectă din alte surse 
(utilizarea spațiilor pentru întâlniri de campanie). Cumpărarea de voturi este interzisă, 
dar nu există interdicții privind utilizarea resurselor statului în favoarea sau împotriva 
unui partid sau candidat politic. Nu sunt prevăzute limite în ceea ce privește cheltuielile 
pentru partide și candidați. Partidele trebuie să țină conturi care trebuie făcute publice, 
fără a dezvălui identitatea donatorilor. Conturile sunt supravegheate de Curtea 
Administrativă și Kammarkollegiet. Sancțiunile sunt sub formă de amenzi. 

Ungaria 
 

 

Legea XXXIII din 1989 privind funcționarea și gestiunea financiară a partidelor politice, 
modificată 2014, Legea LXXXVII din 2013 privind transparența costurilor campaniei 
aferente alegerilor membrilor Adunării Naționale, Actul XXXVI din 2013 privind procedura 
electorală, Codul penal din 2012, modificat în 2017  
Legislația prevede unele limite asupra veniturilor private ale partidelor politice, fiind 
incluse interdicții privind donațiile de la entități străine, de la corporații în general și 
donatori anonimi. Cu toate acestea, donațiile de la sindicate nu sunt interzise. Au fost 
introduse, de asemenea, interdicții privind donațiile de la diverse alte entități, cum ar fi 
instituțiile publice. Nu sunt prevăzute limite în ceea ce privește valoarea donației. 
Finanțarea publică se alocă în funcție de ponderea voturilor la alegerile anterioare, 
reprezentarea în corpul ales și participarea la alegerile anterioare. Finanțarea poate fi 
utilizată numai în perioada campaniei electorale pentru a acoperi costurile reale legate 
de activitățile campaniei. Accesul la mass-media este subvenționat și este prevăzută 
scutirea de impozite, ca formă de sprijin indirect al finanțării publice. Cumpărarea de 
voturi și utilizarea resurselor statului în favoarea sau împotriva unui partid sau candidat 
politic este interzisă prin lege. Sumele pe care un partid politic le poate cheltui sunt 
limitate. Partidele trebuie să raporteze anual asupra finanțării primite. Rapoartele includ 
detalii despre finanțarea campaniilor electorale, trebuie să fie făcute publice și, în unele 
cazuri, trebuie să dezvăluie identitatea donatorilor. Rapoartele sunt supravegheate de 
Curtea de Conturi și de Oficiul de Conturi de Stat. Sancțiunile sunt sub formă de amenzi, 
pierderea finanțării publice și confiscarea. 

Tabel 2.1. Analiza comparativă a legislația din țările europene cu privire la finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale 

În România, legislația în domeniul finanțării partidelor politice include: Legea 
nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 
electorale (modificată prin Legea nr. 78/2016 și alte ordonanțe din 2016 și 2019); 
Hotărârea nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 334/2006; Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
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precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte 
normative. Legislația națională prevede unele limite asupra veniturilor private ale 
partidelor politice, interdicții privind donațiile de la entități străine și sindicate. Sunt 
permise donații de la corporații și donații confidențiale, în anumite condiții. Donațiile 
sunt limitate. Finanțarea publică este alocată pe baza ponderii voturilor la alegerile 
anterioare și reprezentarea în corpul ales. Există reguli specifice care prevăd pentru ce 
poate fi utilizată finanțarea și permit ca finanțarea publică să fie utilizată pentru 
cheltuielile pentru campanii și activitățile curente. Finanțarea publică indirectă este 
disponibilă sub forma accesului media subvenționat (care este alocat în funcție de 
numărul candidaților), spațiu pentru întâlniri de campanie și scutire de taxe. Există, de 
asemenea, dispoziții care să încurajeze egalitatea de gen și reglementări privind 
cheltuielile. Cumpărarea voturilor este interzisă și există unele restricții privind 
utilizarea resurselor de stat folosite în favoarea sau împotriva partidelor sau a 
candidaților. Există limite pentru cheltuieli. Partidele trebuie să aibă conturi publice și 
să ofere informații cu privire la sursele de finanțare a campaniilor electorale și la 
identitatea donatorilor. Conturile sunt supravegheate de Autoritatea Electorală 
Permanentă și Curtea de Conturi. Sancțiunile sunt sub formă de amenzi, pierderea 
finanțării publice sau confiscarea, precum și sancțiuni în conformitate cu legea penală. 

 

2.2. Reglementări internaționale cu privire la finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale 

 

Consolidarea principiilor și promovarea valorilor democratice la nivel 
internațional au avut ca urmare lansarea unor inițiative pentru reglementarea 
domeniului electoral, atât din perspectiva modalității în care partidele politice își 
desfășoară activitatea curentă, cât și din perspectiva organizării și desfășurării 
campaniilor electorale. Evoluția societăților democratice a condus totodată și la 
evoluția modalității de abordare a problematicii finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale, fiind din ce în ce mai des dezbătute subiecte precum: natura 
surselor de finanțare, limitarea veniturilor și a cheltuielilor, gradul de accesibilitate la 
diferite facilități din partea statului, transparența veniturilor și dezvăluirea surselor 
care au susținut activitatea partidelor și desigur, efectuarea controalelor care să 
contribuie la evaluarea conformității cu reglementările în domeniu. În acest context, o 
serie de organizații sau organisme de reglementare internaționale și-au intensificat 
activitatea, într-un efort comun de promovare a transparenței veniturilor și 
cheltuielilor necesare partidelor politice pentru desfășurarea activităților specifice, 
inclusiv a campaniilor electorale.  
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Poate fi apreciată inițiativa Transparency International, organizație care 
promovează „o mișcare globală care împărtășește o singură viziune: o lume în care 
guvernul, afacerile, societatea civilă și viața de zi cu zi a oamenilor sunt lipsite de 
corupție”. Încă din 2001, Transparency International a promovat ideea utilizării 
standardelor internaționale privind finanțarea politică, 
într-unul dintre cele patru rapoarte mondiale privind 
corupția (Corupția finanțării partidelor politice: cazul 
standardelor globale, parte integrantă din Raportul 
global privind corupția, 2001), cu argumente puternice în 
favoarea cerințelor de transparență, a limitelor pentru 
cheltuieli și a reglementărilor pentru finanțare privată.  
În 2009, lupta TI împotriva corupției în materia finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale se 
concretizează în documentul „Standarde privind 
finanțarea politică și favorurile”, document ce conține 
recomandări cheie ale organizației pentru elaborarea 
standardelor legate de finanțarea politică. Viziunea 
Transparency International (Standards on Political 
Funding and Favours, 2009) reflectă următoarea 
ideologie: Transparența - piatra de temelie a 
reglementării, ideologie prin care este promovată ideea 
că transparența ar trebui să se situeze la baza tuturor 
actelor normative pentru construirea unui cadru 
juridic corespunzător. Transparența: 

- este punctul de pornire pentru reglementarea modului în care sunt finanțate 
partidele și candidații;  

- oferă posibilitatea de a verifica dacă nu s-a produs nicio neregulă și că sunt 
implementate eficient cadrele de reglementare, prin dezvăluirea completă a politicilor 
și practicilor privind finanțarea politică; 

- oferă electoratului posibilitatea luării unor decizii corecte, având o imagine 
de ansamblu asupra acțiunilor de colectare de fonduri și a modului în care acestea sunt 
utilizate.  

Nu doar Transparency International militează pentru reglementarea 
transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale.  Multe alte 
organizații au contribuit prin acțiuni, rapoarte sau alte categorii de documente la 
formarea unei culturi anti-corupție în domeniul finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale, în încercarea de a construi un cadru legal transnațional pentru 
prevenirea și combaterea corupției. Din 2001 până în 2003, Consiliul Europei a abordat 
de mai multe ori subiectul finanțării în domeniul politic, elaborând linii directoare și 
recomandări statelor membre.  ONU, prin Convenția Națiunilor Unite împotriva 
Corupției adoptată în 2003, cuprinde prevederi inclusiv pentru domeniul finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale. Astfel, fiecare stat semnatar își asumă 

TI - Recomandări cheie 
pentru standardele de 

finanțare politică 

 Dezvăluirea detaliată a 
activelor, veniturilor și 
cheltuielilor de către 
partidele politice și 
candidați. 
 Limite privind durata și 
costul campaniilor 
electorale și a donațiilor 
private mari. 
 Mecanisme de protecție a 
standardelor etice în viața 
publică, inclusiv 
reglementarea conflictelor 
de interese. 
 Alocarea resurselor 
adecvate și organisme de 
supraveghere independente. 
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„luarea de măsuri legislative și administrative adecvate, în conformitate cu obiectivele 
prezentei convenții și în conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului său 
intern, pentru a spori transparența în finanțarea candidaturilor pentru funcția publică 
aleasă și, după caz, finanțarea partidelor politice” (Convenția Națiunilor Unite 
împotriva corupției, Capitolul II – Măsuri Preventive, Articolul 5 - Politici și practici 
preventive anticorupție, Alineat 1). Comentariul General Nr. 25 al Comitetului 
Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului - la articolul 25 din Pactul internațional 
pentru Drepturile Civile și Politice evidenția încă din 1996 că „ar trebui creată o 
Autoritate Electorală independentă, pentru a supraveghea procesul electoral și pentru 
a se asigura că acesta se desfășoară în mod echitabil, imparțial și în conformitate cu 
legile stabilite compatibile cu Pactul” (Articolul 20 din comentariu).  

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), prin Convenția 
privind Combaterea Corupției pentru Funcționarii Străini (OCDE, 1997) și Uniunea 
Africană prin Convenția Uniunii Africane pentru prevenirea și Combaterea Corupției 
(AU, 2003) au inclus, de asemenea, dispoziții privind modul de reglementare a finanțării 
partidelor și a campaniilor electorale. OCDE aduce în discuție un alt subiect de 
importanță majoră pentru domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale și anume acela al riscurilor asociate acestui proces și supune atenției o 
întrebare legitimă „de ce modelele de reglementare sunt încă insuficiente pentru a 
face față acestor riscuri?”. În încercarea de a răspunde întrebărilor privind rolul banilor 
în politică, Divizia de Integritate în Sectorul Public (Public Sector Integrity Division) din 
cadrul Direcției pentru Guvernare Publică și Dezvoltare Teritorială (Directorate for 
Public Governance and Territorial Development) a Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică, prin publicațiile în domeniu, depune eforturi pentru încurajarea 
dezbaterilor globale, oferind un cadru amplu ce conține numeroase aspecte importante 
pentru finanțarea organizațiilor politice. OCDE încearcă o cartografiere cât mai corectă 
a riscurilor asociate întregului proces de finanțare a partidelor politice și a campaniilor 
electorale și evidențiază importanța aplicării sancțiunilor într-un mod mai riguros, atât 
pentru descurajarea practicilor ilicite, cât și pentru creșterea gradului de încredere a 
cetățenilor, care sunt destul de sceptici când este adus în discuție domeniul politic sub 
toate aspectele sale (OCDE, Funding of Political Parties and Election Campaigns and 
the Risk of Policy Capture, 2016). 

Cooperarea internațională în domeniul prevenirii și combaterii corupției, prin 
creșterea transparenței în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale reflectă abordarea acelorași subiecte de discuție (formarea cadrului 
legislativ, limitarea contribuțiilor publice și private, verificare și control din partea unui 
organism independent, declararea veniturilor și publicarea surselor de finanțare), însă 
pun un accent diferit pe recomandările elaborate, în funcție de unghiul din care privesc 
problematica. Spre exemplu, Consiliului Europei arată o preocupare puternică pentru 
veniturile din donații, care, dacă nu sunt reglementate și monitorizate corespunzător, 
pot fi sursă importantă pentru dezvoltarea fenomenului de corupție.  
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Retrospectiv, inițiativele pentru reglementarea domeniului și recomandările 
internaționale esențiale pentru finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale se regăsesc sub următoarea formă: 
 

Organizația Document Anul 
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Transparency 
International 

 

Global Corruption Report 2001,   
Keith Ewing  2001 X X X X X X X X 

Transparency International’s 
Standards on Political Finance and 
Favours  

2009 X X X X X X X X 

Council of Europe 

Venice Commission  2001 X X X - X X X - 

Committee of Ministers 
Recommendation Rec(2003)4  2003 X X X - X X X - 

Financing political parties 
and election campaigns – 
guidelines - Ingrid van Biezen  

2003 X X X X X X X - 

Carter Center 
 

Meeting  2003 X X X X X X X X 

United Nations 
 

General Comment No. 25: The 
right to participate in public 
affairs, voting rights and the right 
of equal access to public service 
(Art. 25) 

1996 - - - - X X X X 

Convention against corruption  2003 - - - - X X - - 

African Union 
 

Convention on Preventing and 
Combating Corruption  2003 - - - - X X - - 

World Economic 
Forum/ 

Transparency 
International 

Partnering Against Corruption 
Initiative  2005 - - - - X X - - 

 
OECD 

OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises 2001 - - - - X X - - 

Financing Democracy. Funding of 
Political Parties and Election 
Campaigns and the Risk of Policy 
Capture 

2016 X X X - X X - - 

 
OSCE /ODIHR 

Guidelines on Political Party 
Regulation 2011 X X X X X X - - 

Handbook for the Observation 
of Campaign Finance 2015 X X X X X X X X 

Tabel 2.2. Subiecte menționate în recomandările privind finanțarea politică 
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Domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale este în 
continuare monitorizat de organismele sau organizațiile de mai sus, în încercarea de a 
soluționa problematica transparenței finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale, însă respectând drepturile și libertățile fundamentale. Statele membre ale 
Uniunii Europene au obligația de oferi cetățenilor dreptul de a se asocia în organizații 
politice și de a găsi soluții pentru accesibilitatea la sursele de finanțare, în conformitate 
cu obligațiile asumate la aderare. 

Tratatul privind Uniunea Europeană - document de importanță semnificativă 
pentru statele membre ale Uniunii Europene, Tratatul prevede în cadrul Articolului 10 
că funcționarea Uniunii Europene „se întemeiază pe principiul democrației 
reprezentative”. De asemenea, din cuprinsul documentului rezultă clar susținerea 
instituțiilor Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile, libertățile și principiile 
prevăzute Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Art. 6 din TUE). În 
conținutul TUE este precizat că statele membre aderă la Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, iar „drepturile 
fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile 
constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului 
Uniunii” (Art. 6, alin. 2 și 3). Prin urmare, statele membre ale Uniunii Europene, au 
obligația de a respecta principiile din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, document ce promovează ideologia democratică, garantând o serie de 
drepturi care se răsfrâng inclusiv în domeniul finanțării electorale, cum ar fi:  

- dreptul cetățenilor de întrunire și asociere, drept în conformitate cu care „orice 
persoană are dreptul la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea de asociere la 
toate nivelurile și în special în domeniile politic, sindical și civic, ceea ce implică 
dreptul oricărei persoane de a înființa împreună cu alte persoane sindicate și de a se 
afilia la acestea pentru apărarea intereselor sale” (Art. 12); 

-   dreptul privind nediscriminarea, drept ce prevede interzicerea discriminării de 
orice natură, inclusiv cea legată de opinia politică și apartenența la anumite minorități 
naționale (Art. 21); 

- dreptul privind egalitatea între femei și bărbați, drept ce prevede că egalitatea 
între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile de activitate, prin urmare 
are incidență și în sfera domeniului politic, sub toate aspectele sale, inclusiv în ceea 
ce privește participarea femeilor la viața politică, desfășurarea campaniilor electorale, 
accesul la aceleași surse de finanțare (Art. 23). 

Convenția cadru pentru protecția minorităților naționale, instrument juridic 
al Consiliului Europei, fiind adoptată la Strasbourg la data de 1 februarie 1995 și 
semnată de România în aceeași zi este un document ce reflectă un angajament ferm al 
statelor, inclusiv al României, în vederea continuării politicilor proprii vizând 
consolidarea regimului juridic de protecție a persoanelor aparținând minorităților 
naționale de pe teritoriul său. În cadrul Articolului 7 este reglementat dreptul promovat 
prin Tratatul UE și anume acela de „respectare a drepturilor fiecărei persoane 
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aparținând unei minorități naționale la libertatea de întrunire pașnică și la libertatea 
de asociere, la libertatea de expresie și la libertatea de gândire, conștiință și religie”. 

 

2.3. Recomandările organismelor internaționale 
referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale  

Pornind de la ideea că partidele politice reprezintă un element fundamental al 
sistemelor democratice pentru orice stat de drept și sunt un instrument important de 
exprimare a voinței politice a cetățenilor, în conformitate cu drepturile fundamentale 
ale omului, la nivel internațional au fost înființate organisme abilitate să monitorizeze 
activitatea desfășurată în acest domeniu, în scopul utilizării unor norme unitare, 
armonizate, în conformitate cu ideea de promovare a unei culturi internaționale a 
transparenței și egalității de șanse. În ceea ce privește procesul electoral în toate 
aspectele sale, inclusiv finanțarea partidelor politice și modalitatea de utilizare a 
fondurilor pentru campaniile electorale, se remarcă activitatea următoarelor 
organisme internaționale: 

 GRECO (Grupul Statelor Împotriva Corupției - Group of States 
Against Corruption), este un organism al Consiliului Europei, înființat în 
anul 1999 în scopul monitorizării nivelului de conformitate al statelor 
cu standardele internaționale anticorupție. Prin intervenții succesive în 
domenii de activitate cu grad ridicat de vulnerabilitate, GRECO ajută statele membre 
să lupte împotriva corupției prin îmbunătățirea capacității instituționale de răspuns în 
fața riscurilor de corupție, dar și să instaureze o cultură a respectării drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor și promovarea principiilor etice.  

Respectarea angajamentelor asumate de statele membre reprezintă o prioritate 
pentru GRECO, fapt pentru care, încă de la înființarea acestui organism, a fost creat și 
utilizat un mecanism dinamic de evaluare și schimb de bune practici între statele 
membre, care să ajute la îmbunătățirea strategiilor naționale anticorupție, 
consolidarea reformelor legislative și dezvoltarea practicilor instituționale curente.  

În ceea ce privește modalitatea de exercitare a atribuțiilor sale, GRECO are o 
abordare ciclică și își desfășoară activitatea prin runde de evaluare, pentru acoperirea 
temelor specifice și a subiectelor de interes. Din anul 2000 și până în prezent au fost 
organizate cinci runde de evaluare, după cum urmează: 

 Prima Rundă de Evaluare – lansată la 1 ianuarie 2000 - a declanșat procesul 
de evaluare asupra nivelului de independență, de specializare și de utilizare a 
mijloacelor organismelor naționale implicate în prevenirea și combaterea corupției; 

 A doua Rundă de Evaluare – lansată la 1 ianuarie 2003 - a declanșat procesul 
de evaluare asupra posibilităților de identificare, sesizare și după caz, confiscare a 
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veniturilor obținute în urma săvârșirii unor fapte de corupție, precum și a procesului de 
evaluare a instituțiilor din administrația publică centrală și locală; 

 A treia Rundă de Evaluare – lansată la 1 ianuarie 2007 - a declanșat procesul 
de evaluare asupra capacității statului și a instituțiilor responsabile în două domenii 
strategice: incriminarea faptelor de corupție și creșterea transparenței procesului de 
finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale (fiind analizate toate 
aspectele finanțării organizațiilor politice și a campaniilor electorale, din perspectiva 
creșterii transparenței în ceea ce privește sursele de finanțare, fondurile obținute și 
cheltuielile efectuate, precum și din perspectiva aplicării sancțiunilor);  

 A patra Rundă de Evaluare – lansată la 1 ianuarie 2012 - a declanșat procesul 
de evaluare asupra capacității statelor de prevenire a corupției, vizați fiind membrii 
Parlamentului, judecătorii și procurorii; 

 A cincea-a Rundă de Evaluare – lansată la 30 martie 2017 - a declanșat 
procesul de evaluare asupra capacității statelor de prevenire și combatere a corupției 
și promovare a integrității la nivel guvernamental central (punerea în aplicare a 
politicilor, punerea în aplicare a legislației, adoptarea și punerea în aplicare a 
regulamentelor, luarea deciziilor privind cheltuielile guvernamentale, luarea deciziilor 
privind numirea persoanelor în funcții de conducere). 

România este membru fondator GRECO, iar în ceea ce privește creșterea 
transparenței procesului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, 
ca temă specifică rundei a treia de evaluare, au fost elaborate până în prezent cinci 
rapoarte de evaluare, după cum urmează: 

 Raport de evaluare a României privind Transparența Finanțării Partidelor 
Politice - adoptat de GRECO la a 49-a Reuniune Plenară de la Strasbourg, în perioada 
29 noiembrie – 3 decembrie 2010 și publicat pe 3 decembrie 2010 – aduce României o 
serie de 13 recomandări care să ajute statul în procesul de consolidare a legislației în 
vigoare, îmbunătățirea acțiunilor și instrumentelor de control și aplicare a sancțiunilor, 
creșterea transparenței în materia finanțării organizațiilor politice, a candidaților 
independenți și a campaniilor electorale. 

Analiza cadrului legal și a procesului de control privind finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale a scos în evidență o serie de aspecte care au format 
României o imagine total nefavorabilă. Astfel, sub aspectul precizărilor că partidele 
politice cheltuie sume semnificativ mai ridicate față de cele declarate oficial, nu există 
precizări legate de mijloacele prin care partidele politice își pot plăti datoriile uneori 
foarte mari față de persoanele fizice sau juridice care au oferit împrumuturi, nu există 
interacțiune între autoritățile fiscale care primesc situațiile financiare anuale ale 
partidelor politice și autoritatea responsabilă de efectuarea controlului (AEP), 
aplicarea sancțiunilor se raportează la un prag foarte scăzut (limita maximă a amenzilor 
era de 6000 de euro), GRECO a concluzionat printre altele că „transparența generală a 
finanțării campaniilor electorale este grav subminată”. 

În conformitate cu aspectele identificate în urma vizitelor efectuate în România, 
prin discuțiile purtate și după centralizarea răspunsurilor din chestionarele de evaluare, 
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GRECO apreciază că sunt necesare intervenții urgente în domeniul finanțării pe care îl 
apreciază ca fiind unul „problematic”. 

 

Tabloul recomandărilor GRECO pentru România 
I. i) să se clarifice modul în care activitatea financiară a diverselor tipuri de structuri în 

legătură cu partidele politice trebuie să fie înregistrată în documentele contabile ale partidelor 
politice; ii) să fie examinate modalitățile de creștere a transparenței contribuțiilor „părților 
terțe” (ex: entități separate, grupuri de interese) către partidele politice și către candidați; 

II. să se asigure că toate entitățile aflate sub controlul partidelor politice și filialele 
județene (incluzând aici și sectoarele Capitalei) ale partidelor politice țin evidențe contabile 
corespunzătoare; 

III. să solicite partidelor politice să transmită situațiile financiare centralizate către AEP 
și să facă publice variante rezumate adecvate;  

IV. să ia măsuri adecvate pentru i) a asigura identificarea și înregistrarea ca donații, la 
valoarea de piață, a donațiilor în natură către partide și către participanții la campaniile 
electorale (altele decât activitatea voluntară a neprofesioniștilor); ii) a clarifica regimul juridic 
al împrumuturilor;  

V. i) să stabilească obligația legală ca toate donațiile să fie, ca regulă, înregistrate și 
incluse în documentele contabile ale partidelor politice și ale participanților la campaniile 
electorale; ii) să introducă obligația legală ca toate donațiile ce depășesc un anumit plafon să 
fie făcute prin sistemul bancar; 

VI. să ofere clarificări cu privire la finanțările admise generate prin „servicii interne” și 
prin organizarea de evenimente și în ceea ce privește modalitatea de înregistrare în 
documentele contabile a veniturilor generate în acest fel; 

VII. să modifice reglementările privind transmiterea către AEP a rapoartelor financiare 
privind campaniilor electorale, astfel încât AEP să urmărească în mod adecvat toate 
revendicările legitime și datoriile; 

VIII. să solicite ca situațiile anuale ale partidelor politice, ce vor fi prezentate AEP așa 
cum a fost recomandat mai sus, să fie supuse unui audit independent înaintea depunerii lor; 

IX. i) să confere Autorității Electorale Permanente (AEP) întreaga responsabilitate a 
monitorizării conformității cu Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale; ii) să întărească eficiența supravegherii AEP asupra 
finanțării partidelor politice și a alegerilor, inclusiv prin acordarea AEP a unor atribuții de 
control suplimentare în ceea ce privește cheltuielile partidelor politice și ale altor entități 
decât acestea și suficiente resurse umane și de altă natură pentru a îndeplini această sarcină; 

X. să întărească cooperarea și coordonarea eforturilor la nivel operațional și executiv 
dintre Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea de Conturi, administrația fiscală și Agenția 
Națională de Integritate; 

XI. să se prevadă în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice 
și a campaniilor electorale obligația Autorității Electorale Permanente de a raporta suspiciunile 
privind infracțiunile către organele de drept competente; 

XII. să mărească sancțiunile aplicabile în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și astfel să se asigure că 
toate încălcările legii sunt sancționabile prin pedepse efective, proporționale și disuasive; 

XIII. să extindă termenul de prescripție aplicabil încălcărilor Legii nr. 334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. 
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De la primirea acestor recomandări și până în prezent au fost depuse eforturi 
succesive pentru dezvoltarea capacității statului de a preveni și combate corupția din 
domeniul finanțării partidelor politice, eforturi canalizate spre îmbunătățirea 
legislației, majorarea sancțiunilor, asigurarea transparenței și promovarea egalității de 
șanse, în încercarea de a răspunde atât recomandărilor GRECO, cât și altor 
angajamente asumate prin semnarea altor convenții și tratate internaționale. 

 Primul Raport de conformitate privind România – adoptat de GRECO la a 
58-a Reuniune Plenară de la Strasbourg, în perioada 3-7 decembrie 2012 și publicat pe 
11 februarie 2013 – evidențiază că România a adoptat o nouă Strategie Anticorupție și 
un Plan de Acțiune pentru implementarea acesteia pentru perioada 2012-2015 și că a 
depus eforturi pentru implementarea recomandărilor în materia finanțării partidelor 
politice și a campaniilor electorale. Se concluzionează că trei recomandări au fost 
implementate și tratate satisfăcător, iar restul parțial implementate, fapt ce generează 
un grad ridicat de satisfacție pentru GRECO, care se declară „deosebit de încântat să 
vadă că toate recomandările sunt luate în considerare, iar Autoritatea Electorală 
Permanentă pare că își consolidează progresiv poziția și autoritatea”. 

 Al doilea Raport de conformitate a României – adoptat de GRECO la cea de-
a 66-a Reuniune Plenară de la Strasbourg, în perioada 8-12 decembrie 2014 și publicat 
pe 12 decembrie 2014 – evidențiază că, deși România a avut un început foarte 
promițător, cu acțiuni care păreau viabile pentru creșterea transparenței în domeniul 
finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, la momentul reevaluării 
“România nu a folosit intervalul suplimentar de 2 ani scurs de la primul Raport de 
Conformitate, pentru a înregistra vreun progres.” Mai mult, proiectele de modificare a 
Legii nr. 334/2006 înregistrau diferențe față de cele analizate anterior, situație care a 
determinat GRECO să reevalueze două recomandări considerate parțial implementate 
în raportul anterior. Astfel, se păstrează o rezervă în ceea ce privește implementarea 
recomandărilor iii și vii și le apreciază ca fiind neimplementate.  

Restul recomandărilor se mențin în viziunea GRECO ca fiind parțial 
implementate, însă comisia subliniază „importanța supremă a unor reguli clare, 
consecvente și eficiente cu privire la supravegherea finanțării partidelor politice”, 
domeniu apreciat la momentul vizitei ca fiind „o zonă slabă” care nu poate gestiona 
corespunzător problematica finanțării partidelor politice.  

Situația de ansamblu este catalogată „global nesatisfăcătoare”, conform Regulii 
31, paragraful 8.3. din Regulile de procedură. 

 Raportul interimar de conformitate a României – adoptat de GRECO la cea 
de-a 69-a Reuniune Plenară de la Strasbourg, în perioada 12-16 octombrie 2015 și 
publicat pe 16 octombrie 2015 – evidențiază că adoptarea în mai 2015 a legislației de 
modificare a Legii nr. 334/2006 a fost benefică, având în vedere că recomandările VII, 
VIII, IX, XI și XIII au fost reevaluate și apreciate ca implementate în mod satisfăcător. 
În acest context, GRECO nu mai consideră că situația de ansamblu este catalogată 
„global nesatisfăcătoare” și decide să nu mai continue aplicarea Regulii 32 cu privire la 
membrii aflați în neconformitate cu recomandările conținute în Raportul de Evaluare. 
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 Completare la cel de-al doilea Raport de conformitate privind România - 
adoptat de GRECO la cea de-a 75-a Reuniune Plenară de la Strasbourg, în perioada 20-
24 martie 2017 și publicat pe 18 aprilie 2017 – evidențiază că România a avut o reformă 
legislativă substanțială în ceea ce privește finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale. GRECO apreciază că modificările aduse normelor metodologice 
pentru implementarea Legii nr. 334/2006 au clarificat o serie de aspecte precum: 
depunerea situațiilor financiare anuale de către partidele politice la Autoritatea 
Electorală Permanentă; înregistrarea tuturor donațiilor în bani și în natură, iar donațiile 
pentru campanii se realizează prin sistemul bancar; aplicarea unor sancțiuni 
suplimentare care descurajează posibilele încălcări ale legii.  

Cu toate acestea, GRECO rămâne în continuare nemulțumit de pragul peste care 
donațiile trebuie să se realizeze prin sistemul bancar, considerând că acesta trebuie 
mult redus, dar și de nivelul sancțiunilor care pot fi mărite pentru a crește efectul de 
descurajare în săvârșirea contravențiilor. În concluzie, se observă din toate aspectele 
prezentate succint anterior faptul că GRECO a avut o contribuție semnificativă la 
implementarea reformei legislative din România în domeniul finanțării politice, 
determinând autoritățile să consolideze cadrul normativ și să îmbunătățească 
semnificativ procesele de verificare a veniturilor și cheltuielilor și a surselor de 
finanțare, crescând astfel transparența în acest domeniu considerat până acum 
„problematic”. Pentru evidențierea evoluției favorabile de până acum, dar și în scopul 
accentuării zonelor considerate încă vulnerabile ce necesită intervenție, se prezintă 
centralizat tabloul general al modului în care sunt evaluate recomandările GRECO. 

GRECO  - Raport de evaluare a României privind Transparența Finanțării Partidelor Politice  
29 noiembrie – 3 decembrie 2010 

Recomandarea I 
i) să se clarifice modul în care activitatea financiară a diverselor tipuri de structuri în legătură cu partidele 
politice trebuie să fie înregistrată în documentele contabile ale partidelor politice;  
ii) să fie examinate modalitățile de creștere a transparenței contribuțiilor „părților terțe” (ex: entități 
separate, grupuri de interese) către partidele politice și către candidați. 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

       

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

     

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

 
 

    

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 
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Scurt comentariu: 
România rămâne în continuare sub monitorizare pentru partea a doua a recomandării, în sensul că GRECO apreciază 
că prin Legea 78/2016 au fost prevăzute sancțiuni doar pentru finanțarea de către terțe persoane a materialelor 
de propagandă electorală, însă nu a fost clarificată și încadrată cu sancțiuni situația în care apar alte forme de 
sprijin al partidelor politice și a candidaților independenți de către terțe persoane. 
Recomandarea II - să se asigure că toate entitățile aflate sub controlul partidelor politice și filialele județene 
(incluzând aici și sectoarele Capitalei) ale partidelor politice țin evidențe contabile corespunzătoare 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

  

 

  

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 
 

 
 

 

 

  

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 
 

  

 

  

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

  

 

  

Scurt comentariu: 
Rolul mandatarilor financiari și a mandatarului financiar coordonator este unul important, inclusiv pentru 
respectarea acestei recomandări. Din punctul de vedere al evidențelor contabile privind intrările și ieșirile 
financiare pentru desfășurarea campaniilor electorale se poate observa o evoluție prin introducerea unor prevederi 
legale care obligă înregistrarea tuturor operațiunilor contabile, întocmirea și predarea către Autoritatea Electorală 
Permanentă a rapoartelor întocmite în acest sens, sub aplicarea sancțiunilor contravenționale pentru nerespectarea 
prevederilor legale.  
Recomandarea  III - să solicite partidelor politice să transmită situațiile financiare centralizate către AEP și să 
facă publice variante rezumate adecvate 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

 
 

  

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

     

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

 

 

   

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 
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Scurt comentariu: 
Deși considerată implementată parțial în Primul raport de conformitate, în baza unei propuneri de modificare a 
legislației, recomandarea a fost reevaluată în cel de-al doilea raport de conformitate. Având în vedere că proiectul 
de lege nu a intrat în vigoare în forma agreată de GRECO, cu obligativitatea depunerii de către partidele politice 
la Autoritatea Electorală Permanentă, a unui raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor realizate, într-un termen 
specificat, recomandarea este considerată ca neimplementată. Situația a fost ulterior corectată. 
Prin modul în care a fost modificat ulterior Articolul 49 din legea finanțării, GRECO reevaluează situația și consideră 
că obligativitatea depunerii rapoartelor către AEP, precum și asumarea de către autoritate a publicării acestora 
(sau a unor rezumate) pe pagina oficială de internet, reprezintă un pas important pentru creșterea transparenței 
în materia finanțării partidelor politice. 
Recomandarea IV - să ia măsuri adecvate pentru:  
i) a asigura identificarea și înregistrarea ca donații, la valoarea de piață, a donațiilor în natură către partide și 
către participanții la campaniile electorale (altele decât activitatea voluntară a neprofesioniștilor);  
ii) a clarifica regimul juridic al împrumuturilor. 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

   

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

 

 

   

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

     

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

   
 

  

Scurt comentariu: 
În cadrul rapoartelor de evaluare se observă că o perioadă îndelungată de timp sursele din care se putau realiza 
împrumuturi nu erau clar reglementate, motiv pentru care existau interpretări diferite referitoare la problematica 
împrumuturilor. În urma acestor contradicții, Autoritatea Electorală Permanentă, interzice prin ordin 
împrumuturile ca sursă de finanțare. Ulterior, legislația a fost revizuită, iar în urma introducerilor prevederilor 
clare privind limitele donațiilor și împrumuturilor și a prevederilor legate de sursele eligibile pentru efectuarea 
acestor operațiuni, GRECO consideră că recomandarea a fost implementată satisfăcător. 
Recomandarea V.  
i) să stabilească obligația legală ca toate donațiile să fie, ca regulă, înregistrate și incluse în documentele 
contabile ale partidelor politice și ale participanților la campaniile electorale;  
ii) să introducă obligația legală ca toate donațiile ce depășesc un anumit plafon să fie făcute prin sistemul 
bancar. 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

    

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 
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Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

 

 

   

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

     

Scurt comentariu: 
Recomandarea V rămâne în continuare parțial implementată, motiv pentru care vor exista în continuare 
monitorizări privind pragul donațiilor pentru care este prevăzută obligativitatea efectuării unui transfer bancar. 
GRECO apreciază prima parte a recomandării ca fiind implementată, însă evidențiază că legea finanțării partidelor 
politice și a campaniilor electorale, așa cum a fost adoptată și modificată ulterior, permite ca donațiile care nu 
depășesc 10 salarii minime brute pe țară să se realizeze și prin alte modalități. Comisia de monitorizare consideră 
că acest prag este nepermis de mare și recomandă diminuarea plafonului pentru care intervine obligativitatea 
efectuării donațiilor prin cont bancar. 
Recomandarea VI - să ofere clarificări cu privire la finanțările admise generate prin „servicii interne” și prin 
organizarea de evenimente și în ceea ce privește modalitatea de înregistrare în documentele contabile a 
veniturilor generate în acest fel 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

   

 

 

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

   

 

 

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

   

 

 

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

    

 

 

Scurt comentariu: 
Noțiunea „servicii interne” a fost clarificată, sursele ce pot genera venituri pentru partide fiind menționate expres 
în cuprinsul Art. 16 din Legea 334/2006.  
Recomandarea VII - să modifice reglementările privind transmiterea către AEP a rapoartelor financiare privind 
campaniilor electorale, astfel încât AEP să urmărească în mod adecvat toate revendicările legitime și datoriile 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

   

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

     

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 
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Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

     

Scurt comentariu: 
La fel ca în situația recomandării iii, GRECO își exprimă regretul modificării legislației în altă formă față de cea a 
proiectului de modificare analizat de comisie și reevaluează recomandarea în cel de-al doilea raport de 
conformitate, ca fiind neimplementată. Ulterior, în raportul din 2015, se concluzionează că, depunerea rapoartelor 
detaliate privind veniturile și cheltuielile către Autoritatea Electorală Permanentă oferă Autorității posibilitatea 
monitorizării situațiilor financiare, precum și a datoriilor înregistrate de organizațiile politice. 
Recomandarea  VIII  - să solicite ca situațiile anuale ale partidelor politice, ce vor fi prezentate AEP așa cum a 
fost recomandat mai sus, să fie supuse unui audit independent înaintea depunerii lor 
 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

   

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

 

 

   

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

  
 

 

 

 

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

   

 

 

Scurt comentariu: 
În urma modificărilor legislative, comisia de evaluare apreciază pozitiv introducerea obligativității de predare către 
Autoritatea Electorală Permanentă a unei copii după raportul de Audit, în termen de cel mult 60 de zile de la 
efectuarea auditului, considerând recomandarea ca fiind îndeplinită. 
Recomandarea IX  
i) să confere Autorității Electorale Permanente (AEP) întreaga responsabilitate a monitorizării conformității cu 
Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;  
ii) să întărească eficiența supravegherii AEP asupra finanțării partidelor politice și a alegerilor, inclusiv prin 
acordarea AEP a unor atribuții de control suplimentare în ceea ce privește cheltuielile partidelor politice și ale 
altor entități decât acestea și suficiente resurse umane și de altă natură pentru a îndeplini această sarcină 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

   

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

 

 

   

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 
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Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

     

Scurt comentariu: 
Prin atribuțiile pe care le are în prezent, AEP este abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind 
veniturile și cheltuielile partidelor politice, ale alianțelor politice sau electorale, ale candidaților independenți, 
precum și legalitatea finanțării campaniilor electorale. De asemenea, AEP poate cere dovezi suplimentare privind 
justificarea veniturilor și cheltuielilor, poate aplica avertismente și amenzi și poate sesiza organele de cercetare 
penală în situația săvârșirii unor fapte prevăzute de legea penală. Ansamblul atribuțiilor AEP au determinat membrii 
comisiei de evaluare să apreciază recomandarea inițială ca fiind implementată în mod satisfăcător. 
Recomandarea X - să întărească cooperarea și coordonarea eforturilor la nivel operațional și executiv dintre 
Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea de Conturi, administrația fiscală și Agenția Națională de Integritate; 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

   

 

 

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

   

 

 

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

   

 

 

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

     

Scurt comentariu: 
Încă de la primul raport de conformitate, comisia de evaluare apreciază eforturile depuse de autoritățile române 
pentru îmbunătățirea gradului de cooperare inter-instituțională pentru ținerea sub control a legalității veniturilor 
și cheltuielilor electorale. 
Recomandarea XI - să se prevadă în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale obligația Autorității Electorale Permanente de a raporta suspiciunile privind 
infracțiunile către organele de drept competente 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

   

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

 

 

   

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

   

 

 

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 
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Scurt comentariu: 
Deși au existat unele îngrijorări legate de natura infracțiunilor pe care le poate sesiza Autoritatea Electorală 
Permanentă, comisia de evaluare din partea GRECO a apreciat formularea din Legea 334/2006, conform căreia AEP 
sesizează organele de cercetare penală dacă în cadrul controlului efectuat apar suspiciuni cu privire la săvârșirea 
unor fapte de natură penală și consideră recomandarea ca fiind implementată satisfăcător. 
Recomandarea XIII - să mărească sancțiunile aplicabile în conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și astfel să se asigure că toate încălcările 
legii sunt sancționabile prin pedepse efective, proporționale și disuasive 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

   

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

 

 

   

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

 

 

   

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

 

 

   

Scurt comentariu: 
Recomandarea xii rămâne în continuare sub monitorizarea GRECO care consideră că, deși au fost introduse noi 
sancțiuni contravenționale și au crescut limitele amenzilor aplicabile, încă nu este suficient pentru a crea efectul 
de descurajare a partidelor politice în nerespectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile necesare 
pentru desfășurarea activității curente și a campaniilor electorale. 
Recomandarea xiii - să extindă termenul de prescripție aplicabil încălcărilor Legii nr. 334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 

Rapoarte de evaluare/ 
Monitorizare GRECO neimplementată implementată 

parțial 
tratată 

satisfăcător 
implementată 
satisfăcător Observații 

1 2 3 4 5 6 
Primul Raport de 

conformitate 
3-7 decembrie 2012 

 

 

   

Al doilea Raport de 
conformitate 

8-12 decembrie 2014 

 

 

   

Raportul interimar de 
conformitate al României 

12-16 octombrie 2015 

   

 

 

Completare la cel de-al 
doilea Raport de 

conformitate privind 
România 

20-24 martie 2017 

     

Scurt comentariu: 
În ceea ce privește extinderea termenului de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de legea finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale, comisia de evaluare apreciază pozitiv creșterea termenului de la 6 
luni la 3 ani, chiar dacă au existat unele controverse privind limita maximă. 

Tabel 2.3. Retrospectiva recomandărilor GRECO pentru România 
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În concluzie, referitor la recomandările GRECO se poate observa preocuparea 
comisiei de evaluare pentru gradul de implementare a două dintre recomandările emise 
la prima evaluare a cadrului de desfășurare a procesului de finanțare a partidelor 
politice și a campaniilor electorale și anume, Recomandarea V – referitoare la 
reducerea plafoanelor pentru care devine obligatorie efectuarea donațiilor prin cont 
bancar și Recomandarea XII – referitoare la creșterea sancțiunilor aplicabile pentru 
încălcarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
să se asigure că toate încălcările legii sunt sancționabile prin pedepse efective, 
proporționale și disuasive. 

Recomandările GRECO au reprezentat un reper important pentru modificarea 
și consolidarea cadrului legislativ din România, fapt ce a condus la creșterea 
transparenței în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale și 
a îmbunătățit conduita părților în procesul de verificare a legalității veniturilor și 
cheltuielilor.  

 
 OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 

– Organization for Security and Cooperation in Europe), este un 
organism internațional pentru securitate, cu rol în prevenirea 
conflictelor, gestionarea crizelor și reconstrucția zonelor în urma 
conflictelor. În prezent, OSCE are 57 de state membre, printre care și România și 
acoperă prin misiunile sale domenii precum: securitatea națională și internațională, 
consolidarea încrederii și a securității, apărarea drepturilor omului și a minorităților 
naționale, promovarea principiilor democratice, dezvoltarea strategiilor comune 
pentru securitate și combaterea terorismului, gestionarea activităților economice și de 
mediu. 

Prin misiunile desfășurate în diferite state membre, dar și prin intervenții 
succesive în domenii de activitate cu grad ridicat de vulnerabilitate, OSCE ajută statele 
membre să lupte pentru asigurarea securității, prin îmbunătățirea capacității 
instituționale de răspuns în fața potențialelor riscuri, arătând respect și toleranță față 
de diversitate. Prin ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights - Oficiul 
pentru Instituțiile Democratice și Drepturile Omului), OSCE oferă sprijin, asistență și 
expertiză statelor participante și societății civile pentru a promova democrația, statul 
de drept, drepturile omului, toleranța și nediscriminarea. Fiind unul dintre principalele 
organisme regionale pentru drepturile omului din lume, Oficiul pentru Instituțiile 
Democratice și Drepturile Omului din cadrul OSCE, lucrează cu diferite organisme 
precum: instituții guvernamentale, partidele politice, structuri parlamentare, 
organizații reprezentante ale societății civile, oferind sprijin pentru elaborarea 
politicilor și strategiilor din domeniile cu incidență directă asupra drepturilor omului. 
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În acest context, ODIHR sprijină inclusiv eforturile statelor participante în 
creșterea participării femeilor și tinerilor la politică și susține dezvoltarea mediului 
politic prin participarea mai multor partide. ODIHR observă alegerile, examinează 
legislația și sfătuiește guvernele statelor membre cu privire la modul de dezvoltare și 
susținere a instituțiilor democratice. Oficiul desfășoară programe de instruire și de 
aplicare a legii, atât pentru oficialii guvernamentali, cât și pentru organizațiile 
neguvernamentale, în scopul identificării celor mai bune soluții pentru apărarea și 
promovarea drepturilor omului. În domeniul electoral, OSCE, prin structurile sale, 
observă modalitatea de desfășurare a alegerilor pentru a evalua măsura în care 
procesele electorale respectă libertățile fundamentale și sunt caracterizate de 
egalitate, universalitate, pluralism politic, încredere, transparență și responsabilitate.  

OSCE prin ODIHR sprijină autoritățile naționale în eforturile lor de a 
îmbunătăți procesele electorale și de a urmări recomandările misiunilor de 
observare a alegerilor, prin revizuirea legislației referitoare la alegeri și furnizarea 
de expertiză tehnică  

Expertiza și implicarea OSCE se 
reflectă într-o serie de problematici, 
precum aplicarea standardelor 
internaționale și a bunelor practici în 
domeniul electoral, fapt ce a contribuit 
la crearea și dezvoltarea unei culturi 
internaționale, în care transparența și 
respectarea drepturilor tuturor părților 
implicate în procesul electoral 
reprezintă valori fundamentale. Rolul 
OSCE este unul important inclusiv 
pentru domeniul finanțării partidelor 
politice și a campaniilor electorale, 
analizele și materialele publicate 
contribuind la îmbunătățirea practicilor electorale. Viziunea OSCE asupra finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale, se încadrează în următorii parametrii:  

 

 

 

 

 

 

 

- Consilierea comisiilor electorale; 
- Aplicarea standardelor internaționale și a bunelor 

practici; 
- Îmbunătățirea administrației electorale; 
- Analize tehnice ale alegerilor; 
- Reforma codurilor electorale; 
- Consultații între părțile interesate ale procesului 

de vot; 
- Instruire, recenzii asupra performanței și 

evaluări; 
- Consolidarea participării femeilor la alegeri; 
- Campanii de sensibilizare privind drepturile 

alegătorilor și procedurile electorale; 
- Sprijinirea ONG-urilor implicate în realizarea și 

observarea sondajelor locale și naționale; 
- Stabilirea listelor de alegători. 

Fără finanțare adecvată, candidații și partidele au șanse mici de a organiza și derula 
campanii electorale în mod eficient sau de a transmite mesaje către alegători. În același timp, 
autoritățile statului și cetățenii au un interes legitim să se asigure că sistemul de finanțare a 
campaniilor este echitabil, transparent și limitează riscurile de corupţie. În acest context, 
reglementările privind finanțarea campaniilor trebuie să echilibreze două nevoi: pe de o 
parte, nevoia de a respecta libertatea de exprimare și, pe de altă parte, nevoia de a asigura 
un proces electoral echitabil (OSCE/ODIHR – Handbook  for the Observation of Campaign 
Finance, Polonia, 2015, p. 11) 
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Pentru a realiza acest echilibru, statele membre OSCE s-au îmbunătățit modul 
de reglementare a finanțării campaniilor electorale, însă în moduri diferite, în funcție 
de circumstanțele în care regăsim domeniul politic și de caracteristicile specifice 
fiecărui stat. Toate statele au însă un numitor comun: încercarea de a aduce permanent 
îmbunătățiri în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, pentru 
a face față noilor provocări și a răspunde nevoii de a genera mai multă transparență și 
responsabilitate în acest domeniu sensibil. Cu toate acestea, OSCE recunoaște că va fi 
dificil sau chiar imposibil de găsit un „model ideal” pentru finanțarea partidelor politice 
și a campaniilor electorale care să funcționeze în toate statele, chiar dacă acestea 
respectă aceleași principii generale. Întregul proces electoral, sub toate aspectele sale, 
inclusiv partea de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, ar trebui 
să se desfășoare conform angajamentelor luate de fiecare stat membru OSCE, în 
conformitate cu Documentul de la Copenhaga din 1990 al OSCE. Desigur, la fel de 
importante sunt angajamentele asumate față de Organizația Națiunilor Unite (ONU), 
Consiliul Europei și Comunitatea Statelor Independente (CSI).  

OSCE (Manualul pentru Observarea finanțării campaniei, 2015, pp. 27-28) 
recomandă statelor membre, inclusiv României, respectarea unor reguli de bază în ceea 
ce privește cadrul legislativ pentru finanțarea campaniilor electorale, astfel: 

 Normele care reglementează legislația privind finanțarea campaniilor 
trebuie să fie cât mai clare și precise, aspect valabil inclusiv pentru terminologia cheie, 
pentru a nu lăsa loc ambiguităților și interpretărilor, care de cele mai multe ori sunt 
subiective; 

 Relațiile dintre organismul de supraveghere a finanțării campaniei electorale 
(în cazul României, Autoritatea Electorală Permanentă), alte instituții responsabile (de 
ex. Curtea de Conturi, organe de cercetare penală), organizațiile politice, precum și 
între părțile interesate naționale și locale, ar trebui să fie foarte clar definite, cu 
delimitări clare ale competențelor, astfel încât să fie evitate conflictele de interese 
sau suprapunerea jurisdicției; 

 Legislația ar trebui să fie clarificată, modificată și adoptată cu suficient de 
mult timp înainte de alegeri, pentru a oferi alegătorilor și tuturor participanților la 
proces - inclusiv autorităților, concurenților și mass-media - suficient timp pentru a se 
conforma noilor modificări. Adoptarea cu întârziere a legislației de finanțare a 
campaniilor poate submina încrederea în acest proces și poate reduce posibilitatea 
competitorilor electorali și a altor părți interesate să se familiarizeze și să se 
pregătească pentru implementarea și respectarea regulilor; 

 Normele de finanțare a campaniei ar trebui să asigure egalitatea de șanse 
pentru partide și candidați. Pot fi luate măsuri speciale pentru a încuraja participarea 
echilibrată a grupurilor subreprezentate, precum femei, minorități naționale sau 
persoane cu dizabilități (se poate vedea principiul egalității de șanse); 
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 Este important ca legislația privind finanțarea campaniilor și legislația 
electorală să fie bine armonizate, evitând lacunele, ambiguitățile și prevederile 
contradictorii; 

 Legea ar trebui să stabilească în mod clar perioade de timp pentru care sunt 
aplicabile reglementările privind finanțarea campaniei, inclusiv datele pentru raportare 
și comunicare și statutul aplicării sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor legale;  

 Normele de finanțare a campaniei electorale ar trebui adoptate într-un mod 
incluziv și puse la dispoziția publicului în timp util și cu grad ridicat de accesibilitate; 

 Legislația privind finanțarea campaniilor electorale ar trebui să fie în 
conformitate cu angajamentele OSCE și cu alte standarde internaționale pentru 
alegerile democratice. 

 

 IDEA (International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance/Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență 
Electorală), este o organizație interguvernamentală care depune eforturi 
semnificative pentru a sprijini și consolida instituțiile și procesele 
democratice din întreaga lume, dar și pentru a dezvolta democrații 
durabile, eficiente și legitime. Prin publicații periodice, IDEA reușește să 
atragă atenția asupra unor problematici foarte importante pentru democrație și 
funcționarea statelor în baza principiilor democratice. Pornind de la recomandările 
Institutului, statele își pot consolida capacitatea instituțională, pentru a reuși să se 
alinieze valorilor regionale. 

Publicațiile IDEA sunt independente de interesele naționale sau politice 
specifice. Manualele IDEA conțin informații utile referitoare la: 

 proiectarea întregului sistem electoral. Referitor la acest domeniu, IDEA 
semnalează că „alegerea sistemului electoral este una dintre cele mai importante 
decizii instituționale pentru orice democrație. În aproape toate cazurile, alegerea unui 
anumit sistem electoral are un efect profund asupra vieții politice viitoare a țării în 
cauză, iar sistemele electorale, odată alese, rămân adesea destul de constante, 
întrucât interesele politice se solidifică și răspund la stimulentele prezentate de 
puterea politică”. Importantă pentru statele democratice este idea conform căreia, 
chiar dacă există diferențe, uneori semnificative, între sistemele democratice, scopul 
acestora pe termen lung este de regulă același, urmărind crearea unor instituții 
suficient de puternice pentru a promova democrația stabilă, dar suficient de flexibile 
pentru a reacționa corespunzător la circumstanțele în schimbare. Astfel, se conturează 
idea că proiectarea întregului sistem electoral este un proces aflat într-o continuă 
evoluție, iar fiecare stat democratic are de învățat din experiențele altor state 
(Electoral System Design, The New International IDEA Handbook, 2008). 

 finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Referitor la acest 
domeniu, IDEA evidențiază în publicațiile sale de ce este importantă finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale și ce efect poate avea pentru formarea 
comportamentului părților implicate.  
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Interesantă este analiza comparativă a sistemelor de finanțare din diferite 
regiuni, care oferă posibilitatea împrumutării bunelor practici din alte zone (Africa, 
Asia, America Latină, Europa, Asia Centrală). Recomandările IDEA se îndreaptă 
îndeosebi către înțelegerea și respectarea cadrului legal, menținerea transparenței, 
declararea surselor de finanțare (Funding of Political Parties and Election Campaigns, 
The International IDEA Handbook on Political Finance, 2014). 

Un alt aspect interesant, pe care nu îl regăsim în alte documente, este legat de 
faptul că în Manualul IDEA privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale, recomandările sunt adresate tuturor părți interesate: factorilor de 
decizie, agențiilor/instituțiilor de monitorizare și control, partidelor aflate la 
guvernare, partidelor aflate în opoziție, societății civile, mass-mediei, actorilor 
internaționali observatori ai campaniilor electorale. 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance - IDEA 
Recomandările IDEA pentru: 
Africa  
- controlul finanțelor politice nu trebuie să conducă la limitări ale concurenței 

politice; 
- un aspect care trebuie abordat din timp este riscul ca fondurile ilicite să intre 

în procesul politic; 
- având în vedere relația dintre partidele politice și candidați, toate limitările, 

interdicțiile și cerințele de raportare ar trebui să se aplice ambelor părți; 
- raportarea tuturor activităților privind tipărirea și distribuirea mesajelor 

electorale și limitarea din punct de vedere cantitativ a conținutului; 
- respingerea și combaterea oricăror încercări de influențare a 

comportamentului organismului de reglementare a domeniului electoral; 
- menținerea transparenței în aplicarea reglementărilor de finanțare politică; 
Asia (care are state democratice cu sisteme multipartite active, însă organismul 

de control are responsabilități extinse de control, dar și state cu sisteme autoritare 
precum Singapore, Cambodgia, Malaysia). 

- organismele de reglementare a finanțelor trebuie să fie independente și nu 
sub stricta coordonare a factorilor decizionali de la cel mai înalt nivel; 

- punerea la dispoziția publicului larg a tuturor informațiilor relevante și 
implicarea activă a grupurilor societății civile în răspândirea informațiilor referitoare 
la problemele de finanțare politică; 

- luarea în considerare a principiului egalității de gen, în sensul că monitorizarea 
și controlul trebuie să inclusă și o perspectivă de gen (accesul femeilor și a bărbaților 
la utilizarea banilor); 

- pentru partidele politice se recomandă efectuarea audituri externe 
independente și difuzarea informațiilor detaliate despre finanțarea formațiunii și a 
candidaților.  
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Tabel 2.4. Recomandările IDEA pentru diferite regiuni 
Sursa: Funding of Political Parties and Election Campaigns, The International IDEA Handbook on Political Finance, 
2014, disponibil on-line la adresa, https://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-

parties-and-election-campaigns.pdf 
 
În ceea ce privește Grupurile de observatori electorali internaționali, au fost 

făcute recomandări pentru fiecare arie teritorială în parte, în funcție de specificul 
acesteia. Din ansamblul recomandărilor generale, pot fi ilustrate câteva idei, ce pot fi 
utile inclusiv organismelor naționale de monitorizare și control privind finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ONU (Organizația Națiunilor Unite) este considerată cea mai importantă 
organizație internațională din lume. Înființată în 1945, ONU a pus bazele unei intense 
cooperări internaționale în domenii de importanță strategică pentru întreaga lume. Prin 
semnarea Cartei Organizației Națiunilor Unite, toți membrii ONU și-au asumat o luptă 
comună pentru a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, 
„cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”. 

America Latină - chiar dacă recomandările IDEA sunt realizate cu dificultate din 
cauza provocărilor diferite din fiecare țară și a gradelor diferite de dezvoltare 
instituțională, putem identifica: 

- recomandarea de dezvoltare a mecanismelor care să permită femeilor și altor 
grupuri sociale, în special a minorităților naționale, să depășească obstacolele ce stau 
în calea participării lor la viața politică. Pe lângă cote de gen și oportunități pentru 
minorități, se recomandă acordarea unui atenții sporite lipsei de resurse financiare 
pentru participarea acestor grupuri în campaniile electorale. În sens contrar, se 
ajunge la crearea unui cerc vicios din lipsa de acces la oricare dintre cele două 
componente de consolidare a statelor: sprijinul financiar și puterea politică. Crearea 
de fonduri publice speciale pentru finanțarea candidaților de sex feminin, ca parte a 
politicilor de egalitate de șanse și de gen ar fi de mare ajutor în ruperea acestui cerc 
vicios. 

 

Trebuie înțeles că modul în care se strâng și cheltuiesc banii în timpul unei 
campanii electorale este adesea un indicator mult mai bun al corectitudinii și 
competitivității procesului electoral decât ceea ce se întâmplă în ziua alegerilor. 
Din acest considerent, pentru Grupurile de observatori electorali internaționali, se 
recomandă difuzarea și promovarea bunelor practici și cooperarea îndeaproape cu 
toate părțile implicate în procesul electoral sau influențate de acestea, precum 
politicieni, oameni de afaceri, oameni de știință, analiști politici și activiști locali.

Funding of Political Parties and Election Campaigns, The International IDEA Handbook on Political 
Finance, 2014
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Organizația Națiunilor Unite și diferitele agenții ale sale, joacă un rol important 
în implementarea și respectarea principiilor din Declarația Universală a Drepturilor 
Omului, oferind sprijin pentru țările ce se află în tranziție spre democrație. 
Susținătoare a democrației, Organizația Națiunilor Unite, prin campaniile derulate, 
furnizează asistență în domeniul electoral și sprijin pe termen lung pentru 
organele/instituțiile de conducere electorală. Un alt obiectiv este reprezentat de 
promovarea participării femeilor la viața politică și publică. Ca obiectiv strategic al 
asistenței electorale a Organizației Națiunilor Unite regăsim sprijinirea statelor 
membre, astfel încât să organizeze alegeri periodice, inclusive și transparente, care să 
fie credibile și percepute în mod popular și să instituie procese electorale durabile la 
nivel național. Organizația Națiunilor Unite depune eforturi pentru consolidarea 
capacității în afara autorităților electorale, în sensul că susține colaborarea cu și dintre 
alegători, mass-media, partide politice și societatea civilă, precum și alți actori și 
instituții de guvernare democratică, cum ar fi Parlamentul și sistemul judiciar. 

 Consiliul Europei, este o organizație internațională, interguvernamentală și 
regională, înființată în 1949, ce reunește toate statele democratice ale Uniunii 
Europene precum și alte state din centrul și estul Europei. Printre principalele obiective 
ale Consiliului Europei regăsim preocuparea pentru protejarea drepturilor omului, sub 
toate aspectele sale, protejarea democrației pluraliste și identificarea soluțiilor pentru 
problemele cu care se confruntă societatea europeană, inclusiv problema discriminării 
minorităților. În materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, 
Consiliul Europei este un promotor al recomandărilor altor organisme internaționale cu 
rol în promovarea principiului egalității de șanse (International IDEA, ONU și OSCE). Prin 
Manualul Consiliului Europei pentru utilizarea standardelor electorale internaționale, 
destinat organizațiilor societății civile, Consiliul Europei evidențiază importanța 
constituirii unui cadru legal care să ajute în procesul de transparentizare a sistemului 
electoral și care să asigure condiții de concurență echitabile pentru toți competitorii, 
sub mențiunea că, pentru a menține și crește încrederea cetățenilor în sistemele 
politice, statele membre ale Consiliului Europei trebuie să adopte reguli privind 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei elaborează puncte de vedere importante privind finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale, raportându-se la aspecte precum sursele 
de finanțare, transparență, control și aplicarea sancțiunilor. Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei (Recomandarea 1516, extras din Raportul privind finanțarea 
partidelor politice, 2001) consideră că regulile privind finanțarea partidelor politice și 
campaniile electorale trebuie să se bazeze pe următoarele principii:  

- un echilibru rezonabil între finanțarea publică și cea privată,  
- criterii corecte pentru distribuirea contribuțiilor statului către partide,  
- reguli stricte privind donațiile private,  
- un prag pentru cheltuielile partidelor legate de campaniile electorale,  
- transparența completă a conturilor,  
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- instituirea unei autorități de audit independente și sancțiuni semnificative 
pentru cei care încalcă regulile. 

Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei (Recomandarea Rec (2003) 4 a 
Comitetului Miniștrilor (Consiliul Europei) către statele membre privind regulile 
comune împotriva corupției în finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale), evidențiază o serie de aspecte importante privind problematica 
fenomenului corupției în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, sub 
considerentul că „sensibilizarea opiniei publice cu privire la aceste subiecte ce țin 
de prevenirea și combaterea corupției în domeniul finanțării partidelor politice este 
de o importanță majoră pentru funcționarea eficientă a instituțiilor democratice”. 

În acest sens, sunt stabilite o serie de reguli pentru finanțarea partidelor politice 
din surse externe (principii și reguli privind donațiile), finanțarea campaniilor 
electorale (limite de cheltuieli și evidența cheltuielilor), transparența, controlul și 
aplicarea sancțiunilor. 

Comitetul Miniștrilor – Reguli generale contra corupției în finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale 

Recomandările și sesizările Comitetului Miniștrilor privind regulile generale contra 
corupției în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale: 

- în domeniul surselor de finanțare externă, se consideră că statul și cetățenii 
lui sunt în drept să susțină partidele politice, însă susținerea trebuie să fie limitată 
prin introducerea unor praguri. Măsurile adoptate de stat pentru reglementarea 
sferei donațiilor trebuie să ofere norme specifice pentru: evitarea conflictului de 
interese; asigurarea transparenței donațiilor și evitarea donațiilor secrete; evitarea 
oricăror prejudicii ce pot fi aduse activității partidelor politice; asigurarea 
independenței partidelor politice. De asemenea, statul trebuie să se asigure că 
donațiile în contul partidelor politice se fac pe cale publică, mai ales în situațiile în 
care acestea depășesc anumite plafoane, dar să se asigure și de faptul că nu sunt 
oferite donații din partea instituțiilor publice. 
- în domeniul transparenței, se recomandă ca statele să solicite partidelor 
politice și persoanelor juridice care au legătură cu partidele politice să întocmească 
registre contabile și să întocmească rapoarte financiare corespunzătoare, registre 
și rapoarte ce trebuie prezentate unei autorități independente pentru 
monitorizarea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. 
- în domeniul sancțiunilor, se evidențiază necesitatea aplicării unor sancțiuni în 
mod efectiv, proporțional și convingător, în situația constatării oricărei încălcări a 
regulilor privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.  

 
Tabel 2.5 - Recomandările și sesizările Comitetului Miniștrilor cu privire la regulile generale contra corupției 

în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale (Recomandarea Rec (2003) 4 a Comitetului 
Miniștrilor (Consiliul Europei) către statele membre privind regulile comune împotriva corupției în finanțarea 

partidelor politice și a campaniilor electorale, 8 aprilie 2003) 
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Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), 
înființată în 1990 este un organ consultativ al Consiliului Europei, alcătuit din experți 
independenți în domeniul dreptului constituțional, cu rol în acordarea asistenței 
necesare și consilierea țărilor individuale în probleme constituționale, pentru a 
îmbunătăți funcționarea instituțiilor democratice și protecția drepturilor omului. 
Problematica drepturilor omului este intens monitorizată în cadrul reuniunilor 
membrilor Comisiei, fiind abordată sub variatele sale aspectele și dimensiuni.  

La cea de-a 52 – a Reuniune Plenară desfășurată în perioada 18-19 octombrie 
2002, Comisia de la Veneția a adoptat Codul Bunelor Practici în materie electorală 
(Linii directoare și Raport Explicativ), document ce conține inclusiv aspecte privind 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Nu este singurul document ce 
conține informații relevante referitoare la finanțarea competitorilor electorali. 
Raportul Comisiei din anul 2001 evidențiază aspecte importante privind natura 
donatorilor și stabilirea pragurilor pentru donații. 

Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept - Comisia de la Veneția 

Recomandările și sesizările Comisiei de la Veneția pentru finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale: 

- reglementarea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale este un 
element important în conformitatea legală a procesului electoral; 

- în primul rând, transparența financiară trebuie garantată, fiind necesară la 
orice nivel de dezvoltare politică și economică a unui stat, atât în ceea ce 
privește finanțarea din surse publice, cât și în ceea ce privește finanțarea din 
surse private; 

- transparența operează pe două niveluri: 
 conturile campaniilor. Evidența conturilor de campanie trebuie făcută în 

registre speciale și actualizate în contabilitate, iar orice depășire 
substanțială a normelor sau o abatere în raport cu plafonul de cheltuieli 
prevăzut de lege, pot duce la anularea unor alegeri; 

 monitorizarea situației financiare a candidatului până și după exercitarea 
mandatului său. O comisie pentru transparență financiară urmărește 
declarațiile candidaților aleși, datele fiind confidențiale, însă în caz de 
constatare a unor potențiale fapte de corupție dosarul trebuie transmis 
organelor de cercetare penală. 

 în domeniul finanțării publice a partidelor politice și a campaniilor electorale, 
trebuie respectat principiul egalității de șanse (fie prin egalitatea „strictă” – ce 
presupune ca partidele să fie tratate indiferent de actuala reprezentare în Parlament 
sau de susținerea din partea electoratului, fie prin egalitatea „proporțională” – ce 
presupune ca partidele să fie tratate în funcție de numărul voturilor obținute). În 
orice caz, finanțarea publică trebuie să vizeze toate partidele reprezentate în 
Parlament. Totuși, pentru a asigura egalitatea șanselor diferitelor forțe politice, 
finanțarea publică ar trebui să cuprindă, de asemenea, formațiuni politice 
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reprezentând o parte a corpului electoral și reprezentând candidații la alegeri. În 
ceea ce privește nivelul de finanțare publică, Comisia apreciază că acesta ar trebui 
stabilit de către legiuitor în mod periodic, dar în conformitate cu criterii obiective. 

- finanțarea competitorilor electorali din bugetul de stat ar trebui condiționată de 
controlul unor anumite organe publice; 

- scutirile de impozite pot fi acordate, însă pentru operațiuni strict legate de 
activitatea politică a partidelor; 

- un control al contabilității partidelor politice de către organisme publice 
specifice, trebuie să condiționeze finanțarea partidelor prin fonduri publice. Statele 
ar trebui să favorizeze o politică de transparență financiară a partidelor politice 
beneficiare de finanțare publică; 
 în domeniul finanțării private a partidelor politice și a campaniilor electorale, 
contribuțiile private pot fi realizate pentru cheltuielile de campanie, dar suma totală 
a acestor contribuții nu trebuie să depășească plafonul stabilit; 

- contribuțiile de la state sau întreprinderi/companii străine trebuie să fie 
interzise. Această interdicție nu ar trebui să împiedice contribuțiile financiare venite 
din partea conaționalilor care locuiesc în străinătate; 

- finanțarea privată poate fi limitată și pentru alte categorii de organizații, în 
sensul interzicerii contribuțiilor de la întreprinderi/societăți din diferite sectoare de 
activitate (de exemplu, sectorul industrial sau comercial) sau de la organizații 
religioase; 

- conturile campaniei electorale vor fi transmise organului însărcinat cu 
supravegherea respectării legislației și a procedurilor electorale (de exemplu, o 
comisie electorală), într-un termen rezonabil după alegeri; 

- pentru a asigura transparența finanțării fiecare competitor ar trebui să facă 
publice în fiecare an bilanțul anual al anului precedent, însoțit de o listă cu toate 
donațiile primite (altele decât cotizațiile de membru de partid). Toate donațiile care 
depășesc o sumă stabilită de legiuitor trebuie înregistrate și făcute publice. 

- pentru a asigura egalitatea de șanse pentru diferiți competitori electorali, 
cheltuielile campaniei electorale trebuie limitate la un plafon, adecvat situației din 
țară și fixat proporțional cu numărul alegătorilor în cauză. 

Tabel 2.6. Recomandările și sesizările Comisiei de la Veneția pentru finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale (Comisia de la Veneția - Codul Bunelor Practici în materie electorală. Linii directoare și 
Raport Explicativ, Veneția, 18-19 octombrie 2002 și Comisia de la Veneția - Linii directoare și rapoarte privind 

finanțarea partidelor politice, 9-10 martie 2001) 

 

Alte aspecte importante incluse de Comisia de la Veneția (Linii directoare și 
rapoarte privind finanțarea partidelor politice, 9-10 martie 2001) sunt cele privind 
controlul și aplicarea sancțiunilor. 
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Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept - Comisia de la Veneția 

Recomandările și sesizările Comisiei de la Veneția pentru controlul finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale: 

- orice neregularitate în finanțarea unui partid politic atrage sancțiuni 
proporționale cu gravitatea faptei, sancțiuni ce pot consta în pierderea totală 
sau parțială a finanțării publice pentru anul următor; 

- orice neregularitate în finanțarea unei campanii electorale atrage, pentru 
partidul sau candidatul în culpă, sancțiuni proporționale cu gravitatea faptei, ce 
pot consta în pierderea finanțării sau a rambursării totale sau parțiale a 
contribuției publice, plata unei amenzi sau altă sancțiune financiară, sau chiar 
anularea alegerilor. 

Tabel 2.7. Recomandările și sesizările Comisiei de la Veneția pentru controlul finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale (Comisia de la Veneția - Linii directoare și rapoarte privind finanțarea partidelor politice, 

9-10 martie 2001) 

 

Un rol important pe care îl are Comisia de la Veneția pentru identificarea și 
promovarea bunelor practici rezultă în domeniul electoral, sub toate aspectele sale, 
rezultă din implicarea acesteia în organizarea conferințelor anuale și a seminarelor 
comparative, evenimente ce reunesc organele de conducere ale instituțiilor 
responsabile de gestionarea activităților electorale.  

De precizat, că în perioada 2015-2018, Comisia de la Veneția a lansat o serie de 
dezbateri științifice ale experților electorali, în comun cu Autoritatea Electorală 
Permanentă din România, devenind astfel susținătoare directă a demersului 
autorităților române, de creștere a transparenței și consolidare a cadrului necesar 
respectării principiului egalității de șanse.  

Reuniunile științifice desfășurate de cele două autorități au avut parte și de 
sprijinul altor autorități direct interesate de diferite aspecte ale domeniului electoral, 
precum și de problematica finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. 
Într-un efort susținut de îmbunătățire a cadrului legislativ și organizatoric, se poate 
observa implicarea directă a Ministerului Administrației Locale și Modernizării din 
Norvegia, a reprezentanților OSCE/ODIHR, sau a Centrului Internațional pentru Studii 
Parlamentare. Organizarea și participarea la numeroase evenimente electorale 
naționale și internaționale au oferit prilejul Autorității Electorale Permanente din 
România să intre în contact direct cu autorități internaționale cu vastă experiență în 
domeniu, reușind astfel să-și împărtășească experiența și competența în materia 
organizării și desfășurării campaniilor electorale și să stabilească puncte de interes 
comun pentru evenimente viitoare. 

Un aspect important referitor la reuniunile științifice ale celor două instituții 
este acela al abordării unor teme de mare actualitate și interes național, precum 
digitalizarea sistemului electoral și introducerea noilor tehnologii ce pot fi folosite 
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pentru alegeri, introducerea votului prin corespondență, respectarea principiilor 
democratice. Astfel, în anul 2016, Comisia de la Veneția și Autoritatea Electorală 
Permanentă din România au pus bazele unui parteneriat important, prin organizarea 
primei ediții a dezbaterii științifice a experților din domeniul electoral cu tema 
„Legislația electorală și noile tehnologii: provocări legislative”.  

În 2018, Comisia de la Veneția a susținut Autoritatea Electorală Permanentă, în 
organizarea și desfășurarea conferinței științifice internaționale cu tema „Egalitatea 
votului”, eveniment cu semnificație deosebită atât pentru activitatea instituției, cât și 
pentru ansamblul activităților din domeniul electoral la nivel mondial, în cadrul căruia 
au fost dezbătute subiecte precum diferitele aspecte ale principiului egalității și 
implicațiile acestuia în domeniul electoral, puterea unui vot și repartizarea mandatelor 
în circumscripțiile electorale, egalitatea și paritatea de gen, observarea procesului de 
desfășurare a alegerilor. 

Comisia de la Veneția este responsabilă pentru sesiunile de instruire ale 
Comisiilor Electorale Centrale și ale judecătorilor, cu privire atât la litigiile electorale 
apărute, cât și a altor probleme legale, precum și pentru asistența pe termen lung a 
acestor comisii. Prin urmare, dezvoltarea proiectelor de colaborare dintre autoritățile 
române și alte organizații, instituții și organisme internaționale de management 
electoral, care au ca obiective consolidarea principiilor democrației, accesul la 
procesele electorale și promovarea egalității de gen în viața politică, aduc plus valoare 
prin schimbul direct de experiență, dar și prin deschiderea pe care aceste organisme o 
au pentru sprijinirea pe termen lung a principalilor factori decizionali în domeniul 
electoral.  

Din aceste considerente, se poate aprecia că participarea și organizarea sub 
diferite parteneriate a evenimentelor electorale naționale și internaționale reprezintă 
o investiție pe termen lung în consolidarea capacității organizaționale a Autorității 
Electorale Permanente. 

 
2.4. Reglementări naționale cu privire la activitatea de 

finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale 
Finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale se încadrează într-un 

tablou legislativ destul de complex, coroborând prevederi din sfera dreptului 
constituțional, dreptului civil, dreptului fiscal, dar și a dreptului penal. 

Constituția României garantează cetățenilor statului dreptul de asociere în 
partide politice și în alte forme de asociere liberă (Capitolul II, Art. 40), pluralismul 
politic fiind în societatea românească o condiție și o garanție a democrației 
constituționale (Titlul 1, Art. 8, Alineat 1). 
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Înregistrarea partidelor politice, statutul acestora, precum și modalitatea de 
organizare și desfășurare a activității se realizează în conformitate cu prevederile 
constituționale, fiind reglementate de Legea partidelor politice nr. 14/2003, act 
normativ care prin prevederile referitoare la activitatea partidelor susține valorile 
democratice. Activitatea de finanțare a partidelor politice a făcut obiectul mai multor 
acte normative, până a ajunge la forma actuală. Astfel, finanțarea partidelor politice 
a fost inițial reglementată prin Legea partidelor politice nr. 27/1996, act normativ ce 
conținea prevederi referitoare la sursele de finanțare a unui partid politic, detalii 
legate de operațiunile de încasări și plăți ale partidelor, dar și detalii legate de 
destinația permisă pentru veniturile provenite din subvențiile bugetare. Modificările 
din domeniul fiscal au adus totodată și modificări ale unor aspecte din domeniul 
finanțării partidelor politice. Astfel, prevederea conform căreia veniturile realizate din 
toate sursele de finanțare legal acceptate sunt scutite de impozite și taxe, a fost 
abrogată prin Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată [(Art. 40, alin. 
c)].  

Legea partidelor politice nr. 14/2003, intrată ulterior în vigoare, valabilă și în 
prezent, nu reglementează activitatea de finanțare a partidelor politice, făcând 
referire doar la faptul că “modul de administrare a patrimoniului și sursele de finanțare 
sunt stabilite conform legii” [(Art. 10, litera m)]. Introducerea prevederilor legate de 
finanțarea campaniilor electorale a adus schimbări în structura actelor normative. 
Astfel, legiuitorul a preferat să separe reglementările privind înregistrarea, organizarea 
și funcționarea partidelor politice de reglementările privind finanțarea partidelor, 
printr-un act normativ distinct și anume Legea nr. 43/2003 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale, lege ulterior modificată (se 
abrogă prevederea legată de scutirea de impozite pentru clădiri, prin Legea nr. 90/2003 
privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților 
administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor 
politice). În final, Legea nr. 43/2003 este abrogată în totalitate (prin Legea nr. 
334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale).  

În prezent, dispozițiile relevante privind finanțarea activităților politice se 
regăsesc în Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale, lege modificată prin diferite Ordonanțe de Urgență și susținută prin Hotărâri 
de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare.  

Tabloul legislativ complex, impune reprezentarea schematică a aspectelor 
esențiale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, pentru 
identificarea cu ușurință a acestora. 
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Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 767 din 31 

octombrie 2003 

Constituția României 
 2003 - - - - - - - - Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I, 

nr. 87 din 29 
aprilie 1996 

Legea partidelor politice nr. 
27 din 26 aprilie 1996 1996 X X - X X - - - Nu 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 213 din 09 

septembrie 1996 

Norma metodologică privind 
finanțarea de la bugetul de 
stat, în anul 1996, a 
partidelor politice  

1996 - - - X - - - - Nu 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 371 din 01 

iunie 2002 

Legea nr. 345/2002 privind 
taxa pe valoarea adăugată 2002 - - - - X - - - Nu 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 408 din 10 

iunie 2015 

Legea partidelor politice nr. 
14 din 9 ianuarie 2003 2003 - - - - - - - - Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 

nr. 54 din 30 
ianuarie 2003 

Legea nr. 43 din 21 ianuarie 
2003 privind finanțarea 
activității partidelor politice 
și a campaniilor electorale 

2003 X X X X 
X 

(clădi
ri) 

X - X Nu 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 510 din 22 

iulie 2010 

Legea nr. 334 din 17 iulie 
2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice 
și a campaniilor electorale, 
republicată  

2006 X X X X 

X 
(act. 
propr

ii) 

X X X Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 

nr. 55 din 26 
ianuarie 2016 

Hotărârea Guvernului nr. 10 
din 3 ianuarie 2016 pentru 
aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
Legii nr. 334/2006 privind 
finanțarea activității 
partidelor politice și a 
campaniilor electorale 

2010 X X X X - X X X Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 207 din 07 
martie 2018 

Hotărârea nr. 78 din 1 
martie 2018 pentru 
modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a 
Legii nr. 334/2006 privind 
finanțarea activității 
partidelor politice și a 
campaniilor electorale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 10/2016 

2018 - - - X - - - - Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 410 din 25 

iulie 2001 

Ordonanța Guvernului nr. 2 
din 12 iulie 2001 privind 
regimul juridic al 
contravențiilor, republicată 
în 15 noiembrie 2019 
 

2001 - - - - - - - X Da 
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Publicarea în 
Monitorul 
Oficial al 
României 

Act normativ aplicabil în 
domeniul finanțării 

partidelor politice și a 
campaniilor electorale 

Anul 
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Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 238 din 03 
aprilie 2014 

Legea nr. 94 din 8 
septembrie 1992 privind 
organizarea și funcționarea 
Curții de Conturi, 
republicată 

2014 - - - - - X X X Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 553 din 24 

iulie 2015 

Legea nr. 208 din 20 iulie 
2015 privind alegerea 
Senatului și a Camerei 
Deputaților, precum și 
pentru organizarea și 
funcționarea Autorității 
Electorale Permanente, 
republicată  

2015 - - - - - - - - Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 313 din 22 
aprilie 2019 

Hotărâre nr. 2 din 17 aprilie 
2019 privind aprobarea 
Regulamentului de 
organizare și funcționare a 
Autorității Electorale 
Permanente 

2017 - - - - - X X X Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 454 din 18 

iunie 2008 

Legea nr. 82 din 24 
decembrie 1991 - Legea 
contabilității, republicată 

2008 - - - - - X - - Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 597 din 13 
august 2002 

Legea nr. 500 din 11 iulie 
2002 privind finanțele 
publice, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare 

2002 - - - - - - - - Da 

Monitorul 
Oficial, Partea I 
nr. 187 din 11 
martie 2008 

Regulamentul privind 
accesul la profesia de expert 
contabil și de contabil 
autorizat din 05.03.2008 

2008 - - - - - - - - Da 

Tabel 2.8. Aspecte privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale reglementate legislativ la 
nivel național 

În afara reglementărilor referitoare la stabilirea surselor de finanțare, 
încadrarea veniturilor și cheltuielilor în diferite plafoane, precum și a celor referitoare 
la obligațiile partidelor politice de a raporta tranzacțiile financiare către autoritățile 
competente, sub aspectul aplicării sancțiunilor prevăzute de lege, procesul de 
finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale face obiectul unor acte 
normative generale (Codul Civil și Codul de Procedură Civilă, Codul Fiscal, Codul Penal 
și Codul de Procedură Penală) și a altor acte normative incidente (de exemplu, Legea 
nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi). 

Întregul mecanism al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
este completat de mecanismul transparentizării veniturilor participanților, prin 
completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, conform legislației și 
reglementărilor Agenției Naționale de Integritate.  
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Capitolul 3 

Actorii participanți la finanțarea politică 
 

 
Reglementarea finanțării politice poate fi îndreptată către partide politice, 

candidați, persoane și grupuri și se poate concentra asupra controalelor veniturilor și 
cheltuielilor, transparenței sau sprijinului din partea satului, într-o varietate de 
combinații, astfel încât legile finanțării politice au luat o mulțime de forme. În pofida 
varietății mari de regimuri de finanțare de pe glob, o dezvoltare comună împărtășită 
de multe țări este tendința către acordarea unei responsabilități mai mari statului în 
organizarea și reglementarea finanțelor politice. 

 
3.1. Competitorii electorali  

Competitorii electorali reprezintă suportul central în 
funcționarea democrației. Ei sunt esențiali pentru o societate politică 
pluralistă, iar rolul lor în formarea voinței poporului este 
fundamental.  Întrucât rolul lor este esențial în asigurarea funcționării 
corecte a democrației, competitorii electorali ar trebui să 
beneficieze de o serie de garanții. Acestea includ, în special, 
pluralismul, nediscriminarea și transparența, care își găsesc baza în valorile de bază ale 
Consiliului Europei: drepturile omului, democrația și statul de drept. 

Competitorul electoral reprezintă partidul politic, alianța politică, alianța 
electorală, organizația cetățenilor aparținând unei minorități naționale reprezentată 
în Consiliul Minorităților Naționale, ale cărui propuneri de candidați au fost declarate 
definitive, în condițiile legii precum și candidații independenți. 

În funcție de succesul din alegeri, competitorii electorali vor forma Guvernul sau 
opoziția legislativă a unei țări. Sistemul electoral este un factor important care 
determină modul în care voturile exprimate se traduc într-un mandat electoral, însă 
alegerile competitorilor electorali în campanii, prin construirea coalițiilor și alianțelor 
preelectorale și electorale au un impact asupra rezultatului final. Legăturile dintre 
reprezentanții aleși și partidele lor politice, funcționarea internă a partidelor, precum 
și resursele de care dispun aceștia conduc la formarea legislației, bugetelor și politicilor 
guvernamentale. 

 Partidele politice 
Partidele politice reprezintă instituții vitale ale democrației contemporane, 

elemente esențiale ale dezvoltării pluralismului politic, cu roluri multiple în societate 
dar care vizează în principal două perspective: relația cu indivizii și grupurile și relația 
cu elitele societății (Transparency International, Creșterea transparenței și 



91

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

91 
 

responsabilității în finanțarea partidelor politice. Recomandări de politici publice, 
2012). Din această perspectivă se poate spune că partidele politice integrează cetățenii 
și grupurile în sistemul politic asigurând recrutarea elitelor și implicarea acestora în 
politica țării respective. Partidele politice reprezintă grupuri organizate de oameni care 
își exercită dreptul legal de a se identifica cu un set de scopuri și opinii politice similare 
și care încearcă să influențeze politica publică prin alegerea candidaților lor în funcții 
publice. Chiar dacă prezentarea candidaților și campania electorală sunt funcțiile care 
sunt cele mai vizibile electoratului, partidele politice îndeplinesc multe alte roluri 
vitale într-o societate democratică. De asemenea, partidele politice sunt mediatori 
instituționalizați între societatea civilă și reprezentanții aleși, care decid și pun în 
aplicare politica, prin întâlniri cu reprezentanții societății civile pentru a solicita opinii 
individuale (sau organizaționale) în procesul de formulare a politicilor publice.  

Figura 3.1. Funcțiile cheie ale partidelor politice 
 

Funcționarea internă a partidelor politice este oarecum determinată de forțele 
externe, precum sistemul electoral intern, cultura politică și reglementările legale din 
domeniu. Factorii care influențează un partid politic din interior includ personalitatea 

Partidele 
politice

Identifică nevoile și 
prioritățile politice așa 
cum sunt definite de 
membri și susținători

Familiarizează și educă 
alegătorii și cetățenii 

cu funcționarea 
sistemului politic și 

electoral și promovează 
generarea de valori 

politice

Canalizează opinia 
publică de la cetățeni 

la guvern

Recrutează și formează 
candidați pentru funcții 

publice

Activează și mobilizează 
cetățenii pentru 

participarea la viata 
politică, transformând 

opinia publică în opțiuni 
politice viabile

Echilibrează abordările 
opuse și le transformă în 

politici generale

Educă și instruiesc în 
mod continuu membrii 
de partid și conducerea 
acestuia cu privire la 

principiile democratice 
și etice
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liderilor de partid și a personalului, fundamentele ideologice, istoria partidului și 
cultura politică internă. Aplicarea principiilor și proceselor democratice în cadrul unei 
structuri de partid include procese de informare și consultare interne, reguli și statut 
intern (formale sau informale), organizarea internă, structura decizională și 
transparența în funcționarea partidului.  

Membrii partidului pot, de asemenea, să își asume mai multe roluri formale în 
luarea deciziilor, cum ar fi participarea la alegerile interne pentru funcțiile de 
conducere sau în selectarea candidaților partidului care vor participa la viitoarele 
alegeri. Multe partide, de asemenea, lucrează activ pentru a spori rolul grupurilor 
subreprezentate în mod tradițional în partidele lor. Echilibrul de gen în calitatea de 
membru al partidului și reprezentarea internă adecvată a femeilor și a grupurilor 
subreprezentate din structurile organizaționale și de conducere ale partidului este 
adesea reflectat în numărul femeilor din listele de candidați. 

Partidele politice reprezintă o asociație liberă a persoanelor, pentru care 
principalul obiectiv este de a participa la gestionarea afacerilor publice, inclusiv prin 
prezentarea candidaților la alegeri libere și democratice (OSCE/ODIHR, Guidelines on 
Political Party Regulation, Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary 
Session Venice, 15–16 October 2010). 

Partidele politice reprezintă de fapt expresia integrantă a dreptului individului 
de a forma liber asociații. Cu toate acestea, dat fiind rolul unic și vital al partidelor 
politice în procesul electoral și guvernarea democratică, țările Uniunii Europene au 
libertatea de a-și regla funcționarea, în măsura în care este necesar pentru a asigura o 
guvernare democratică eficientă, reprezentativă și corectă. În acest sens, 
reglementările din domeniu variază mult în regiunea OSCE și în țările care sunt state 
membre ale Comisiei de la Veneția: de la state care nu au legislație particulară cu 
privire la partidele politice (care reglementează aceste organisme numai în 
conformitate cu legile generale care reglementează asociațiile) până la încorporarea 
de dispoziții referitoare la funcția partidelor într-o serie de legi diferite (inclusiv legi 
specifice partidelor politice, constituții, legi electorale generale și legi referitoare la 
probleme precum finanțarea mass-media și a campaniilor).  

Obținerea unui echilibru adecvat între reglementarea statului a activităților 
partidelor politice în calitate de actori publici și respectarea drepturilor fundamentale 
ale membrilor partidului în calitate de cetățeni privați, inclusiv dreptul lor de asociere, 
necesită o legislație realizată prin consultarea cu persoanele și grupurile afectate de o 
asemenea reglementare, ca parte integrantă a procesului de elaborare a legii. O astfel 
de legislație nu ar trebui să interfereze cu libertatea de asociere. Într-adevăr, un sondaj 
al practicilor din regiunea OSCE și din țările membre ale Comisiei de la Veneția a indicat 
faptul că este posibil să nu fie necesară o reglementare extinsă pentru buna funcționare 
a democrației prin prisma activităților partidelor politice. Deși nu este necesar ca 
partidele politice să fie guvernate în conformitate cu legislația diferită de cea a 
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asociațiilor generale, în mod ideal, ar trebui elaborată o legislație care să recunoască 
rolul unic pe care partidele îl joacă într-o societate democratică. 

 
Letonia 

În Letonia, legislația în domeniul electoral definește următorii termeni, astfel:  
a. competitor electoral - un partid politic, o asociație de partide politice, candidat deputat; 
b. persoană fără legătură - o persoană fizică, o persoană juridică care nu are legătură cu partidele 

politice, asociațiile lor sau asociațiile de alegători sau o asociație înregistrată de astfel de persoane, 
care se ocupă cu desfășurarea unei campanii preelectorale în numele lor; 

c. perioada campaniei preelectorale - o perioadă de timp din a 120-a zi înainte de alegeri până în 
ziua alegerilor; 

d. campania acoperită înainte de alegeri - o campanie preelectorală, pentru care este realizată 
plata și a cărui plătitor (furnizorul compensației) nu se află în contradicție cu prevederile legale. 

Polonia 

Prevederile constituționale stabilesc că partidele politice sunt „organizații care oferă posibilitatea 
cetățenilor polonezi să se asocieze pe principii de participare voluntară și egalitate în scopul 
influențării politicii statului prin metode democratice”. O altă dispoziție legală conține o definiție mai 
detaliată, conform căreia un partid politic este „o organizație voluntară, care apare sub un nume 
specific, a cărei obiectiv este participarea la viața publică prin influențarea politicii de stat, folosind 
metode democratice, sau prin exercitarea autorității publice”. Astfel, cetățenii Poloniei, care au 
împlinit vârsta de 18 ani, se pot alătura unui partid politic în calitate de membri. Partidele politice 
dobândesc personalitate juridică în momentul înregistrării lor în Registrul partidelor politice. 

 Belgia 
 

În Belgia, nu există o reglementare specifică cu privire la statutul partidelor politice. Cu toate 
acestea, legislația privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale conține o definiție 
a partidelor politice, fiind recunoscută și aplicată în legislația electorală. Dispozițiile legale oferă 
următoarea definiție a partidului politic, precum și a componentelor acestuia, cu precizarea că, legea 
electorală din Belgia folosește termenul de „formațiune politică”, fără a oferi însă, acestei sintagme, 
alt sens: partidul politic reprezintă o asociere de persoane, cu sau fără personalitate juridică, care 
participă la alegerile prevăzute de Constituție și de lege, care, în conformitate cu prevederile Codului 
electoral, prezintă candidați pentru funcțiile de reprezentant sau senator în fiecare circumscripție 
electorală a unei comunități sau regiune și care, sub rezerva limitelor specificate în Constituție, 
legislație, decrete, dispune și încearcă să influențeze expresia voinței populare în modul specificat 
în statut sau program. 

Componentele unui partid politic sunt reprezentate de: organe, asociații, grupări și entități 
regionale ale partidului politic, indiferent de forma lor legală, care sunt direct legate de partidul 
politic respectiv, inclusiv: 

- departamente de cercetare; 
- organisme științifice; 
- institute de formare a politicilor 
- producători de emisiuni politice; 
- asociația fără scop lucrativ cu personalitate juridică căreia îi aparține subvenția specificată în 
dispozițiile legale; 
- entități constituite la nivel de circumscripție electorală pentru alegerile pentru camerele federale 
și parlamentele regionale; 
- grupurile politice ale camerelor federale, ale comunității și ale parlamentelor regionale și 
provinciale, consilii și instituții, sub forma asociațiilor fără scop lucrativ, care primesc subvenții. 
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 Albania 

Constituirea unui partid politic este reglementată de Constituția din Albania. Partidele politice 
sunt definite ca fiind grupări de cetățeni care împărtășesc aceleași idei politice, aceleași convingeri 
și aceleași puncte de vedere sau de interes. Scopul lor este de a influența viața politică a statului prin 
participarea la alegeri și reprezentând oamenii în adunările alese care exercită puterea. Organizarea 
și activitățile partidelor politice trebuie să fie în conformitate cu principiile democratice. Acestea pot 
acoperi întregul teritoriu al Albaniei sau pot fi limitate la anumite zone din diviziunea administrativă 
teritorială a țării. Partidele politice dobândesc personalitate juridică atunci când sunt înregistrate în 
Registrul partidelor politice. Până la data înregistrării unui partid politic, fondatorii săi sunt autorizați 
să desfășoare doar activitățile necesare activității de organizare (întâlnirile fondatorilor și alegerile 
organelor de conducere, de exemplu). După aprobarea documentelor referitoare la partidul politic, 
programul, statutul și organele sale de conducere, membrii fondatori trebuie să depună o cerere de 
înregistrare la Tribunalul Tirana. Aceste documente trebuie să fie semnate de cel puțin 500 de cetățeni 
albanezi și de membrii fondatori (rezidenți permanenți ai Albaniei). Trebuie să precizeze numele și 
sediul partidului politic, obiectivele și misiunile sale, organele sale de conducere, structura și resursele 
sale financiare. Partidele politice trebuie să fie înregistrate la Tribunalul Tirana, în 30 de zile de la 
depunerea cererii, cu excepția cazului în care cererea nu poate fi acceptată pentru unul dintre 
motivele enumerate de lege.  

 Islanda 

Conform prevederilor legale din Islanda, un partid politic este definit ca o asociație care participă 
la alegerile parlamentare sau la cele municipale. Nu există cerințe specifice pentru înregistrarea unui 
partid politic, altele decât cele aplicabile înregistrării persoanelor juridice non-profit. În acest sens, 
Registrul islandez al Întreprinderilor din cadrul Ministerului Finanțelor este responsabil de înregistrarea 
partidelor politice. Pentru ca un partid politic să fie înregistrat, trebuie să existe informații cu privire 
la identitatea (numele și codul de identificare) membrilor consiliului partidului politic, precum și 
statutul asociației (inclusiv, printre altele, date cu privire la numele partidului, obiectivele, 
identitatea fondatorilor, regulile interne). Informațiile conținute în Registrul Întreprinderilor sunt 
accesibile publicului. 

 Franța 
 

În Franța, nici Constituția, nici Codul electoral nu definesc noțiunea de partid politic, însă, legea 
privind transparența vieții politice a dus la determinarea sferei sale de aplicare. Jurisprudența 
Consiliului Constituțional și Consiliului de Stat, prin Comisia Națională pentru conturile de campanie 
și finanțare politică (CNCCFP), a instituit următoarea definiție: "Un partid politic este o persoană 
juridică de drept privat care are un scop politic: în cazul în care a primit un ajutor public sau în cazul 
în care a desemnat în mod regulat un agent fiscal, precum și în cazul în care a depus conturi autorizate 
de către doi auditori la CNCCFP. Articolul 4 din Constituția Franței scoate în evidență rolul partidelor 
politice și a grupurilor politice, precum și principiul democrației, având următorul conținut: „Partidele 
și grupurile politice contribuie la exprimarea votului. Acestea își formează și își exercită activitatea 
liber. Trebuie să respecte principiile suveranității naționale și democrației. Ele contribuie la punerea 
în aplicare a principiului prevăzut la articolul 1 paragraful al doilea, care stabilește că legea 
promovează accesul egal pentru femei și bărbați la mandatele electorale și funcțiile elective, precum 
și la responsabilitățile profesionale și sociale, în condițiile stabilite de lege. Legea garantează 
expresii pluraliste de opinie și participarea echitabilă a partidelor și grupurilor politice la viața 
democratică a națiunii.” Un partid politic este o asociație organizată care reunește cetățenii uniți 
printr-o filozofie sau ideologie comună, care le inspiră acțiunea, cu scopul de a cuceri și exercita 
puterea. Prin urmare, este o organizație în slujba unei idei. 

Tabel 3.1. - Condițiile de înființare a unui partid politic în diferite țări europene (Sursa: http://europam.eu/ ) 
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În România partidele politice sunt definite în legislație ca asociații cu caracter 
politic ale cetățenilor români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea 
și exercitarea voinței lor politice, îndeplinind o misiune publică garantată de 
Constituție. Pot funcționa ca partide politice numai asociațiile cu caracter politic, 
constituite potrivit legii, și care militează pentru respectarea suveranității naționale, 
a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a 
principiilor democrației constituționale. Fiecare partid politic trebuie să aibă denumire 
integrală, denumire prescurtată și semn permanent proprii. Denumirea integrală, 
denumirea prescurtată și semnul permanent trebuie să se deosebească clar de cele ale 
partidelor anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea acelorași simboluri grafice, 
oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. Partidele politice sunt, conform 
art. 1 din Legea nr. 14/2003, persoane juridice de drept public. Acestea dobândesc 
personalitate juridică de la data rămânerii irevocabile a hotărârii prin care se admite 
cererea de înregistrare (art. 22, Legea nr. 14/2003).  

Partidele politice își încetează existența juridică prin dizolvare, ca hotărâre a 
membrilor fondatori, sau prin hotărâre judecătorească, în cazurile și condițiile 
prevăzute de lege. Cu toate că, prin lege, partidele politice sunt persoane juridice de 
drept public, legiuitorul nu le-a exceptat de la răspundere penală, ci a exclus numai 
aplicarea împotriva acestora a anumitor pedepse complementare, și anume dizolvarea 
și suspendarea activității. 

Pentru înregistrarea unui partid politic în România, se depun la Tribunalul 
București următoarele documente: 

a) cererea de înregistrare, semnată de conducătorul organului executiv al 
partidului politic și de cel puțin 2 membri fondatori; 

b) statutul partidului; 
c) programul partidului; 
d) actul de constituire, semnat de cel puțin 3 membri fondatori; 
e) o declarație privitoare la sediu și la patrimoniul partidului; 
f) dovada deschiderii contului bancar. 

Conform legislației în vigoare, statutul partidului politic cuprinde în mod 
obligatoriu: 

a) denumirea integrală și denumirea prescurtată; 
b) descrierea semnului permanent; 
c) semnul permanent sub formă grafică alb – negru și color; 
d) sediul central; 
e) mențiunea expresă că urmărește numai obiective politice; 
f) drepturile și îndatoririle membrilor; 
g) sancțiunile disciplinare și procedurile prin care acestea pot fi aplicate 

membrilor; 
h) procedura de alegere a organelor executive și competențele acestora; 
i) competența adunării generale a membrilor sau a delegaților acestora; 
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j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, 
parlamentare, europarlamentare și prezidențiale; 

k) organul competent să propună reorganizarea partidului sau să decidă 
asocierea într-o alianță politică ori în alte forme de asociere; 

l) condițiile în care își încetează activitatea; 
m) modul de administrare a patrimoniului și sursele de finanțare; 
n) organul care reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice și terți; 
o) alte mențiuni prevăzute ca obligatorii.  
 

 Alianțele politice și electorale  
Alianțele politice și electorale sunt, de regulă, benefice în special pentru 

partidele care le formează în timpul și imediat după alegeri, datorită caracteristicilor 
sistemelor electorale în cauză. De exemplu, pot permite fiecărui partid să depășească 
pragurile electorale) sau pot permite partidelor politice să participe la formarea unui 
Guvern după alegeri. Acestea se pot destrăma într-un timp relativ scurt sau se pot 
menține împreună pentru zeci de ani și funcționând aproape ca o singură unitate. 

Alianța politică (coaliție politică sau bloc politic), reprezintă cooperarea dintre 
membrii diferitelor partide politice, în țările cu sistem parlamentar, pe o agendă 
comună. Aceasta implică, de regulă, acorduri formale între două sau mai multe partide 
și este realizată în principal în scopul formării Guvernului sau pentru a întări opoziția. 

O varietate de factori specifici contextului influențează de ce și cum se formează 
și se percep alianțele politice într-o anumită țară. Acestea includ reguli și sisteme 
formale precum structura guvernului (federal sau unitar, prezidențial sau parlamentar), 
sistemul electoral și măsura în care alianțele politice sunt reglementate. Normele și 
structurile informale includ: tradițiile de construcție a alianțelor politice existente, 
modul în care relațiile dintre partide sunt gestionate de către acestea, precum și 
percepția publică în ceea ce privește colaborarea dintre partide (Coalitions. A Guide 
for Political Parties, The National Democratic Institute & The Oslo Center for Peace 
and Human Rights, Oslo, 2015). Construirea unor alianțe politice trebuie să țină cont 
de patru elemente cheie (Coalitions. A Guide for Political Parties, The National 
Democratic Institute & The Oslo Center for Peace and Human Rights, Oslo, 2015): 

 alianțele politice au avantaje, precum și dezavantaje pe care partidele 
politice ar trebui să le cunoască; 

 contextul politic influențează tipurile de alianțe politice formate de 
partidele și modul în care acestea sunt structurate; 

 procesele și activitățile desfășurate în alianțele politice trebuie să fie 
construite în jurul comunicării, consultării, consensului și compromisului; 

 construirea alianțelor politice ar trebui realizată în cinci etape: dezvoltarea 
unei strategii politice comune, negocierea formării alianței politice, formarea alianței 
politice, stabilirea modului de lucru în alianța politică, implementarea unor măsuri în 
urma experiențelor anterioare. În democrații consacrate și emergente, partidele de 
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guvernământ și de opoziție au format alianțe politice cu scopuri concrete cum ar fi: 
creșterea competitivității electorale, pentru a impune anumite reforme democratice, 
îmbunătățirea influenței membrilor alianțelor politice în formularea politicilor publice, 
folosirea mai eficientă a resurselor limitate și pentru a ajunge la un acord comun asupra 
programelor de guvernare (Jonathan White, The Ethics of Political Alliance, British 
Journal of Political Science, Volume  48/Issue 3  -  July 2018). 

 

Un caz elocvent este cel din Norvegia când în urma alegerilor parlamentare din 
2013, patru foste partide de opoziție - Partidul Conservator (Høyre), Partidul 
Progresului (Fremskrittspartiet, FrP), Partidul Creștin Democrat (Kristelig Folkeparti, 
KrF) și Partidul Liberal (Venstre),  au încercat să construiască o alianță politică, bazată 
pe o viziune comună. Primele două partide, au ajuns la un acord pentru a forma un 
guvern de coaliție. KrF și Venstre nu au reușit să ajungă la un acord suficient cu Høyre 
și FrP pentru a se alătura, dar au fost de acord să sprijine guvernul pe anumite probleme 
politice (Joachim Dagenborg, Norway’s Conservatives Clinch Coalition Deal, Reuters, 
October 7, 2013). 

În România, alianța politică este definită de legislație ca fiind o asociere între 
două sau mai multe formațiuni politice (Legea partidelor politice nr. 14/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare). 

Alianța electorală (acord electoral multipartid, pact electoral, coaliție 
electorală sau bloc electoral) este o asociație de partide politice sau persoane care 
există doar pentru a participa la alegeri.  

Partidele ce fac parte din alianță au propriile politici, dar aleg pe o anumită 
perioadă de timp să promoveze obiective și ideologii comune. Ocazional, o alianță 
electorală poate fi formată din partide cu obiective politice foarte diferite, care 
acceptă să aloce resurse pentru a opri un anumit candidat sau partid să obțină puterea.  

Spre deosebire de o coaliție formată după alegeri, de obicei, partenerii dintr-o 
alianță electorală nu promovează candidați unul împotriva celuilalt, ci încurajează 
susținătorii să voteze candidații din partea celorlalți membri ai alianței. În unele 
acorduri cu un partid mai mare, care se bucură de un grad mai mare de succes la urne, 
partidul mai mic propune candidați sub simbolul partidului mai mare, membrii aleși ai 
partidului mai mic întrând în guvern sau în legislativ alături de candidații partidului mai 
mare. De cele mai multe ori, partidele din alianțele electorale își propun să continue 
cooperarea după alegeri, de exemplu, prin campanii comune în problemele asupra 
cărora au opinii similare. Scopul principal al unei alianțe electorale este de a combina 
resursele a două sau mai multe partide pentru a îmbunătăți rezultatele electorale ale 
membrilor alianței. Aceasta poate implica unirea în spatele candidaților obișnuiți sau 
acordul de a nu concura între partide în anumite circumscripții electorale.  Adesea, 
obiectivul final este realizarea cotei de vot necesare pentru câștigarea alegerilor, 
obținerea majorității în legislatură și formarea următorului Guvern.  
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Figura 3.2. Avantajele și dezavantajele alianțelor politice și electorale 
(Sursa: Coalitions. A Guide for Political Parties, The National Democratic Institute & The Oslo Center for Peace 

and Human Rights, Oslo, 2015)

AVANTAJE/OPORTUNITĂȚI 
- prin combinarea forțelor și resurselor cu altele, 
partidele își pot crește influența și își pot îndeplini 
obiective pe care nu le-au putut realiza pe cont propriu 
- partidele își pot pot crește cota lor de reprezentare 
și crea oportunități pentru asigurarea locurilor 
legislative, formarea unui Guvern și atinge alte 
obiective politice specific 
- oferă oportunități de gestionare a egalității de șanse 
(de exemplu, etnice, religioase) și crește participarea 
la guvernare a acestor categorii 
- prin distribuirea resurselor (bani, oameni) partidele 
își pot atenua reciproc punctele slabe și beneficia de 
punctele forte ale partenerului 
- cetățenii pot vedea construirea coaliției ca pe un 
efort admirabil pentru a lua în considerare alte puncte 
de vedere/politici 
- membrii coaliției pot învăța unii de la ceilalți cu 
privire la experiența fiecăruia 
- cetățenii pot asocia succesele individuale cu 
succesele coaliției, contribuind la creșterea susținerii 
politice 
- informațiile pot oferi o bază pentru consens sau 
compromisuri. Acest lucru poate fi deosebit de valoros 
pentru probleme în care stabilitatea/previzibilitatea 
politicii este de dorit (reforme constituționale sau 
legislative) 

DEZAVANTAJE/RISCURI 
- pentru a găsi puncte comune cu partenerii, fiecare 
partid trebuie să facă compromisuri asupra priorităților  
și principiilor sale și să cedeze un anumit control 
- partidele pierd controlul asupra mesajului politic 
precum și în luarea deciziilor  
- este dificil de a menține un profil distinct între 
partenerii de coaliție 
- cetățenii pot simți că liderii de partid și-au abandonat 
principiile pentru a se bucura accesul la putere 
- cetățenii pot asocia partidele cu o coaliție 
controversată/nepopulară, slăbind astfel sprijinul 
partidelor în alegerile ulterioare 
- necesitatea de consultare și de a ajunge la un accord 
între partenerii de coaliție pot face ca procesul de 
luare a deciziilor să fie mai complex și/sau mai lent 
- comunicare slabă în cadrul unor partide cu privire la 
obiectivele individuale, obiectivele și beneficiile 
coaliției pot crea tensiuni/diviziuni între membrii 
coaliției 
- marile coaliții sau coaliții cu o majoritate covârșitoare 
pot slăbi sau marginaliza grupurile de opoziție 
democratică 
- pentru partidele dominante care nu au nicio 
perspectivă reală să piardă în alegeri, construirea unei 
coaliții poate fi o cale de a coopta parteneri slabi, ceea 
ce conduce la amenințări competitive asupra lor pe 
termen lung. 

 

Alianțe politice și 
alianțe electorale 

Alianțe politice și 
alianțe electorale 
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Alianțele preelectorale sunt un fenomen comun în democrațiile consacrate. 
Numai în Europa Occidentală, între 1946 și 2012 s-au format peste 200 de coaliții 
preelectorale. Formele coalițiilor preelectorale variază de la un partid la altul și de la 
o țară la alta, variind de la o promisiune liberă de a guverna împreună, la promovarea 
unor idei comune și participarea la vot pe liste comune. 

De exemplu, în timpul alegerilor parlamentare din anii 1960 -1970, partidul KD 
din Suedia a obținut sub 2% din voturi, sub pragul de 4% pentru reprezentarea 
parlamentară. În 1985, KD a format o alianță electorală cu Partidul de centru 
(Centerpartiet). Acest lucru a permis KD să-și asigure primele locuri în Parlamentul 
Suediei. De atunci partidul este în Parlament, inclusiv ca parte a mai multor coaliții de 
guvernare (Coalitions. A Guide for Political Parties, The National Democratic Institute 
& The Oslo Center for Peace and Human Rights, Oslo, 2015). 

În România, alianța electorală este definită de legislație ca fiind o asociere între 
două sau mai multe formațiuni politice cu scopul de a participa la un singur scrutin 
(Legea partidelor politice nr. 14/2003). 

 Candidații independenți 
Dreptul candidaților individuali de a candida la o funcție fără a se asocia cu un 

partid politic este protejat în mod specific de documentul de la Copenhaga, care 
garantează „dreptul cetățenilor de a candida la funcții politice sau publice, individual 
sau ca reprezentanți ai partidelor sau organizațiilor politice, fără discriminare” (OSCE, 
Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of 
the OSCE, 1990). 

Un politician independent sau nepartizan este un politician individual neafiliat 
niciunui partid politic. Există numeroase motive pentru care cineva poate candida din 
postura de independent cum ar fi: 

 independenții pot susține politici diferite de cele ale marilor partide politice; 
 independenții pot susține platforma unui partid, dar aleg să stea ca 

independenți, deoarece ei nu consideră că partidul își urmează în mod adecvat 
platforma; 

 în unele părți ale lumii, alegătorii au o tradiție de a alege independenți, deci 
a candida pe listele unui partid politic este un dezavantaj. 

În timp ce partidele sunt considerate actori centrali la alegeri, rolul lor nu poate 
fi excluderea sau subminarea dreptului unei persoane de a candida la funcție. Ca atare, 
legislația actuală din regiunea țărilor OSCE care interzice candidaților independenți să 
participe la alegeri ar trebui revizuită astfel încât să prevadă în mod specific drepturile 
candidaților independenți de a candida la alegeri. Multe legislații electorale permit însă 
persoanelor să se înregistreze și să participe ca și candidați la alegeri, chiar dacă nu 
sunt nominalizați de un partid politic.  
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Reglementările privind accesul la vot și taxele, precum și restricțiile de candidat 
pentru partide ar trebui să fie aceleași pentru candidații independenți. Totuși, aceste 
norme și taxe de acces la vot pot fi la un nivel atât de ridicat încât pot fi realizate 
numai de către partide și nu de candidații independenți. În cazul în care partidele 
politice înregistrate beneficiază de sprijin de stat, cum ar fi furnizarea de către mass-
media publică de timp de difuzare, ar trebui să existe un sistem de sprijin pentru 
candidații independenți pentru a se asigura că li se acordă un tratament echitabil în 
alocarea resurselor publice. 

Țările au reguli diferite cu privire la ce se întâmplă cu un loc de parlamentar 
dacă persoana care îl deține pleacă sau este exclus din partidul său politic. În unele 
țări, reprezentantul poate păstra scaunul, în timp ce, în altele, locul este ocupat de 
partidul politic, rămâne vacant sau este ocupat prin alegeri parțiale. 

Joachim Gauck, președintele Germaniei din martie 2012 până în martie 2017 și 
primul președinte federal fără afiliere de partid, a fost până în prezent cel mai de 
seamă politician independent. La alegerile prezidențiale germane din 2010 a fost 
candidatul social-democraților și al verzilor, în 2012 candidatul tuturor partidelor 
majore, cu excepția stângii. Președinția sa - deși puterile sale sunt limitate - constituie 
o excepție, întrucât politicienii independenți au deținut foarte rar funcții în istoria 
Germaniei, cel puțin după cel de-al doilea război mondial. În Parlamentul german 
(Bundestag) aproape toți deputații aparțin unor partide politice. Sistemul de vot cu 
reprezentare proporțională personalizată (din 1949) permite oricărei persoane care 
deține dreptul pasiv de vot să depună un mandat direct în circumscripțiile electorale 
(jumătate din locurile din parlament sunt distribuite pe districte în funcție de un sistem 
de vot cu pluralitate). Un astfel de candidat trebuie să prezinte 200 de semnături în 
favoarea candidaturii sale, la fel ca un candidat al unui partid care nu a avut nici o 
prezență parlamentară anterioară. Primele alegeri din Bundestag, în 1949, au ales trei 
independenți; de atunci, niciun candidat independent nu a câștigat un loc. La nivel 
regional, situația este mai mult sau mai puțin aceeași: doar membrii unui partid au 
șansa reală de a fi aleși în legislativ (Landtag), iar miniștrii de stat fără a fi membri de 
partid sunt la fel de rari ca la nivel federal. Cu toate acestea, la alegerile locale se 
poate întâmpla ca un politician independent să fie ales deputat în adunările raioanelor, 
orașelor și municipalităților, precum și membru al unui consiliu al municipiului sau chiar 
primar, în special în Germania de Nord. În ultimii ani, independenții au format asociații 
ale alegătorilor liberi pentru a intra în parlamentele de land (Landtag), până acum doar 
cu succes în Bavaria. 

În legislația din România, candidatul independent reprezintă persoana care 
participă la alegeri pentru a obține un mandat de președinte, europarlamentar, deputat 
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sau senator, primar, consilier local sau județean și care se autopropune, pentru 
aceasta, fiind susținută de un anumit număr de alegători, în condițiile în care 
candidatura sa este declarată definitivă de către organismul electoral corespunzător. 
La alegerile prezidențiale, candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt 
susținute de cel puțin 200000 de alegători. Un alegător poate susține un singur 
candidat. La alegerile europarlamentare, poate candida ca independent cetățeanul 
român sau cetățeanul altui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi 
ales și este susținut de cel puțin 100000 de alegători. Candidații independenți pentru 
funcția de consilier trebuie să fie susținuți de minimum 1% din numărul total al 
alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din 
circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de: 100 în cazul comunelor, 
500 în cazul localităților urbane de rangul II și III, 1000 în cazul județelor, Municipiului 
București, sectoarelor Municipiului București și localităților urbane de rangul I. 

Candidații independenți la funcția de primar trebuie să prezinte o listă de 
susținători care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor 
înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția 
pentru care candidează, dar nu mai puțin de: 100 in cazul comunelor, 500 in cazul 
orașelor, 1000 în cazul municipiilor, sectoarelor Municipiului București, precum și în 
cazul Municipiului București. 

 Organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale 
Minoritățile naționale și etnice sunt grupuri de persoane aparținând minorităților 

care locuiesc pe același teritoriu și care împărtășesc o identitate comună, uneori ca 
urmare a modificării frontierelor, alteori ca urmare a faptului că locuiesc o perioadă 
îndelungată într-o zonă, și care au reușit să își păstreze identitatea. 

Comisia Europeană pentru Democrație și Drept (Comisia de la Veneția) definește 
termenul de “minoritate” ca fiind “un grup cu un număr mai mic decât restul populației 
unui stat, ai cărui membri, care sunt cetățeni ai acestui stat, au caracteristici etnice, 
religioase sau lingvistice diferite de restul populației și sunt ghidați de voința de a-și 
proteja cultura, tradițiile, religia sau limba” (Comisia de la Veneția, Compilation of 
Venice Commission Opinions and Reports Concerning the Protection of National 
Minorities, 2017). 

Nu există o definiție general acceptată a conceptului de „minoritate”. Unele 
elemente ale acestora au fost cu siguranță identificate, ca de exemplu clasificarea 
standard a minorităților în trei grupuri: minorități etnice, minorități lingvistice și 
minorități religioase. Această caracterizare (în parte) este adoptată în articolul 27 din 
Convenția Internațională pentru Drepturile Civile și Politice și menționată în secțiunea 
5.1 din Comentariul general […] din 6 aprilie 1994. Totuși, Articolul 1 din Recomandarea 
1201/1993 oferă o definiție a termenului „minoritate națională” și anume „un grup de 
persoane dintr-un stat care: rezidă pe teritoriul unui stat și sunt cetățeni ai acestuia; 
menține legături ferme și de durată cu statul respectiv; afișează caracteristici etnice, 
culturale, religioase sau lingvistice distinctive; sunt suficient de reprezentative, deși 
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sunt mai mici în număr decât restul populației acelui stat sau a unei regiuni a statului 
respectiv; și sunt motivați de preocuparea de a păstra împreună ceea ce constituie 
identitatea lor comună” (Consiliul Europei, Parliamentary Assembly, Recommendation 
1201/1993 on an additional protocol on the rights of minorities to the European 
Convention on Human Rights). 

Respectarea drepturilor omului implică fără îndoială și dreptul persoanelor 
aparținând minorităților de a se implica și participa efectiv la procesele de luare a 
deciziilor la nivel național, regional și local, precum și la afacerile publice în scopul 
protejării și promovării integrității acestora. Multe documente internaționale 
angajează statele să acționeze în consecință. Astfel, conform punctului 35 din 
Documentul de la Copenhaga al Reuniunii privind dimensiunea umană, statele 
participante la OSCE „vor respecta dreptul persoanelor aparținând minorităților 
naționale de a participa efectiv la deciziile publice, inclusiv dreptul de a participa 
efectiv la deciziile referitoare la protecția și promovarea identității acestor 
minorități” (OSCE, Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the 
Human Dimension of the OSCE, 1990). De asemenea, în conformitate cu art. 2, alin (2) 
și (3) din Declarația OHCHR privind minoritățile din 1992, „persoanele aparținând 
minorităților au dreptul de a participa efectiv la viața publică și dreptul de a participa 
efectiv la luarea deciziilor de la nivel național și după caz regional în ceea ce privește 
minoritatea din care fac parte sau regiunile în care trăiesc” (OHCHR, Declaration on 
the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 
Minorities, 1992). Același principiu promovat îl întâlnim și în art. 15 din Convenția-
cadru a Consiliului Europei din 1994 privind protecția minorităților naționale: „statele 
membre creează condițiile necesare pentru participarea efectivă a persoanelor 
aparținând minorităților naționale la nivel cultural, social și viața economică și în 
afacerile publice, în special acolo unde le afectează” (Consiliul Europei, Framework 
Convention for the Protection of National Minorities, 1994). 

În conformitate cu punctul 33 din Documentul de la Copenhaga, atunci când 
statele participante iau măsuri necesare protejării identității persoanelor aparținând 
minorităților naționale, „orice astfel de măsuri vor fi în conformitate cu principiile 
egalității și nediscriminării față ce ceilalți cetățeni ai statului participant în cauză”. 
Documentul de la Copenhaga prevede, de asemenea, la punctul 38 că „statele 
participante la OSCE, în eforturile lor de a proteja și promova drepturile persoanelor 
aparținând minorităților naționale, își vor respecta pe deplin angajamentele din cadrul 
convențiilor privind drepturile omului și a altor instrumente internaționale relevante” 
Referitor la toate „părțile interesate”, punctul 30 din Documentul de la Copenhaga 
menționează „rolul important al organizațiilor neguvernamentale, inclusiv partidele 
politice, sindicatele, organizațiile pentru drepturile omului și grupurile religioase în 
promovarea toleranței, a diversității culturale și în soluționarea problemelor 
referitoare la minoritățile naționale” (OSCE, Document of the Copenhagen Meeting of 
the Conference on the Human Dimension of the OSCE, 1990). 
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 Convenția-cadru are o prevedere similară la art. 20: „în exercitarea drepturilor 
și libertăților care decurg din principiile consacrate în prezenta Convenție-cadru, orice 
persoană aparținând unei minorități naționale va respecta legislația națională și 
drepturile altora, în special cele ale persoanelor care aparțin majorității sau altor 
minorități naționale”. Acest lucru se referă la „minoritățile din cadrul minorităților”, 
în special în context teritorial (Consiliul Europei, Framework Convention for the 
Protection of National Minorities, 1994). Prin Documentul de la Helsinki, statele 
participante la OSCE s-au angajat să „abordeze problemele minorităților naționale 
într-o manieră constructivă prin mijloace pașnice și prin dialog între toate părțile 
interesate pe baza principiilor și angajamentelor CSCE” (OSCE, Conference for Security 
and Co-operation in Europe, Helsinki Document, The Challenges of Change, 1992 
Summit).  

Analizând legislația țărilor din Uniunea Europeană se constată tendința de a 
furniza instrumente specifice, cu obiectivul de a favoriza și garanta participarea 
politică a minorităților. Astfel, în Polonia, legea electorală scutește organizațiile 
politice și candidații aparținând minorităților naționale de atingerea pragului electoral.  

În Constituția din Slovenia (1991) se precizează garantarea protecției statului în 
ceea ce privește drepturile comunităților naționale de origine italiană sau maghiară, 
prin introducerea unor drepturi speciale cum ar fi garanția reprezentării directe la nivel 
local și regional și în Adunarea Națională la care minoritățile italiene și maghiare au 
dreptul de a alege cel puțin câte un deputat fiecare. 

 Legea electorală din 2007, acordă cetățenilor membrii ai minorității italiene și 
maghiare dreptul de dublu vot (primul vot este pentru locul arondat pentru minoritatea 
națională respectivă pentru o listă a candidaților din aceeași minoritate, cel de-al 
doilea fiind de natură strict politică și națională pentru listele generale). Acest 
instrument de „locuri garantate” pentru reprezentanții minorităților a fost adoptat și 
în Constituția României (1991). În special aceasta prevedea alocarea a cel puțin unui 
loc de parlamentar organizațiilor cetățenilor care aparțin minorităților naționale care 
nu obțin numărul minim de voturi, ca excepție de la legea electorală generală.  

În Croația, Legea constituțională privind drepturile minorităților naționale a 
oferit garanții pentru reprezentarea în parlamentul țării, pe baza ponderii 
reprezentative. Prin modificările din 2010, minoritățile cu mai puțin de 1,5% din 
populație, au primit un „vot suplimentar” la alegerile parlamentare prin care aceștia 
pot alege un reprezentant al minorității. 

În Belgia, componența Senatului este realizată pe criterii etnice, mai degrabă 
decât pe reprezentarea diferitelor teritorii, art. 67 din Constituția belgiană precizează 
numărul de senatori care urmează să fie alocați grupurilor etnice. 

În Bosnia și Herțegovina (republică alcătuită din două entități Federația Bosnia-
Herțegovina și Republica Srpska), componența tuturor organelor constituționale 
respectă echilibrul etnic (croați, sârbi și bosniaci). 
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În România, membrii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 
naționale care înscriu candidați în alegeri pot face parte și dintr-un partid politic, având 
dreptul de a candida în condițiile legii.  

Partidele politice, asociațiile politice și organizațiile cetățenilor români 
aparținând minorităților naționale sunt persoane juridice fără scop lucrativ, înființate 
cu finalitate nonprofit, ce sunt constituite cu scopul de a desfășura activități specifice 
de interes nepatrimonial.  

 

3.2. Finanțatorii  
 

Pentru a-și desfășura activitatea politică curentă sau în 
timpul campaniilor electorale, competitorii politici au nevoie de 
venituri care să acopere cheltuielile anuale curente ale 
administrării interne, ale activităților publice, precum și pentru 
selectarea și educarea membrilor de partid. În plus, mobilizarea 
resurselor este necesară în timpul campaniilor electorale pentru 
managementul campaniilor, expertiza consultanților și comunicarea cu alegătorii. 
Competitorii politici sunt finanțați prin contribuții ale membrilor de partid și susținători 
individuali (prin cotizații de membru/donații și/sau donații mici individuale), donații 
din partea persoanelor juridice, care își împărtășesc opiniile politice sau care pot 
beneficia de activitățile lor (de exemplu, prin donații corporative) sau subvenții de stat 
(finanțarea publică). 

 Membrii de partid 
Sursele tradiționale de finanțare a partidelor interne și, în special, taxele de 

afiliere (cotizațiile membrilor de partid), pot fi considerate în general cea mai 
democratică și legitimă formă de finanțare a partidelor. Contribuțiile de membru 
reprezintă o formă atractivă de finanțare a partidelor, deoarece sunt donate în mod 
voluntar și, în pofida stimulentelor materiale care pot sta la baza motivației unei 
persoane de a se alătura unui partid, nu implică beneficii directe pentru membrii de 
partid. Cotizațiile de membru nu sunt însoțite de cereri directe de acces la funcții de 
partid sau trafic de influență asupra deciziilor politice. Prin urmare, din punct de 
vedere normativ, taxele de membru sunt, prin urmare, cea mai neproblematică formă 
de finanțare a partidelor (Ingrid van Biezen, Financing political parties and election 
campaigns – guidelines, Council of Europe, 2003). Cotizațiile de membru garantează un 
anumit grad de influență a membrilor partidului asupra politicii oficiale de partid, fără 
a permite persoanelor sau grupurilor privilegiate din punct de vedere financiar să 
influențeze prea mult decizia politică. Cotizațiile de membru de partid pot fi folosite 
însă și pentru a evita limitele donațiilor private. Conștiente de acest risc, unele țări au 
introdus cerințe obligatorii de transparență în ceea ce privește cotizația de membru. 
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În Estonia, de exemplu, reforma din 2010 a reglementărilor de finanțare politică, 
a obligat partidele politice să înregistreze separat donațiile și cotizațiile de membru și 
să le publice într-un registru public menținut de partide pe site-urile lor web. Acest 
registru public trebuie să includă numele și codul de identificare personal al membrului 
de partid care plătește taxa, precum și valoarea taxei și data plății (OECD, Financing 
Democracy. Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy 
Capture, 2016). 

În România, cuantumul cotizațiilor, repartizarea și utilizarea acestora se 
stabilesc prin hotărâri ale partidului politic, potrivit statutului propriu. Veniturile totale 
provenite din cotizații sunt neplafonate. Suma cotizațiilor plătite într-un an de un 
membru de partid nu poate depăși 48 de salarii minime brute pe țară. Salariul de bază 
minim brut pe țară luat ca referință este cel existent la data de 1 ianuarie a anului 
respectiv. Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al veniturilor din 
cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista membrilor de partid care au 
plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror valoare însumată depășește 10 salarii 
minime brute pe țară. Lista respectivă trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
numele și prenumele membrului de partid, cetățenia, valoarea și data la care a fost 
plătită cotizația (Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare). 

 Donatorul 
Donatorul reprezintă o persoană fizică sau juridică care, în conformitate cu 

procedura prevăzută de lege, are dreptul să facă și a făcut o donație în beneficiul unui 
competitor politic, prin donații înțelegând resurse financiare, bunuri mobile sau 
imobile, informații, drepturi de proprietate, rezultate ale activităților intelectuale și 
alte valori materiale și imateriale transferate beneficiarilor fără contraprestație, 
acțiuni și lucrări voluntare efectuate gratuit, precum și rezultate ale unor astfel de 
acțiuni ce sunt destinate finanțării unui competitor politic în activitatea curentă sau în 
cazul unei campanii electorale. 

Orice persoană fizică sau juridică care, prin contract, are intenția de a 
gratifica, o parte, numită donator, pentru a dispune în mod irevocabil de un bun în 
favoarea celeilalte părți, numită donatar (ex. partidul politic). 

Reglementările privind clasificarea donatorilor pot lua două forme de bază. 
Germania oferă un exemplu al primei abordări, care este prin identificarea „donatorilor 
nepermiși”, subliniind tipurile de donatori care sunt excluse din contribuțiile financiare 
pentru partidele politice sau ale căror donații sunt strict limitate. O a doua abordare, 
precum cea din Marea Britanie, oferă o listă pozitivă de „donatori admisibili”. Spre 
deosebire de lista negativă a donatorilor nepermiși, identificarea pozitivă a donatorilor 
admisibili atrage o abordare potențial mai restrictivă, deoarece nici o donație nu poate 
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fi acceptată de la o persoană sau entitate care nu este inclusă pe listă (sau dacă partea 
destinatară nu poate constata identitatea donatorului). O altă clasificare este cea a 
donatorilor persoane fizice și donatori persoane juridice. În categoria donatorilor 
persoane fizice întâlnim interdicții precum cea referitoare la apartenența (cetățenie), 
transparența (interzicerea donatorilor anonimi sau limitarea sumelor provenite din 
donațiile anonime), și de limitare a sumelor ce pot proveni de la un singur donator. În 
categoria donatorilor persoană juridică, interdicțiile întâlnite în legislația unor state 
europene fac referire la instituții publice, sindicate,  corporații străine, companii unde 
statul are cotă parte din acțiuni. 

 Problema donațiilor deghizate trebuie de asemenea luată în considerare: 
împrumuturile sunt o sursă importantă de venit pentru partide și candidați în mai multe 
țări, în timp ce nici numele creditorului și nici locația creditorului nu trebuie 
dezvăluite. O bună practică este reforma recentă din Franța, adoptată în ceea ce 
privește împrumuturile, unde durata împrumuturilor, identitatea creditorului și 
transparența împrumuturilor au fost reglementate și împrumuturile de la persoane 
fizice se pot prelungi doar la cinci ani.  

Doar persoanele fizice situate în Franța și partidele politice și băncile situate în 
Uniunea Europeană pot acorda împrumuturi, iar o copie a documentului de împrumut 
trebuie să fie transmisă organismului de supraveghere și control. Un alt exemplu este 
Spania, în care anularea datoriei este acum interzisă. 

Utilizarea fondurilor proprii ale candidaților politici pentru campaniile politice 
este adesea o modalitate de a eluda toate reglementările pentru donații. Donațiile în 
natură trebuie, de asemenea, să fie reglementate, dar este foarte dificil de evaluat 
valoarea acestor donații. Costul întâlnirilor și organizării mitingurile politice este 
adesea costisitor și poate fi asigurat la un cost semnificativ redus, ceea ce reprezintă 
un tip de contribuție în natură. Donațiile în natură trebuie declarate rapid: de exemplu, 
în Letonia trebuie să fie declarate foarte rapid, iar în Norvegia online. (UNODC, IFES, 
OSECE/ODIHR, Expert Group Meeting Transparency in Political Finance, 21 May 2019) 

În legislația din România donația este contractul prin care, cu intenția de a 
gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea 
celeilalte părți, numită donatar (ex. partidul politic). Donația este o liberalitate, ca și 
varietate a contractelor cu titlu gratuit, deoarece are ca efect micșorarea patrimoniului 
donatorului cu bunul donat către partidul politic, denumit donatar. 

a) Obligațiile donatorului  
Încheierea contractului de donație incumbă donatorului (persoană fizică sau 

persoană juridică) obligația de a preda bunul. Această obligație se poate executa, fie 
la încheierea contractului de donație, fie concomitent cu executarea obligației de 
transfer a dreptului real, fie ulterior, dacă nu este stipulat expres în contract.  
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Deoarece contractul de donație este o liberalitate, acesta îl exonerează pe 
donator de obligația de garanție contra evicțiunii și a viciilor ascunse, însă această 
regulă acceptă unele excepții, și anume: 

- donatorul răspunde pentru evicțiune, dacă a promis expres garanția sau dacă 
evicțiunea decurge din fapta sa ori dintr-o împrejurare care afectează dreptul transmis, 
viciu pe care l-a cunoscut și nu l-a comunicat organizației politice (donatarului) la 
momentul încheierii contractului de donație; 

- donatorul răspunde pentru vicii ascunse, în situația în care a cunoscut 
respectivele vicii ascunse ale bunului donat și nu le-a adus la cunoștința partidului 
politic, în beneficiul căruia se realizează donația. În acest caz, donatorul este ținut să 
repare prejudiciul cauzat organizației politice, prin ascunderea acestor vicii. 

 

b) Obligațiile donatarului (partidului politic, alianței politice, candidatului 
independent, organizației cetățenilor români aparținând minorităților naționale) 

În principiu, partidului politic, în patrimoniul căruia intră bunul donat, nu îi 
revine nicio obligație legală datorită caracterului gratuit al contractului de donație, 
însă acesta are o obligație de ordin moral ce constă în recunoștința și considerația pe 
care o datorează donatorului, cel care și-a micșorat ireversibil patrimoniul în favoarea 
sa. 

Excepția de la această regulă o constituie cazul donației cu sarcini fără scop 
politic, în care partidul politic, alianța politică, candidatul independent sau organizația 
cetățenilor români ce aparțin minorităților naționale sunt ținuți să îndeplinească 
obligațiile asumate prin contractul de donație încheiat. În acest sens, prin sarcină se 
înțelege orice obligație asumată de donatar față de donator prin intermediul 
contractului de donație, prin care, în schimbul liberalității, se obligă să execute 
anumite prestații, aceasta fiind posibilă, licită și morală. Donațiile către organizațiile 
politice presupun ca obiectul actului de donație să corespundă scopului nepatrimonial 
și politic stabilit prin lege. Efectele donației între donatorul-persoană fizică sau juridică 
și organizația politică se produc în momentul încheierii valabile a contractului. Pentru 
ca donația valabil încheiată să fie opozabilă față de terți este necesar a fi îndeplinite 
anumite formalități legate de publicitate, care diferă în funcție de natura bunului 
donat. 

 Statul 
Într-o abordare sociologică, statul poate fi definit ca fiind dimensiunea specifică 

și esențială a societății politice, societate care a rezultat din fixarea, pe un teritoriu 
determinat, a unei colectivități umane relativ omogene, întruchipând Națiunea, și care 
este guvernată de o putere instituționalizată, având capacitatea și mijloacele de a 
exprima și de a realiza voința unei părți din colectivitate ca voință generală. Din 
perspectivă juridică, statul este o persoană morală, o entitate juridică distinctă, stabilă 
și permanentă, detașată de persoanele fizice, care, în calitatea lor de agenți ai puterii, 
exercită vremelnic puterea, în limitele competențelor atribuite. În sens restrâns și 
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concret, statul este ansamblul organelor politice de guvernare, desemnând aparatul de 
direcționare a societății politice  (I. Deleanu, Instituții și proceduri constituționale în 
dreptul român și comparat, Ed. C.H. Beck, București, 2006). 

Finanțarea publică a partidelor politice implică două aspecte esențiale: 
finanțarea campaniilor electorale și finanțarea activităților curente ale unui partid 
politic. În Europa de Vest, cele două dimensiuni sunt congruente unui partid politic pe 
când, în Statele Unite ale Americii (și, în general, în spațiul anglo-saxon), accentul cade 
pe finanțarea campaniilor ca și componentă dominantă a finanțării politice. 

Recunoscând riscurile asociate finanțării private, prin promovarea intereselor 
externe care influențează elaborarea de politici, majoritatea statelor europene au 
introdus în reglementările privind finanțarea politică, o combinație de măsuri pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile între toate partidele și candidați. Aceasta 
include, în special, echilibrarea finanțării publice și private, reglementarea 
contribuțiilor directe și indirecte ale statului și limitele de cheltuieli pentru campaniile 
politice. Deși donația privată este o modalitate de participare politică, în cazul în care 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale nu este reglementată în mod 
adecvat, banii pot fi, de asemenea, un mijloc pentru influența nejustificată și 
acaparare a factorilor politici de către interese externe. În acest context, finanțarea 
publică ajută la susținerea instituționalizării partidelor politice în democrații, deoarece 
beneficiază de sprijinul financiar necesar pentru a-și desfășura activitățile zilnice și 
reduce dependența acestora de finanțarea privată. 

Analizând modelele de finanțare a partidelor politice în funcție de rolul statului 
în reglementarea regimului de finanțare politică se poate spune că există trei practici 
utilizate de state la nivel european: 

 finanțare politică unde statul are un rol preponderent (donator și supervizor) – 
Franța, Spania; 

 finanțare politică în care statul are rol de mediator cu privire la sursele de 
finanțare (unde nivelul de finanțare publică este direct proporțional cu nivelul de 
finanțare din surse private) – Germania, Austria, Irlanda, Belgia, Grecia; 

 finanțare politică în care statul are un rol redus (supervizor al cheltuielilor și 
veniturilor partidelor) – Marea Britanie. 
(Asociația Pro Democrația, Finanțarea partidelor politice în Europa. Ce face statul cu 
banii noștri? Ce fac partidele cu banii lor? studiu publicat  în cadrul proiectului 
„Transparență și control în finanțarea partidelor politice” derulat de către Asociația 
Pro Democrația cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare 2004 – 
Consolidarea democrației în România, București, 2008). 

În România, conform Legii 334/2006, statul acordă anual subvenții pentru 
formațiunile politice și alianțele politice sau electorale în condițiile legii. Subvenția de 
la bugetul de stat se varsă lunar, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, într-
un cont special deschis de către fiecare partid politic. Veniturile din subvenții de la 
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bugetul de stat se reflectă distinct în evidența contabilă a partidelor politice. La nivelul 
Autorității Electorale Permanente este constituit un compartiment specializat pentru 
alocarea subvenției de la bugetul de stat. Subvențiile de la bugetul de stat acordate 
partidelor politice au statut de afectațiune specială și nu sunt supuse executării silite 
prin poprire. De asemenea, statul rambursează cheltuielile pentru campaniile 
electorale competitorilor electorali, în condițiile Legii 334/2006 și a Hotărârii de 
Guvern nr. 10 din 13 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 Autoritatea de supraveghere și control 
Deși nu există un model unic în legislația europeană, este de dorit să se creeze 

un singur organism independent de supraveghere și control care să asigure respectarea 
legalității întregului proces de finanțare a partidelor politice și a campaniilor 
electorale. Cu toate acestea, chiar dacă un organism de supraveghere este independent 
din punct de vedere tehnic, este posibil ca partidele politice și ceilalți competitori 
politici să fie reticenți cu privire la ideea de existență și funcționare a unui singur 
organism de supraveghere și control. În cadrul celei de a Treia runde de evaluare a 
conformității, GRECO a observat că țările cu organisme de supraveghere și control nu 
oferă întotdeauna resursele financiare și umane necesare pentru a-și îndeplini în mod 
eficient misiunea (de ex. Spania). Organismele de supraveghere și control sunt adesea 
conduse de funcționari publici cu pregătire juridică și mai puțin de economiști, auditori 
și statisticieni.  

Auditul modern al rapoartelor de finanțare a campaniilor necesită confruntarea 
bazelor de date privind donațiile campaniilor cu înregistrările de la alte organisme ale 
statului, contracte sau lucrări și servicii publice, împrumuturi de la băncile publice, 
licențe și permise. În timp ce grupurile de interes public au început să exploreze acest 
domeniu, organismele de supraveghere și control nu dispun de resursele necesare 
pentru a desfășura corespunzător aceste sarcini. Drept urmare, chiar și în cazul în care 
supravegherea este independentă, acolo unde regulile sunt clare și există sancțiuni, 
calitatea supravegherii poate fi slăbită din cauza capacității organizaționale limitate a 
organului de supraveghere (OECD, Financing Democracy. Funding of Political Parties 
and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture, 2016). 

În Regatul Unit, Președintele Comisiei electorale este numit de o comisie 
parlamentară prezidată de președintele Camerei Comunelor. Președintele, prin 
convenție, renunță la toate înclinațiile sale privind ideologia politică și la orice legătură 
cu partidele și acționează ca o figură neutră din punct de vedere politic. Totodată, 
aceasta este o problemă de cultură politică și nu ar funcționa în toate țările. În unele 
țări, un judecător superior funcționează ca șef al organului de supraveghere. 

În ciuda diversității acordurilor instituționale, următorii factori sunt considerați 
critici pentru buna funcționare a organismelor de supraveghere: numirea independentă 
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a membrilor săi (independența față de partidele politice și executiv în același timp) și 
securitatea mandatului acestora, un buget independent care să asigure resurse 
suficiente și expertiză specializată a personalului precum și metodologii clare pentru 
descoperirea finanțării ilegale a partidelor politice și a candidaților. 

Comitetul de supraveghere a finanțării partidelor din Estonia (EPFSC) este format 
din reprezentanți ai fiecărui partid din Parlament (din 2011 până în 2015 au fost patru; 
după aprilie 2015 sunt șase.) Mai mult, acești reprezentanți pot să nu fie membri ai 
parlamentului (parlamentari) sau miniștri ai guvernului și, în mod ideal, nu în organele 
executive ale partidului lor. Prin urmare, ideea este că acești reprezentanți servesc ca 
persoane autonome, nu ca delegați sau pentru interesele partidului lor. În plus, 
Comitetul include trei membri experți: unul desemnat de Ministrul justiției, unul de 
Comitetul Electoral Național și unul de Președintele Comisiei de Cenzori. Comitetul 
este susținut de un consilier administrativ și un consilier juridic. Includerea experților 
în activitatea EPFSC prin intermediul altor instituții ale statului este considerată 
pozitivă, astfel numărul reprezentanților partidelor a crescut în aprilie 2015 la șase 
(alături de trei experți). 

Instituțiile responsabile de punerea în aplicare a reglementărilor privind 
finanțele politice ar trebui să aibă, de asemenea, un mandat și o putere clară, nu doar 
capacitatea, ci și puterea legală de a efectua investigații, de a sesiza cazurile de 
urmărire penală și de a impune sancțiuni. Asemenea puteri sunt esențiale pentru 
aplicarea eficientă a unui regim de finanțare a campaniilor transparent și echitabil. 
Organismele de supraveghere și control, cu resurse disponibile și bine finanțate, dar 
care nu au independența și/sau autoritatea legală pentru a reglementa și implementa 
în mod semnificativ sancțiunile (executorii), limitează măsura în care reglementările 
legale existente pot fi aplicate. 

În Marea Britanie, Ghidul Comisiei Electorale stabilește principiile care stau la 
baza aspectelor de supraveghere, de investigare, de sancționare și a rolului de 
reglementare al Comisiei. Acesta oferă detalii despre sancțiunile care se aplică 
diferitelor infracțiuni și contravenții privind încălcarea reglementărilor în ceea ce 
privește finanțarea politică, modul în care sunt calculate sancțiunile financiare, 
circumstanțele în care pot fi acceptate angajamentele de executare voluntară și alte 
informații referitoare la activitatea de reglementare a Comisiei. 

În România, instituția responsabilă de punerea în aplicare a reglementărilor 
privind finanțarea politică este Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), instituție 
administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competență generală în materie 
electorală, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a 
referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, 
cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în 
materie. Autoritatea Electorală Permanentă își desfășoară activitatea cu respectarea 
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principiilor independenței, imparțialității, legalității, transparenței, eficienței, 
profesionalismului, responsabilității, sustenabilității, predictibilității și legitimității. 

Potrivit Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, AEP 
are următoarele atribuții:  

 elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfășurării 
alegerilor, pe care le transmite spre însușire Guvernului și autorităților administrației 
publice locale, și urmărește modul de îndeplinire a propunerilor; 

 urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor 
secțiilor de vot și a sediilor birourilor electorale; 

 urmărește realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare: urne 
și cabine tipizate, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot și 
altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale; 

 urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din 
timp, a logisticii necesare desfășurării procesului electoral; 

 monitorizează securitatea secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a 
celorlalte documente și materiale specifice perioadei electorale; 

 monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente; 
monitorizează și controlează actualizarea Registrului electoral; 

 administrează Registrul electoral și registrul secțiilor de votare; 
 controlează și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităților 

publice și altor organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale; 
 asigură, în limita competențelor sale, aplicarea unitară a dispozițiilor legale 

referitoare la organizarea alegerilor și a referendumurilor; 
 elaborează studii și propuneri vizând îmbunătățirea sistemului electoral, pe 

care le dă publicității și le prezintă autorităților publice, partidelor politice, precum și 
organizațiilor neguvernamentale interesate; 

 prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru 
Senat și Camera Deputaților, pentru Președintele României, pentru Parlamentul 
European și pentru autoritățile administrației publice locale sau a unui referendum 
național, un raport asupra organizării și desfășurării alegerilor, respectiv a 
referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfășurare a 
acestuia, abaterile neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate și rezultatul 
consultării; raportul se dă publicității sub forma unei Cărți Albe; 

 implementează programe de informare și educare a alegătorilor asupra 
sistemului electoral românesc și asupra respectării deontologiei electorale și asigură 
popularizarea acestora; 

 organizează programe specifice de instruire și formare profesională în 
materie electorală pentru personalul autorităților și instituțiilor, cu atribuții în 
organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și pentru persoanele care pot deveni 
membri ai birourilor electorale și operatori de calculator în secțiile de votare; 
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 elaborează programe și stabilește proceduri unitare privind exercitarea 
dreptului de votul de către persoanele cu dizabilități și asigură popularizarea acestora; 

 elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului 
de stat; 

 întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național 
de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea 
rezultatelor alegerilor; 

 coordonează sistemul informațional electoral național; 
 achiziționează, în condițiile legii, aplicațiile și/sau serviciile informatice 

utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; 
 elaborează și supune Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul 

Afacerilor Interne, data alegerilor și calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei 
electorale; 

 elaborează și supune Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul 
Afacerilor Interne, proiectele de hotărâri specifice bunei organizări și desfășurări a 
alegerilor; 

 elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și 
perfecționarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre 
analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă; 

 prezintă Guvernului, spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanțelor 
Publice și Ministerul Afacerilor Interne, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea 
cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor; 

 certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, aplicațiile 
informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor 
votării și le pune la dispoziție partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale înscrise în competiția electorală, la cererea scrisă a acestora; 

 face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare și 
desfășurare a alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale și 
sprijină organizarea acestora; 

 veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea 
referendumurilor locale; 

 asigură aplicarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice 
și a campaniilor electorale;  

 organizează conferințe, seminare și congrese naționale și internaționale în 
domeniul său de activitate; 

 asigură transparența cheltuielilor efectuate pentru organizarea și 
desfășurarea alegerilor și referendumurilor. 

 Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un raport 
asupra activității sale, conform legii. 

(Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente) 
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Figura 3.3. Funcțiile Autorității Electorale Permanente 

 

• stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul său de activitateStrategie

• elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar
realizării atribuţiilor strategice în materie electorală, precum şi
elaborarea şi aprobarea de normative şi prescripţii tehnice, obligatorii
pentru toate organismele şi autorităţile cu atribuţii electorale

Reglementare

• organizarea şi coordonarea activităţilor şi resurselor necesare pentru 
derularea proceselor electorale

Management

• urmărirea şi asigurarea aplicării pe întreg cuprinsul ţării a
reglementărilor specifice sistemului electoral, precum şi a celor stabilite
pentru modernizarea şi conectarea acestora la sistemele electorale din
ţările Uniunii Europene

Autoritate de 
stat

• respectarea legii şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, unde este 
cazul

Control

• transmiterea de informaţii corecte privind procesele electorale către
alegători, autorităţi şi organisme publice, precum şi partide politiceInformare

• instruirea alegătorilor şi se încurajează exercitarea drepturilor
electoraleEducare

• transmiterea competenţelor profesionale persoanelor implicate în
organizarea şi desfăşurarea proceselor electoraleInstruire

• reprezentarea statului român, pe plan intern şi extern, în materie
electoralăReprezentare
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3.3. Alte categorii de părți interesate 
 

Monitorizarea activității competitorilor electorali ar trebui 
să fie extinsă și la alte categorii de părți interesate, cum ar fi mass-
media și societatea civilă. Aceasta din urmă ar trebui să fie 
încorporată în procesul de monitorizare continuă  a activității 
partidelor, în special a finanțării acestora. Pe lângă autoritatea de supraveghere și 
control, părțile interesate pot oferi informații importante cu privire la corectitudinea 
procesului de finanțare politică și la respectarea reglementărilor legale din acest 
domeniu. 

 Organizațiile societății civile 
În multe țări, activiștii societății civile au menținut pe agenda politică 

dezbaterea privind reforma finanțării campaniilor. Aceștia fac presiuni asupra 
organismelor de supraveghere și control ale statului pentru a impune respectarea 
legislației și se angajează să lupte pentru ca partidele, candidații și donatorii să 
realizeze standarde etice și de integritate superioare legislației în vigoare. În cazul în 
care, informațiile privind finanțarea partidelor și a campaniilor au fost publicate, 
organizațiile societății civile au adunat, analizat și tradus informații despre respectivele 
finanțări. Eforturile acestor organizații s-au concretizat apoi în publicarea unor 
rapoarte, a unor manuale de integritate sau chiar a unor baze de date, utile pentru 
identificarea direcțiilor de îmbunătățire a practicilor organizaționale și chiar pentru 
armonizarea legislației și a normelor de aplicare.  

Multe organisme și specialiști în domeniu promovează ideea că, organizațiile 
societății civile pot fi supraveghetori eficienți ai sistemului de finanțare a partidelor 
politice și a campaniilor electorale, acestea devenind adevărate instrumente în 
promovarea transparenței și a eforturilor anticorupție în domeniul finanțării politice. 

Organizațiile societății civile sunt reprezentate de „o gamă largă de organizații 
non-guvernamentale și non-profit, care au prezență în viața publică, exprimă 
interesele și valorile membrilor lor sau ale altora, bazate pe etică, considerente 
culturale, politice, științifice, religioase sau filantropice. Prin urmare, organizațiile 
societății civile (OSC) se referă la o gamă largă de organizații: grupuri comunitare, 
organizații nonguvernamentale (ONG-uri), sindicate, grupuri indigene, organizații 
caritabile, organizații bazate pe credință, asociații profesionale și fundații ” (Banca 
Mondială, 2013). 

În ciuda unui interes crescut pentru a strânge informații despre modul în care 
organizațiile societății civile se implică în dezbaterea privind finanțarea politică 
(Transparency International, 2007) și în furnizarea de îndrumări pentru activiștii în 
domeniu (OSI, 2005), încă nu se cunoaște modul cum evoluează organizațiile non-profit 
și cum devin părți interesate importante în finanțarea politică. De asemenea, încă este 
discutabil modul în care intervențiile acestor organizații echilibrează independența și 
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activismul și dacă se dovedesc eficiente în informarea alegătorilor și în promovarea 
reformelor în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale (Bruno 
Wilhem Speck, „Brazil: Crime Meets Politics"  In Dangerous Liaisons: Organized Crime 
and Political Finance in Latin America and Beyond. Edited by Kevin Casas-Zamora. 
Washington DC, Brookings Institution Press, 2013). 

Orice autoritate de supraveghere și control din domeniul finanțării partidelor 
politice și a campaniilor electorale va putea descoperi doar o parte din încălcările 
prevederilor legale, dacă se bazează exclusiv pe monitorizarea internă a rapoartelor 
financiare transmise de către competitorii electorali. În acest sens, o autoritate de 
supraveghere eficientă trebuie să angajeze și părți interesate externe în procesul de 
monitorizare a finanțării politice. 

Reclamațiile și sesizările externe pentru fapte suspectate ca fiind infracțiuni sunt 
esențiale pentru descoperirea încălcărilor prevederilor legii. Rapoartele de presă pot 
fi, de asemenea, o sursă de informații deosebit de bună. Procesul de verificare a 
reclamațiilor poate necesita un document formal, scris, care să îndeplinească condițiile 
specifice pentru o plângere adecvată sau poate avea un caracter mai liberal, în sensul 
că Autoritatea poate lua în considerare articolele din presă sau afirmațiile neoficiale.  

În regimurile de tranziție și în special în societățile post-comuniste, alegătorii 
sunt în cea mai bună poziție pentru a putea observa practicile de campanie discutabile 
(au rol de observatori activi ai întregului proces), dar pot fi mai reticenți să facă o 
plângere formală, întrucât deseori se tem de represalii. Prin urmare, pentru a încuraja 
cetățenii și societatea civilă să facă sesizări și să ofere informații, unele sisteme de 
finanțare politică oferă chiar autorității de supraveghere și control posibilitatea de a 
nu divulga sursa informațiilor pe care le primește. Având în vedere natura complexă a 
reglementărilor privind finanțarea politică și importanța primirii reclamațiilor din 
exterior, este esențial ca țările să investească în campanii de sensibilizare publică, 
formare în domeniul mass-media și alte forme de educare a tuturor părților interesate, 
în ceea ce privește reglementările privind finanțele politice și procesul de depunere a 
reclamațiilor în situația apariției unor suspiciuni de săvârșire a unor fapte de corupție 
sau a unor nereguli grave (IFES, Challenging the Norms and Standards of Election 
Administration, 2007).  

Organizațiile societății civile sunt uneori în măsură și au capacitatea de a 
monitoriza finanțarea campaniilor pentru o perioadă mai lungă și la un nivel mai 
profund decât este posibil în mod normal pentru observatorii internaționali. În general, 
deși observatorii internaționali trebuie să își facă evaluările cât se poate de 
fundamentat, pe baza documentelor oficiale și a propriilor observații, aceștia pot 
analiza diferite situații sau aspecte ce țin de finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale pornind de la informațiile dezvoltate de alte organizații care 
apără interesele cetățenilor și ale societății, informații care pot fi valoroase în 
identificarea problemelor și în furnizarea de date. 
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În mai multe state, organizațiile societății civile evaluează și monitorizează 
direct contribuțiile și cheltuielile campaniei electorale. În cazul în care legislația 
prevede raportarea finanțării pentru campanii, organizațiile societății civile au dovedit 
că au un rol esențial în examinarea frecventă a acurateței acestor rapoarte, precum și 
în monitorizarea surselor de finanțare și a modului în care fondurile au fost cheltuite. 
Adesea este posibil ca astfel de organizații să estimeze costurile campaniei (de 
exemplu, costurile panourilor publicitare, costurile generate de publicitatea media, 
costurile de tipărire și costurile de închiriere a spațiilor de campanie), pentru a evalua 
dacă un candidat sau partidul respectiv a raportat cu exactitate și corectitudine și dacă 
se încadrează în limitele legale ale cheltuielilor. 

Au existat o serie de exemple bune de monitorizare a finanțării campaniilor de 
către organizațiile societății civile din regiunea OSCE, uneori cu sprijinul organizațiilor 
internaționale. Mai multe grupuri de cetățeni observatori au publicat, de asemenea, 
rapoarte cu privire la metodologia lor de observare a finanțării campaniilor. În unele 
cazuri, organizațiile societății civile au promovat, de asemenea, coduri de conduită 
pentru campanie, inclusiv dispoziții privind finanțarea campaniilor. 

 Mass-Media  
Așa cum este menționat anterior, o autoritate de supraveghere eficientă trebuie 

să angajeze și părți interesate externe în procesul de monitorizare a finanțării politice. 
Rolul mass-media în ceea ce privește domeniul electoral este unul deosebit de 
important. Sunt nenumărate situațiile în care, cetățenii și chiar organismele de 
supraveghere și control primesc informații într-un timp foarte scurt de la producerea 
unui eveniment sau a apariției unei situații care trebuie verificată sau monitorizată. 

Mass-media are, de asemenea, un rol de o importanță deosebită în procesul de 
sesizare din oficiu a autorităților de supraveghere și control a procesului de finanțare 
a partidelor politice și a campaniilor electorale. Importanța mass-media este o 
rezultantă inclusiv a faptului că oamenii de media care semnalează situații sau fapte, 
au totuși anumite competențe și un înalt grad de pregătire profesională și acționează 
în conformitate cu codul de deontologie profesională. Prin urmare, în ceea ce privește 
mass-media trebuie pornit de la considerentul că informațiile apărute în spațiul public 
sunt totuși informații corecte, ce au în spate surse credibile, așadar, trebuie demarat 
un proces de verificare a situațiilor sau faptelor semnalate.    

Sesizările externe, mai ales în situațiile în care acestea vizează anumite fapte 
ce pot afecta semnificativ valorile unei societăți democratice, fapte care se pot încadra 
în categoria infracțiunilor, pot fi esențiale pentru descoperirea încălcărilor grave ale 
prevederilor legale. În nenumărate situații, rapoarte de presă conțin informații 
documentate atent și ajută în crearea unui tablou general care abordează 
multidimensional domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. 

Spre deosebire de persoanele fizice care se pot teme de diferite presiuni 
exercitate ulterior întocmirii unei sesizări scrise către autoritățile de supraveghere și 
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control, jurnaliștii de investigații, prin formarea lor profesională, au posibilitatea de a 
analiza situațiile și faptele considerate ilicite, precum și curajul de a solicita public 
autorităților competente necesitatea desfășurării unei anchete proprii în scopul 
aplicării sancțiunilor care se impun. 

Având în vedere aceste considerente legate de rolul mass-media în 
supravegherea procesului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale 
este cât se poate de evident că instituțiile de presă trebuie să fie absolut imparțiale și 
independente politic. 

 
3.4. Bune practici la nivelul Uniunii Europene privind 

participanții la finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale 

 

În ultimii ani, problema finanțării partidelor politice, inclusiv a campaniilor 
electorale, a devenit tot mai importantă în ceea ce privește îndeplinirea valorilor 
democratice. Majoritatea statelor membre ale Consiliului Europei au întreprins măsuri 
legislative substanțiale pentru a reglementa practica finanțării partidelor, conform 
recomandărilor instituțiilor internaționale. Cu toate acestea, legislația adoptată diferă 
considerabil de la o țară la alta, în special în ceea ce privește raportarea, 
responsabilitatea și monitorizarea finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale. 

Comisia de la Veneția semnala că transparența și responsabilitatea în utilizarea 
finanțărilor în timpul campaniilor electorale sunt de maximă importanță și ar trebui să 
funcționeze la două niveluri. Primul se referă la fondurile campaniei, ale căror detalii 
trebuie să fie prezentate într-un set special de conturi atent monitorizate intern și 
făcute publice. Al doilea nivel implică monitorizarea stării financiare a reprezentanților 
aleși înainte, în timpul și după mandatul acestora.  

Alte mecanisme eficiente pentru controlul finanțării campaniilor și al finanțării 
curente a partidelor politice ar putea include publicarea anuală a situației conturilor 
partidelor, precum și a listei cu toate sumele primite din donații. Bunele practici pentru 
îmbunătățirea transparenței finanțării în general și deschiderea căilor pentru 
echilibrarea finanțării publică și private trebuie luate în considerare de factorii 
decizionali din țările europene. 

 Din analiza literaturi de specialitate, a standardelor și documentelor 
internaționale în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, se 
pot identifica o serie de recomandări pentru actorii participanți la finanțarea politică. 
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Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând 
minorităților naționale și candidații independenți ar trebui: 

 să practice transparența și să demonstreze angajamentul față de standardele 
etice în viața publică; 

 să promoveze principiile democratice și, în special, a transparenței și egalității 
de oportunități în selectarea și nominalizarea candidaților pe listele electorale; 

 să încurajeze participarea și nominalizarea membrilor din grupuri 
subreprezentate (de exemplu: tineri, minorități, imigranți și persoane cu 
dizabilități); 

 să respecte principiul de „fair play” și să stabilească standarde generale de 
conduită în timpul campaniei electorale;  

 să dezvolte reguli interne care să asigure respectarea legislației privind 
finanțarea justă și transparentă a campaniilor electorale; 

 să promoveze bune practici pentru creșterea egalității între bărbați și femei în 
partidele politice; 

 să declare activele, veniturile și cheltuielile unui organism independent; 
 să prezinte public rapoarte în timp util, anual, dar mai ales înainte și după 

alegeri, pentru ca publicul să poată ține cont de ele atunci când votează; 
 să dezvăluie donatorii și valoarea donațiilor lor, inclusiv contribuțiile în natură, 

împrumuturile și destinațiile cheltuielilor; 
 să ofere ajutor și să coopereze cu autoritățile de aplicare a legii; 
 să respecte drepturile celorlalți competitori politici; 
 să coopereze deplin cu funcționarii electorali, astfel încât să le asigure siguranța 

până la terminarea voturilor; 
 să promoveze o atmosferă propice în timpul campaniei electorale și a scrutinului, 

pentru a nu crea tensiune prin maniera, conduita și respectul pentru opinia 
celorlalți; 

 să evite discursurile provocatoare, declarațiile și afișele ridicole și mincinoase; 
 să se declare împotriva violenței de orice natură; 
 să mențină o linie de comunicare cu adversarii lor, astfel încât sursele de tensiuni 

să poată fi abordate și eliminate rapid; 
 să mențină în orice moment controlul asupra comportamentului susținătorilor, 

membrilor și reprezentanților lor; 
 să nu influențeze votarea prin oferirea de bani sau bunuri; 
 să nu folosească mijloacele de transport ale instituțiilor publice pentru a 

transporta alegătorii în secțiile de votare; 
 să nu desfășoare activități ilegale în secțiile de votare; 
 să nu încerce prin niciun mijloc influențarea votului, în ziua votării; 
 să refuze donațiile cu caracter ilegal sau corupt și să raporteze tranzacțiile 

financiare suspecte autorităților competente; 
 să-și stabilească mecanisme interne de control al veniturilor și cheltuielilor 

realizate; 
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Partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând 
minorităților naționale și candidații independenți ar trebui: 

 să dezvolte reguli interne care să completeze și să consolideze legislația 
națională privind finanțarea partidelor politice și finanțarea campaniilor 
electorale, în special cu privire la transparență și responsabilitate; 

 să asigure transparența și promovarea standardelor ridicate de conduită pentru 
a menține încrederea cetățenilor; 

 să dezvolte reguli interne, complementare cu legislația națională, care să 
permită monitorizarea stării financiare a reprezentanților aleși înainte, în timpul 
și după mandatul acestora; 

 să susțină măsuri preventive și represive destinate combaterii corupției; 
 să înființeze organe disciplinare independente pentru investigarea și 

sancționarea corupției în cadrul partidelor; 
 să consolideze și susțină procese de evaluare, monitorizare și disciplinare; 
 să poarte în mod continuu un dialog cu partidele politice de la guvernare sau din 

opoziție;  
 să monitorizeze și să raporteze sistematic rezultatele obținute de reprezentanții 

partidului în instituțiile publice; 
 să informeze cetățenii cu privire la îndeplinirea promisiunilor electorale, oferind, 

printre altele, publicului o evaluare a programului partidului și o explicație în ce 
măsură a fost tradus în politicile publice; 

 să facă public și să pună la dispoziția cetățenilor și a altor părți interesate 
programul electoral, pe site-ul web al partidului pe durata mandatului legislativ, 
pentru a permite controlul public și monitorizarea acestuia; 

 să publice periodic rapoarte privind gradul de îndeplinire a obiectivelor incluse 
în programul de guvernare, cu precizarea întârzierilor și a cauzelor care au 
determinat aceste întârzieri; 

 să întocmească coduri de etică și conduită a membrilor de partid și să efectueze 
instruiri corespunzătoare pentru însușirea valorilor incluse în Codul de etică; 

 să consolideze legăturile dintre conducerea partidelor și nivelurile locale și 
regionale ale organizațiilor; 

 să adopte proceduri interne care implică consultarea membrilor cu privire la 
politică sau asupra deciziilor importante pentru partid, cum ar fi coalițiile 
electorale sau coaliții politice; 

 să stabilească mecanisme care să asigure răspunderea internă a membrilor 
partidului care dețin funcții publice; 

 să faciliteze accesul cetățenilor la informațiile privind afacerile politice locale, 
sau despre toate formele de participare la viața publică locală prin înființarea de 
birouri administrative pentru a facilita contactele dintre autoritățile locale și 
cetățeni; 

 să nu utilizeze fondurile publice pentru promovarea propagandei în numele 
partidelor politice sau a anumitor ideologii politice. 



120

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

120 
 

 

Sectorul privat ar trebui:  

 să investească în consolidarea capacității și credibilității observației alegerilor 
interne și să sprijine organismele internaționale de supraveghere și membrii 
acestora; 

 să nu încerce ca prin donații către partidele politice, candidați și funcționari aleși 
să obțină favoruri personale sau politice sau să cumpere accesul la politicieni sau 
funcționari publici; 

 să decidă angajarea în finanțarea politică și cheltuielile politice în consiliul de 
administrație și cu consultarea acționarilor; 

 să nu constrângă și să nu solicite membrilor consiliului sau angajaților să 
contribuie la un partid politic, politician sau candidat; 

 să nu folosească poziția de forță pentru a sugera, influența, constrânge pe alții 
(inclusiv directori, angajați, terți asociați) pentru a face contribuții la sau pentru 
a susține sau nu susține un candidat politic sau să impună un anumit vot; 

 să își publice informațiile interne cu privire la principiile, politicile, procedurile 
și donațiile și activitățile lor în legătură cu angajamentul politic; 

 să raporteze contribuțiile în fiecare țară în care își desfășoară activitatea, 
indiferent dacă este sau nu o cerință legală; 

  să instituie controale solide pentru a se asigura că donațiile și contribuțiile nu 
se aduc cu încălcarea politicii companiei și că orice cheltuială politică 
inadvertentă este detectată, investigată și raportată; 

 să respecte legile care reglementează angajarea post-publică a funcționarilor 
publici și chiar să  stabilească cerințe etice pentru a asigura practicile 
responsabile și a atenua riscurile asociate; 

 să publice detalii despre detașări către și din sectorul public, inclusiv informații 
despre locațiile detașărilor, numărul de persoane și scopul detașărilor; 

 să ia în considerare cerințele și reglementările organismelor de supraveghere și 
control pentru a răspunde noilor provocări, cum ar fi supravegherea finanțării 
publice și private a partidelor și campaniilor, reglementarea mass-media și a 
publicității electorale, asigurarea transparenței și responsabilității inovațiilor 
tehnologice; 

 să contribuie la consolidarea capacității cetățenilor locali de a monitoriza, 
raporta și evalua alegerile electorale; 

 să interzică oferirea sau primirea de cadouri, cheltuieli în numele unui 
competitor politic sau oferirea de alte avantaje, pentru a nu fi percepute în mod 
necorespunzător, ca rezultat al unor aranjamente sau favoruri ulterioare; 

 să nu contribuie direct sau indirect la finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale, ca subterfugiu pentru luare de mită pentru oficiali de 
partid, candidați, organizații sau persoane implicate în politică. 
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Statul/Guvernele ar trebui:  

 să contribuie la construirea statului de drept pentru a se asigura că cetățenii, 
inclusiv concurenții politici și opoziția, au acționat legal pentru a-și exercita 
drepturile electorale; 

 să se alăture statelor cu viziuni similare și să se asocieze cu organizațiile  
societății civile pentru a împlini angajamente specifice privind integritatea 
electorală, finanțarea alegerilor și protecția mass-mediei gratuite prin OGP 
(Open Government Partnership - inițiativă internațională care încurajează 
guvernele să își îmbunătățească performanța în transparență și responsabilitate); 

 să implementeze legi adecvate privind conflictele de interese, care 
reglementează circumstanțele în care un funcționar ales poate deține o funcție 
simultană în sectorul privat sau într-o instituție de stat; 

 să creeze organisme de reglementare și control independente, profesioniste și 
competente, cu independență deplină de acțiune; 

 să asigure accesul în timp util la finanțele necesare pentru desfășurarea 
activităților curente ale partidelor și a alegerilor; 

 să dezvolte instituții, procese și rețele care să descurajeze violența în alegeri și, 
în cazul în care prevenția eșuează să-i pedepsească pe cei responsabili; 

 să promoveze și să creeze un cadru legal, atât de reglementare cât și 
instituțional, care să permită organizațiilor societății civile și  organizațiilor 
mass-media independente, să se implice și să fie consultate în procesele 
electorale. Acest cadru ar trebui, de asemenea, să ofere acces la informații și 
posibilitatea societății civile de a contribui la îmbunătățirea legislației. 

 să reformeze și proiecteze sisteme electorale și să promoveze politici de 
diminuare a influenței câștigătorilor în alegeri asupra procesului electoral; 

 să elimine barierele în calea participării femeilor, tinerilor, minorităților, 
persoanelor cu dizabilități și a altor grupuri marginalizate în mod tradițional și 
să ia măsuri concrete pentru a promova conducerea și participarea largă a 
acestor categorii, inclusiv prin utilizarea judicioasă a cotelor; 

 să acorde o atenție sporită beneficiilor pe care finanțarea o oferă partidelor și 
încurajării cetățenilor pentru a participa la susținerea partidelor cu mici donații 
și taxe de membru; 

 să ia în considerare limitarea sprijinului financiar din partea corporațiilor și a 
suportului străin, precum și a donațiilor individuale cu valori mari; 

 să controleze cererea de finanțare politică, și să propună mecanisme pentru 
limitele cheltuielilor și accesul subvenționat la mass-media; 

 să țină sub control finanțările politice prin reglementarea donațiilor și 
cheltuielilor, finanțarea publică a campaniilor politice, dezvăluirea și 
transparența donațiilor și cheltuielilor, precum și sancțiuni în domeniu; 

 să incrimineze finanțarea partidelor politice din surse ilegale. 
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Autoritatea de supraveghere și control ar trebui:  

 să supravegheze în mod eficient respectarea legilor și normelor de reglementare; 
 să dețină resursele, competențele, independența și puterile necesare de 

verificare și control; 
 să se asigure, împreună cu alte autorități independente, că săvârșirea faptelor 

contravenționale sau penale vor fi sancționate corespunzător; 
 să rămână neutre și obiective în ceea ce privește procesul de înregistrare a 

partidelor politice (dacă este cazul), finanțarea partidelor politice și 
reglementarea activităților partidelor; 

 să aplice reglementările legale întotdeauna într-un mod obiectiv și 
nediscriminatoriu; 

 să participe la un proces de certificare voluntară și să se supună unor evaluări 
peer review de la egal la egal în ceea ce privește profesionalismul, independența 
și competența lor; 

 să elaboreze o declarație de principii și un cod de conduită pentru administrarea 
alegerilor cu integritate, pe care să le susțină și să le urmeze. 

Societatea civilă și organizațiile cetățenești ar trebui:  

 să participe activ la promovarea unei legislații adecvate în domeniul finanțărilor 
politice și la monitorizarea finanțării politice și a impactului acesteia asupra 
reprezentării politice; 

 să se angajeze la respectarea standardelor și recomandărilor internaționale 
pentru monitorizarea alegerilor interne și să respecte Declarația de principii 
globale și Codul de conduită; 

 să monitorizeze performanțele guvernului pentru a face față provocărilor 
integrității electorale prin monitorizarea alegerilor, imparțial și sistematic, în 
conformitate cu principiile internaționale;  

 să desfășoare acțiuni civice de prevenire a violenței electorale;  
 să monitorizeze mass-media în vederea responsabilizării acesteia, asigurării 

diversității și independenței sale;  
 să ceară partidelor politice să răspundă nevoilor cetățenilor; 
 să fie activi și vigilenți și să contribuie la stoparea corupției în finanțarea politică; 
 să monitorizeze veniturile și cheltuielile competitorilor politici; 
 să participe la activități de educație democratică a cetățenilor, inclusiv la 

conferințe deschise și grupuri civice care se concentrează pe subiecte legate de 
drepturile și responsabilitățile unui cetățean într-o democrație, constituție, 
partide politice sau rolul societății civile; 

 să stabilească relații cu competitorii politici bazate pe independență, 
interdependență și dialog, precum și pe principiul transparenței. 
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Mass-media ar trebui:  

 să joace un rol independent și critic, atât în campaniile electorale, cât și în ceea 
ce privește procesul politic în sens general; 

 să  stabilească, aplice și mențină standarde pentru dezvoltarea organizațiilor 
mass-media independente, echilibrate și corecte; 

 să utilizeze legislația privind conflictul de interese și alte instrumente pentru a 
împiedica controlul politic al mass-mediei publice și private; 

 să se familiarizeze cu regulile și normele care reglementează alegerile; 
 să respecte toate legile și reglementările electorale; 
 să mențină o legătură strânsă cu Comisia/Autoritatea Electorală; 
 să prezintă un nivel ridicat de imparțialitate, independență, neutralitate și 

obiectivitate în îndeplinirea sarcinilor; 
 să fie echilibrată și imparțială în raportarea lor electorală și să nu discrimineze 

niciun partid; 
 să raporteze punctele de vedere ale candidaților și partidelor politice direct și în 

propriile lor cuvinte, și nu așa cum sunt interpretate de alții; 
 să raporteze numai informații bazate pe fapte și informații exacte și corecte; 
 să facă o separare clară între fapt și comentariu; 
 să respecte secretul profesional cu privire la sursa de informații; 
  să nu împiedice sau să nu intervină în procesul electoral, în procedurile de votare 

sau de numărare; 
 să nu accepte niciun îndemn din partea unui partid politic, candidat sau din nicio 

altă sursă; 
 să nu facă nicio promisiune unui partid politic sau candidat despre conținutul 

unui raport de știri; 
 să aducă în atenția organismului de supraveghere și control problemele și 

neregulile sesizate; 
  să nu afișeze și să nu poarte simboluri, culori sau bannere partizane; 
 să își documenteze vizitele la secțiile de votare și la numărare și să raporteze în 

mod obiectiv; 
 să raporteze asupra observațiilor; 
 să arate respect pentru oamenii și cultura țării; 
 să se abțină de la a emite declarații publice despre observațiile sale și despre 

procesul electoral; 
 să se abțină de la anunțarea rezultatelor alegerilor înainte de perioada stabilită 

de lege; 
 să nu ofere donații în natură unor partide, oferind timp de emisie la preț redus 

sau gratuit, concurentului preferat;  
 să promoveze noile tehnologii de informare și comunicare; 
 să crească fluxul de informații pe care le pot oferi cetățenilor, precum și primirea 

de informații din partea acestora. 
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Având în vedere diversitatea sistemelor politice și diferitele niveluri de 
dezvoltare democratică, nu există nici o soluție unică sau considerată cea mai bună 
pentru fiecare sistem de reglementare a finanțării politice în vederea combaterii 
corupției politice. Mai degrabă, diferențele de sistem legislativ vor produce 
întotdeauna o serie de practici eficiente. Cu toate acestea, este important să se 
stabilească standarde și recomandări în administrarea finanțelor politice, la care ar 
trebui să aspire practicile naționale. Standardele și recomandările definesc așteptările 
societății și permit tuturor actorilor electorali să înțeleagă rolurile și responsabilitățile 
respective.  

Creșterea eficacității mecanismelor de control al finanțărilor politice, 
vizibilitatea publică mai mare, controlul adecvat al partidelor politice interne, 
aplicarea efectivă a legilor în vigoare de către autoritățile de supraveghere și control, 
precum și supravegherea externă a tuturor părților interesate sunt fundamentale 
pentru orice sistem transparent și responsabil.  

Transparența și punerea în aplicare a legilor în vigoare sunt esențiale pentru ca 
reglementările din domeniul finanțării politice să fie respectate, iar mecanismele de 
control intern (de partid) și extern (autorități, ONG-uri și mass-media) trebuie 
îmbunătățite, mai degrabă decât să fie subminate (Marcin Walecki, IFES, Challenging 
the Norms and Standards of Election Administration, 2007).  

 

  



125

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

125 
 

Capitolul 4 

Tipuri de finanțare a partidelor politice 
 

 

Pentru a-și îndeplinii funcțiile de bază partidele politice au nevoie de finanțare 
adecvată, atât în perioadele electorale de campanii (fondurile alocate de un partid în 
timpul procesului electoral), cât și între acestea, pentru a-și putea desfășura 
activitatea curentă. Luând în considerare principiile finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale, se poate spune că o legislație în acest domeniu este esențială 
pentru a garanta independența partidelor politice față de influența nedorită creată de 
donatori, pentru a asigura acestora posibilitatea de a intra în competiție în 
conformitate cu principiul egalității de șanse și pentru a asigura transparența în 
finanțarea politică. 

Pentru a crea un sistem de finanțare transparent și echitabil, atât finanțarea 
curentă a partidelor, cât și finanțarea campaniilor trebuie luate în considerare în cadrul 
legislației din domeniul finanțării partidelor politice. Multe prevederi (cum ar fi limitele 
surselor permise de finanțare) se aplică ambelor tipuri de finanțare, în timp ce altele 
(cum ar fi furnizarea timpului de emisie gratuit) se pot aplica numai în perioada 
electorală. În acest sens, majoritatea statelor participante la OSCE oferă sprijin public 
partidelor în orice moment, făcând distincția dintre finanțarea activității curente și 
finanțarea campaniilor electorale. Finanțarea partidelor politice prin contribuții 
private este, de asemenea, o formă de participare politică. În acest sens, legislația din 
domeniu ar trebui să încerce să obțină un echilibru între încurajarea contribuțiilor 
moderate și limitarea contribuțiilor excesiv de mari.  

Luând în considerare recomandările OSCE, statele participante pot adopta 
câteva orientări importante pentru sistemele de finanțare politică în elaborarea 
legislației. Acestea includ: 

 restricții și limite la contribuțiile private; 
 echilibrul dintre finanțarea privată și cea publică; 
 restricții privind utilizarea resurselor de stat; 
 criterii corecte pentru alocarea sprijinului financiar public; 
 limite de cheltuieli pentru campanii; 
 cerințe care cresc transparența finanțării partidelor care conduc la 

creșterea credibilității raportărilor financiare; 
 mecanisme de reglementare independente și sancțiuni adecvate pentru 

încălcarea legii. 
(Guidelines on Political Party Regulation, OSCE, Published by the OSCE Office 

for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Adopted by the Venice 
Commission at its 84th Plenary Session, Venice, 15–16 October 2010) 
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Figura 4.1. Modalități de finanțare a partidelor politice 

 

Finanțarea politică implică acea sumă de bani alocată unei campanii electorale 
sau activităților politice de partid, în general. Acești bani sunt colectați și cheltuiți de 
către: candidați, în vederea ocupării unei funcții publice; partide politice; alți indivizi 
sau grupuri organizate de suporteri partizani (Marcin Walecki, Challenging the Norms 
and Standards of Election Administration: Political Finance, IFES, 2007). 

Partidele politice se află în competiție pentru aceleași resurse provenite din 
finanțările private și din finanțarea publică. Multe state europene asigură finanțare 
publică (unele pentru activitatea curentă sub formă de subvenții, altele și pentru 
activitatea curentă și pentru cheltuielile ocazionate de desfășurarea diferitelor tipuri 
de campanii și altele numai pentru campanii). În alte state, finanțarea partidelor se 
bazează în mare parte pe finanțarea publică, cum ar fi Grecia (OECD, Financing 
Democracy. Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy 
Capture, 2016). 
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4.1. Finanțarea privată 
 

Țările europene reglementează din ce în ce mai mult finanțarea privată pentru 
a asigura condiții de concurență echitabile între partide și candidați. Reglementarea 
finanțării private stă la baza unui concept de interzicere sau limitare a surselor sau a 
sumelor de finanțare. Sursele considerate necorespunzătoare și, prin urmare, interzise 
includ finanțarea străină, finanțarea din partea organizațiilor publice, precum 
întreprinderile de stat, din donații corporative sau din partea sindicatelor. Motivul 
pentru limitarea sumelor donațiilor private este legat de gradul de influență al 
donatorilor asupra rezultatului alegerilor sau în procesul de elaborare a politicilor 
publice din perioada dintre alegeri. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acestei 
abordări a finanțării din surse străine poate fi dificilă, iar legislația trebuie să țină cont 
fie de protecția intereselor naționale fie de drepturile persoanelor, grupurilor și 
asociațiilor de a coopera și de a împărtăși informații considerate secrete. 

a) Finanțarea prin cotizațiile membrilor de partid 
Pentru a-și asigura veniturile necesare desfășurării activităților curente, 

partidele politice pot solicita plata unei cotizații de membru. Deși aceste cotizații nu 
ar trebui să fie atât de mari încât să restricționeze în mod nejustificat calitatea de 
membru, ele sunt o sursă legitimă de finanțare a partidelor politice. Cotizațiile de 
membru de partid nu contravin în mod inerent principiului liberei asocieri, atâta timp 
cât cuantumul sumei respective este una rezonabilă. 

 În anumite situații, cum ar fi dificultăți financiare ale unor categorii 
defavorizate de membrii de partid, ar trebui încurajată posibilitatea de scutire de la 
cerința de a plăti cotizația de partid, pentru a se asigura că apartenența la partidul 
politic nu este limitată în mod nejustificat doar pentru cei care și-o pot permite. 
Această facilitate acordată unor membrii de partid ar putea fi, de asemenea, 
particularizată, astfel încât să se ia în considerare specificul fiecărui caz în parte. 
Atunci când sunt solicitate însă cotizații suplimentare pentru anumite funcții din partid, 
se poate bloca accesul pentru cei care nu doresc sau nu pot plăti această cotizație, 
ceea ce ar putea încălca dreptul acestor persoane la asociere sau la participare și 
promovare în funcțiile partidului. Unele partide politice pot adopta sistemul cotizării 
diferite pentru parlamentari sau reprezentanți ai partidelor ce ocupă funcții de stat, 
însă aceste „taxe” trebuie să fie tratate și supuse prevederilor legale privind 
contribuțiile, pentru a se asigura că nu contravin limitelor impuse de legislație. O astfel 
de finanțare poate crea impresia negativă că parlamentarii aleși au „achiziționat” 
mandatul de la partid sau au plătit pentru o poziție superioară pe lista electorală. 

În Franța, cotizațiile de membru sunt limitate la 7 500 Euro de persoană. În 
Islanda, cotizațiile anuale de membru sunt limitate la aproximativ 670 Euro pe an. În 
Franța și Irlanda, cotizațiile de membru sunt tratate ca parte a donațiilor, care fac 
obiectul anumitor plafoane.  
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În Polonia, taxele de membru nu pot depăși valoarea salariului minim lunar, care 
este stabilit în fiecare an de către Guvern. Multe țări însă nu reglementează cuantumul 
sau frecvența taxelor de membru ca sursă de finanțare a partidelor politice. 

Austria, Danemarca, Finlanda și Germania sunt doar câteva dintre țările care nu 
au limitări cu privire la valoarea sau frecvența taxelor de membru care pot fi plătite 
partidelor politice (OECD, Financing Democracy. Funding of Political Parties and 
Election Campaigns and the Risk of Policy Capture, 2016). 

În România, membrii partidelor politice pot depune cotizații prin conturi bancare 
sau în numerar, potrivit legii, care sunt înregistrate și evidențiate în documentele 
contabile ale partidelor politice, potrivit reglementărilor aplicabile. Cuantumul 
cotizațiilor, repartizarea și utilizarea acestora se stabilesc prin hotărâri ale partidului 
politic, potrivit statutului propriu.  

Veniturile totale provenite din cotizații sunt neplafonate. Suma cotizațiilor 
plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăși 48 de salarii minime brute 
pe țară. Salariul de baza minim brut pe țară luat ca referință este cel existent la data 
de 1 ianuarie a anului respectiv. 

Ordinele de plată și foile de vărsământ ale cotizațiilor vor cuprinde în mod 
obligatoriu datele de identificare ale depunătorilor, mențiunea privind cotizația și 
partidul politic căruia i se plătește cotizația, precum și, în cazul în care depunătorul 
este altă persoană decât membrul partidului politic pentru care se plătește cotizația, 
datele de identificare ale acestuia din urmă. Cotizațiile în numerar se încasează pe 
bază de chitanțe, care vor cuprinde datele de identificare ale depunătorului, 
mențiunea privind cotizația și partidul politic căruia i se plătește cotizația, precum și, 
în cazul în care depunătorul este altă persoană decât membrul partidului politic pentru 
care se plătește cotizația, datele de identificare ale acestuia din urmă (numele și 
prenumele, data nașterii, seria și numărul actului de identitate și domiciliul).   

Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a 
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele: situația cuantumului 
total al cotizațiilor obținute în anul precedent și lista membrilor care au plătit în anul 
precedent cotizații a căror valoare totală depășește 10 salarii de bază minime brute pe 
țară. 

 

b) Contribuții și venituri din interiorul partidelor politice 
Legislația ar trebui să permită, în general, partidelor politice să ofere sprijin 

financiar pentru birourile lor regionale și locale, și invers. Un astfel de sprijin ar trebui 
să fie considerat o activitate internă a partidului și, în general, nu ar trebui limitat prin 
legislație. Cu toate acestea, pentru respectarea principiului transparenței este necesar 
ca partidele politice să raporteze distribuția fondurilor în interiorul acestora. În plus, 
legislația ar trebui să stabilească clar că valoarea cheltuielilor totale pentru o campanie 
electorală, inclusiv fondurile alocate de diferite filiale ale partidului, respectă limitele 
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de cheltuieli stabilite. Partidele politice care produc un venit prin vânzarea de 
materiale legate de întâlniri,  evenimente, acolo unde legislația permite ar trebui să 
poată utiliza aceste fonduri pentru campaniile și activitățile lor, cu condiția ca 
utilizarea acestor venituri să respecte cerințele de transparență și limitele legislative 
cu privire la cheltuielile partidului (Legea 334/2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale). 

În Estonia, finanțarea partidului politic este reglementată prin legea partidului 
politic (în vigoare din 23.03.2015). Legislația stabilește regulile principale de finanțare 
a activității partidului politic și anume, partidul politic poate primi finanțare din 
următoarele surse: taxe de membru, finanțare de la bugetul de stat, donație, venituri 
din activități interne ale partidului politic și împrumuturi.  

În Letonia, finanțarea partidelor politice este reglementată de Legea privind 
finanțarea organizațiilor politice (partide), adoptată în iulie 1995, ultima modificare 
fiind în 12.09.2013. Legislația definește sursele de finanțare: cotizații de membru și 
aderare, daruri de mână (donații) de la persoane fizice, venituri din activitățile 
economice ale partidului, bugetul de stat și orice alte surse legale. 

În cazul Lituaniei, finanțarea partidului politic este organizată de Legea privind 
finanțarea și controlul financiar al partidelor politice și campaniilor politice, adoptată 
în 2004. În legislație sursele de finanțare sunt împărțite în două tipuri: surse 
permanente și surse de finanțarea campaniilor politice. Sursele permanente includ: 
taxele de membru (taxele inițiale, periodice și alte taxe de membru), finanțare de la 
buget, venituri din activitățile economice ale partidului, donații, credite bancare, 
legate și alte libertăți. 

În Estonia, legea definește doar surse principale de finanțare, dar nu conține nici 
o informație cu privire la veniturile din activitățile partidului. Partidul politic poate 
organiza anumite operațiuni numai cu propriile resurse.  

În Letonia și Lituania, partidul politic poate dezvolta o activitate economică 
pentru a primi finanțare suplimentară. Prin legislația letonă, orice activitate financiară 
și economică a unui partid/organizație politică ar trebui să fie transparentă și publică. 
În legea lituaniană, tipurile de finanțare ale partidelor politice sunt diferite și sunt bine 
clasificate. (University of Tartu, Baltic Sea Region Studies, Political parties’ financing 
- сase of the Baltic States, 2016)   

În România, conform legii, partidele politice nu pot desfășura activități specifice 
societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Fac excepție următoarele activități din care partidele politice 
pot obține venituri: 

a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de 
propagandă și cultura politică proprii; 
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b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni 
culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică 
sau socială; 

c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic; 
d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor 

prevăzute la lit. b); 
e) închirierea spatiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce atingere 

moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic; 
f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puțin 

10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor politice aflate în curs 
de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în situația bunurilor imobiliare moștenite; 

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă 
activități de producție, comerț sau prestări de servicii; 

h) subînchirierea spațiilor primite pentru organizarea birourilor parlamentare, 
fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depășească 
valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autoritățile 
locale. Cheltuielile de întreținere aferente spațiului subînchiriat revin biroului 
parlamentar, conform contractului încheiat; 

i) emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic. 
Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare. Până la data de 30 

aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cuantumurile totale ale veniturilor obținute în anul fiscal precedent 
din activitățile prevăzute de legislație, defalcate pe fiecare tip de activitate și sursă 
(Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 
electorale). 

 

c) Resursele financiare personale ale candidaților 
 

Legislația în domeniu poate prevede că pentru finanțarea campaniilor 
electorale, candidații pot utiliza resurse financiare personale. În cadrul unui astfel de 
sistem, contribuțiile personale ale candidaților pot fi utilizate ca fonduri ale partidului, 
și pot fi alocate campaniei respectivului candidat. Cu toate că fondurile din 
contribuțiile proprii ale unui candidat sunt adesea percepute ca nefiind sursă de 
corupție sau influență nejustificată, legislația poate limita aceste contribuții, ca parte 
din limita totală de cheltuieli în perioada campaniei și poate solicita în mod expres 
raportarea acestor contribuții. Este necesar să se solicite candidaților să depună un 
raport public al activelor și pasivelor. Erorile din rapoartele candidaților nu ar trebui 
totuși sancționate cu refuzul candidaturii acestora. 

În Franța, candidații la alegerile prezidențiale își pot finanța campaniile folosind 
donații private, contribuții ale partidului și fonduri proprii. În ceea ce privește donațiile 
private, cetățenii francezi și persoanele străine au dreptul să doneze până la 4.600 Euro 
pe alegeri unuia sau mai multor candidați. Donațiile de la persoane juridice interne și 
străine sunt interzise. 
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 Nu există o interdicție legală explicită de a face donații în numele altei 
persoane. Donațiile în numerar sunt permise până la 150 Euro, dar nu pot depăși 
cumulativ 20% din limita de cheltuieli autorizate. Pentru alegerile prezidențiale, 
plafoanele donațiilor în numerar s-au ridicat la 3,3 milioane Euro și, respectiv, 4,5 
milioane Euro pentru prima și a doua rundă. Nu există niciun plafon în ceea ce privește 
donațiile unui partid politic sau în utilizarea fondurilor proprii ale unui candidat. 
Fondurile proprii ale candidatului pot include împrumuturi acordate de candidat. În 
condițiile legii, persoanele fizice pot dona anual 7.500 de Euro partidelor politice. 
Astfel, în 2017, o persoană putea dona un total de 16.700 Euro (4.600 Euro în donații 
pentru candidații la alegerile prezidențiale, 4.600 Euro pentru alegerile legislative și 
7.500 Euro pentru unul sau mai multe partide politice). În legislația actuală, nicio 
informație care identifică donatorul sau donațiile acestora nu este disponibilă public, 
deși totalul valorii donațiilor admise este de peste șapte ori salariul mediu lunar net 
francez de 2.157 Euro (OSCE, Republic of France, Presidential Election, OSCE/ODIHR 
Election Expert Team, Final Report23 April and 7 May 2017). 

În România, legislația în vigoare prevede limite a sumelor cu care candidații pot 
contribui la cheltuielile privind campaniile electorale. Limitele respective sunt corelate 
cu valoarea salariului minim brut pe țară. Contribuțiile candidaților pentru campania 
electorală proprie sau a formațiunii politice care i-a propus pot proveni numai din 
donații primite de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii ale acestora sau 
din împrumuturi contractate de aceștia de la persoane fizice sau instituții de credit. 

d) Contribuțiile private (împrumuturi, donații, legate și alte 
libertăți) 
 

Finanțarea partidelor politice este o formă de participare politică și este necesar 
ca partidele să poată solicita contribuții financiare private. În acest context, se poate 
spune că legislația ar trebui să impună ca toate partidele politice să fie finanțate, cel 
puțin parțial, prin mijloace private, ca expresie a sprijinului minim acordat de 
susținători. Cu excepția surselor de finanțare care sunt interzise de legislația relevantă, 
toate persoanele fizice ar trebui să aibă dreptul să își exprime liber sprijinul pentru un 
partid politic prin contribuții financiare și în natură. Cu toate acestea, este de preferat 
ca, prin prevederi legislative, să se impună limite rezonabile cu privire la valoarea 
totală a contribuțiilor.  

În legislația țărilor din Uniunea Europeană, cea mai întâlnită interdicție este cea 
împotriva donațiilor de la instituții publice către anumite partide politice și candidați. 
Această interdicție vizează abuzul de resursele statului, în condițiile în care de multe 
ori acestea sunt controlate de partidele aflate la putere. În majoritatea țărilor din 
Uniunea Europeană, contribuțiile din surse străine sunt interzise. Aceasta este în 
conformitate cu Recomandarea Comitetului Miniștrilor (2003)4 al Consiliului Europei, 
privind normele comune împotriva corupției în finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale, care prevede că „statele ar trebui să limiteze, să interzică prin 
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lege donațiile de la donatori străini”. Această restricție, practicată în multe state 
participante la OSCE, are drept scop evitarea influenței nedorite a intereselor străine 
în afacerile politice interne. Cu toate acestea, domeniul respectiv ar trebui 
reglementat cu atenție pentru a evita încălcarea asocierii libere în cazul partidelor 
politice active la nivel internațional. O astfel de reglementare atentă poate fi deosebit 
de importantă având în vedere rolul tot mai mare al partidelor politice ale Uniunii 
Europene, astfel cum este prevăzut în cadrul articolului 12, alineatul 2 din Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Council of Europe Convention on the 
Participation of Foreigners in Public Life at the Local Level (entered into force May 1, 
1997). 5.II.1992, CETS-No. 144). 

 În plus, un astfel de regulament ar putea permite un anumit sprijin din partea 
unei filiale străine al unui partid politic, în conformitate cu intenția de la punctele 10.4 
și 26 din Documentul de la Copenhaga, care prevede modalitatea de cooperare externă 
și sprijinul pentru persoane, grupuri și organizații care promovează drepturile și 
libertățile fundamentale ale cetățenilor. Finanțarea privată permite sprijinul societății 
în general pentru un competitor politic, fiind recunoscută pe scară largă ca un drept 
fundamental al cetățenilor. Cu toate acestea, dacă finanțarea privată nu este 
reglementată în mod adecvat, aceasta poate fi ușor exploatată de interese private 
speciale (OECD, Financing Democracy. Funding of Political Parties and Election 
Campaigns and the Risk of Policy Capture, 2016). 

În anumite țări sunt interzise donațiile anonime (dacă sunt permise donații 
anonime, devine foarte dificil să se aplice alte forme de interdicții ale donațiilor, deși 
unele țări permit donații anonime mici pentru a proteja confidențialitatea donatorilor 
obișnuiți). Aproximativ una din cinci țări interzice donațiile corporative, iar 
interzicerea donațiilor de la sindicate este puțin mai frecventă. Interzicerile directe 
(cu prevederi clare în lege) privind donațiile de origine ilicită sunt utilizate doar în 
câteva țări. Interzicerea totală a donațiilor private este excepțional de rară (deși 
Tunisia a făcut acest lucru în alegerile Adunării Naționale Constituante din 2011, 
obligând candidații să se bazeze pe finanțare publică și „fonduri proprii”). 

 Astfel de interdicții nu sunt de obicei dorite, deoarece creează o dependență a 
partidelor de sprijinul statului și încurajează donațiile ascunse. Cu toate acestea, peste 
40% din țările OSCE folosesc o formă de limitare a numărului de donatori eligibili care 
au dreptul să contribuie.  

Spre deosebire de interdicțiile pentru donații, limitele donațiilor nu vizează în 
mod direct anumite tipuri de interese. În schimb, accentul este pus pe limitarea 
influenței pe care orice donator o poate avea asupra unui partid sau candidat politic și, 
ulterior, asupra procesului politic în ansamblu. Impactul real al limitelor donațiilor 
variază în funcție de nivelul acestora; dacă limita este foarte mare, nu va avea niciun 
impact, deoarece nu va reduce donațiile în practică, iar dacă limita este foarte mică, 
donatorii, partidele politice și candidații vor găsi modalități de a o ocoli. O limită a 
donațiilor pe care toată lumea o ignoră, creează riscul de a submina încrederea în 



133

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

133 
 

întregul sistem de reglementare a finanțelor politice. Nivelul corect al limitelor 
donațiilor depinde de obiectivele politice pe care încearcă să le atingă legislația în 
domeniu și de capacitatea partidelor politice și a candidaților de a strânge fonduri 
suficiente din alte surse în afara donațiilor mari. 

Comitetul de Miniștri al Consiliul Europei și OSCE nu sunt singurele organisme 
internaționale care aduc un plus de valoare în materia finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale, prin recomandările făcute statelor membre. GRECO în cadrul 
Rundei a Treia de evaluare lansată la 1 ianuarie 2017, abordează problematica 
finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din perspectiva creșterii 
gradului de transparență, considerând că finanțarea din surse private poate reprezenta 
un domeniu cu risc ridicat de corupție.  

Din aceste considerente, GRECO recomandă statelor analizate, atât celor care 
au elaborat și adoptat un Cod Electoral, precum și celor în care cadrul legislativ este 
mai complex, fiind compus dintr-o varietate de legi, să ia măsuri corespunzătoare 
pentru a ține evidența donatorilor și identificarea cu ușurință a donațiilor primite, 
indiferent că este vorba despre donații în bani sau donații în natură. Principalele 
recomandări incluse în rapoartele de evaluare a conformității pentru statele analizate, 
privind finanțarea din surse private, se încadrează în următorii parametrii: 

- GRECO recomandă statelor să ia măsuri adecvate pentru întocmirea listelor 
donațiilor și ale donatorilor (în cazul donațiilor care depășesc o anumită valoare 
determinată de reglementările în vigoare), raportarea și publicarea acestora într-o 
manieră ușor accesibilă părților interesate și organismelor de supraveghere și control, 
la intervale de timp specificate expres în legislație (poate fi urmărit raportul public al 
GRECO pentru state precum Albania și Estonia); 

- GRECO recomandă statelor să solicite partidelor politice și participanților la 
campanie să utilizeze sistemul bancar pentru primirea donațiilor și a altor surse de 
venit, precum și pentru plata cheltuielilor, astfel încât transferurile să poată fi urmărite 
de organismele de supraveghere și control (poate fi urmărit raportul public al GRECO 
pentru state precum Bulgaria, România și Grecia). Unele state (inclusiv România) au 
prevăzut plafoane pentru care au introdus obligativitatea transferului bancar. GRECO 
nu este neapărat împotriva acestei practici, însă recomandă tuturor statelor să reducă 
semnificativ aceste plafoane, iar donațiile să se realizeze prin sistemul bancar; 

- GRECO recomandă statelor să ia în considerare reducerea semnificativă a 
pragului pentru divulgarea donațiilor și donatorilor (poate fi urmărit raportul public al 
GRECO pentru state precum Germania și România); 

- în ceea ce privește donațiile în natură, GRECO recomandă statelor să solicite 
partidelor introducerea în contabilitate a contravalorii lor comerciale (poate fi urmărit 
raportul public al GRECO pentru state precum Albania și Georgia); 

- GRECO recomandă statelor să interzică acceptarea donațiilor anonime (de 
exemplu, în primul raport de conformitate pentru Grecia, printre primele recomandări 
ale comisiei se regăsește abrogarea posibilității de a utiliza cupoanele anonime pentru 
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donații către partidele politice, coaliții și candidați independenți). În conformitate cu 
această recomandare, comisia apreciază că destinatarii donațiilor ar trebui să dețină o 
evidență a donatorilor cel puțin din două motive: a) pentru a dovedi respectarea 
cerințelor legale privind pragul donațiilor acceptate de la un singur donator și a 
demonstra îndeplinirea cerințelor privind publicarea informațiilor prin care pot fi 
identificați donatorii care fac donații mai mari decât sumele pentru care legislația 
reglementează dreptul donatorilor de a rămâne anonimi; b) pentru a elimina riscurile 
ca regulile privind identitatea donatorilor și a limitării numărului de donații anonime, 
să fie evitate cu intenție (de exemplu, sumele colectate prin evenimente de strângere 
de fonduri nu implică, prin natura lor, identificarea donatorilor). Italia, Germania și 
Danemarca sunt alte exemple de state pentru care GRECO recomandă introducerea 
interdicției totale a donațiilor primite de la donatori a căror identitate nu este 
cunoscută partidului politic sau candidatului independent; 

- GRECO recomandă statelor să adopte un cadru legal complet și coerent pentru 
finanțarea campaniilor electorale care să precizeze în mod clar diferitele forme de 
venituri și cheltuieli admisibile, modalitatea exactă în care trebuie contabilizate 
veniturile și cheltuielile și persoanele responsabile de culegerea de donații și 
gestionarea înregistrărilor financiare (poate fi urmărit raportul public al GRECO pentru 
state precum Bulgaria și Danemarca); 

- chiar dacă nu reprezintă în sine o recomandare distinctă și directă pentru 
state și GRECO evidențiază că limitarea contribuțiilor private trebuie să se bazeze pe 
raționamente economice, iar plafoanele trebuie adaptate contextului economic al 
fiecărui stat, ținând cont de o serie de indicatori economici; 

- GRECO recomandă statelor să ia măsuri pentru ca partidele politice, candidații 
independenți și coalițiile electorale să publice, la intervale regulate, definite foarte 
clar prin lege, donațiile (în bani și/sau în natură) primite, destinate atât desfășurării 
activității curente a partidelor politice, cât și a celor specifice pentru campaniile 
electorale (poate fi urmărit raportul public al GRECO pentru Estonia). 

Se poate observa că și GRECO, la fel ca și celelalte organisme internaționale 
preocupate de problematica transparentizării finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale provenite din surse private, își concentrează recomandările pe 
menținerea colectării veniturilor din fonduri private, însă consideră ca fiind absolut 
necesară introducerea unor limite pentru efectuarea donațiilor. De asemenea, un 
aspect foarte important pentru care GRECO monitorizează în continuare statele 
(inclusiv România) este cel legat de limita introdusă de state pentru care intervine 
obligativitatea efectuării donației prin transfer bancar, promovând ideea că acest 
plafon trebuie să fie unul foarte redus. Totodată, se poate observa din analiza 
recomandărilor că GRECO este un organism internațional care militează puternic pentru 
interzicerea donațiilor de la donatori anonimi, indiferent că vorbim despre donațiile 
financiare sau non-financiare.  

Interdicțiile cu privire la donații în țările Uniunii Europene sunt prezentate în 
tabelul următor. 
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Țara 
Interdicții cu privire la donații pentru partidele politice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice Sindicate Corporații 

străine 
Interese 
străine 

Donații 
Anonime 

Austria 

 

Nu Nu  NU Nu Nu 
Nu, dar se 
specifică 

limite 

Belgia 

 

Nu Da Da Da  Nu Nu până la 125 
de Euro 

Bulgaria 

 

Nu Da Da Da Da Da 

Cehia 

 

Nu Nu Nu Nu Da Da 

Cipru 

 

Nu Nu Nu  

Da pentru 
partide, nu 

pentru 
candidați 

Da peste 
5000 Euro pe 

an, nu 
pentru 

candidați 

Da 

Croația 

 

Nu Nu Da Da Da Da 

Danemarca 

Nu Nu Nu  Nu Nu Nu până la 
20000 DKK 

Estonia 

 

Nu Da Da Da Da Da 

Finlanda 

 

 
Nu 

 
Nu Nu Nu Da Da 

Franța 

 

Nu Da Da Da Da Nu până la 150 
Euro 
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Țara 
Interdicții cu privire la donații pentru partidele politice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice Sindicate Corporații 

străine 
Interese 
străine 

Donații 
Anonime 

Germania 

 

Nu Nu Da Da Nu Nu până la 500 
Euro 

Grecia 

 

Nu Da Da Da Nu Da 

Irlanda 

 

Nu Nu Nu Nu Da Nu până la 100 
Euro 

Italia 

 

Nu Nu Nu Nu Nu 

Nu până la 
5000 Euro 

pentru partide 
Da pentru 
candidați 

Letonia 

 

Nu Da Da Da Da Da 

Lituania 

 

Nu Da Da Da Da Da 

Luxemburg 
 

 

Nu Da Da Da Nu Da 

Malta 

 
 

Nu Nu Da Nu Da Da 

Marea 
Britanie 

 

Nu Nu Nu Nu Da Da 

Olanda 

 

Nu Nu Nu Nu Nu 

Nu, peste 1000 
Euro se 

transferă 
statului 

Polonia 

 

 
Nu 

 
Da Da Da Da Da 
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Țara 
Interdicții cu privire la donații pentru partidele politice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice Sindicate Corporații 

străine 
Interese 
străine 

Donații 
Anonime 

Portugalia 

 

Nu Da Da Da Da Da 

România 
 

 
 

Nu 

Nu pentru 
partide  

Da pentru 
candidați 

Da Da Da Da peste 10 
salarii minime 

Slovacia 

 

Nu Nu Nu Nu Da Da 

Slovenia 

 

Nu Da Da Da Da Da 

Spania 

 
Nu Nu Nu 

Da pentru 
partide 

Nu pentru 
candidați 

Da pentru 
partide 

Nu pentru 
candidați 

Da pentru 
partide 

Nu pentru 
candidați 

Suedia 

 
Nu Nu Nu Nu Nu Da 

Ungaria 

Nu Da Da Da Da Da  

Tabel 4.1. Interdicții ale donațiilor în țările Uniunii Europene (https://www.idea.int/data-tools/data/political-
finance-database)  

 

Limitele donațiilor sunt de regulă dificil de controlat, deoarece donațiile mari 
(peste limită) pot fi realizate cu ajutorul altor persoane (denumite uneori „donatori de 
paie”). Totuși, astfel de limitări s-au dovedit a fi eficiente în reducerea probabilității 
de săvârșire a unor fapte de corupție sau a obținerii de influență politică pentru unele 
sfere de influență. Legislația care impune limitele de contribuție ar trebui să creeze un 
echilibru între asigurarea faptului că nu există nicio denaturare în procesul politic în 
favoarea intereselor grupurilor de interese cu posibilități financiare ridicate și 
încurajarea participării la viața politică, inclusiv prin a permite persoanelor fizice să 
contribuie financiar la activitatea curentă a partidelor sau la derularea campaniilor 
electorale și a alegerilor. Recomandat ar fi ca limitele contribuției să fie concepute 
astfel încât să se țină cont de inflație, bazându-se, de exemplu, pe o formă de indexare, 
cum ar fi o valoare a salariului minim, mai degrabă decât pe sume absolute. 
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Țara Limitele donațiilor pentru partidele politice 
Persoane fizice Persoane juridice 

Austria 

 

- -  

Belgia 

 

500 euro de persoană 2500 euro anual de 
persoană - 

Bulgaria 

 

10000 BNG anual pe persoană - 

Cehia 

 

3000000 CZK anual pentru o persoană 
20 de salarii medii 200 de salarii medii 

Cipru 

 

50000 euro anual 
Maxim 5000 euro pe donație 

50000 euro anual 
Maxim 5000 euro pe donație 

Croația 

 

30000 HRK anual 
200000 HRK la alegeri prezidențiale, 
100000 HRK la alegeri parlamentare 

30000 HRK la alegeri regionale și locale 

Danemarca 
- - 

Estonia 

 

1200 euro anual de la o persoană - 

Finlanda 

 

30000 euro anual  
3000 euro la alegerile municipale 

6000 euro la alegerile parlamentare 
10000 euro la alegerile europarlamentare 

30000 euro anual  
3000 euro la alegerile municipale 

6000 euro la alegerile parlamentare 
10000 euro la alegerile europarlamentare 

Franța 

 

4600 anual pentru un candidat și 7500 
anual pentru un partid - 

Germania 

 

- - 
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Țara Limitele donațiilor pentru partidele politice 
Persoane fizice Persoane juridice 

Grecia 

 

20000 euro anual pentru o persoană - 

Irlanda 

 

2500 euro anual pentru o persoană 
1000 euro pentru candidat, 2500 euro 

pentru partid 

2500 euro anual pentru o persoană 
1000 euro pentru candidat, 2500 euro 

pentru partid 

Italia 

 

100000 euro anual 100000 euro anual 

Letonia 

 

50 de salarii minime pe an pentru o 
persoană - 

Lituania 

 

În campanii maxim 10 salarii minime 
Anual 10% din valoare venitului declarat - 

Luxemburg 
 

 

- - 

Malta 

 
 

25000 euro anual pe persoană 25000 euro anual pe persoană 

Marea 
Britanie 

 

- - 

Olanda 

 

- - 

Polonia 

 

 
15 salarii minime pe an 

 
- 

Portugalia 

 

25 de salarii minime pe an - 
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Țara Limitele donațiilor pentru partidele politice 
Persoane fizice Persoane juridice 

România 
 

 
 

200 salarii minime pe an pentru partid 
Există limite speciale pentru contribuții 

proprii ale candidaților 

500 salarii minime pe an pentru partid 
Există limite speciale pentru contribuții 

proprii ale candidaților 

Slovacia 

 

Există limite speciale pentru contribuții 
proprii ale candidaților - 

Slovenia 

 

10 salarii medii lunare - 

Spania 

 

50000 euro anual 
6000 euro pentru campanie 

50000 euro anual 
6000 euro pentru campanie 

Suedia 

 
- - 

Ungaria 

- - 

Tabel 4.2. Limite ale donațiilor în țările Uniunii Europene (https://www.idea.int/data-tools/data/political-
finance-database) 

În România, donațiile private sunt reglementate de Legea nr. 334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată.  

Potrivit legii, donațiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 
0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.  

Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii 
de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului 
respectiv. Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 
de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a 
anului respectiv.  

Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile donate partidului, precum și a 
serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în limitele donațiilor, prevăzute 
de lege. Donațiile în bani a căror valoare depășește 10 salarii de bază minime brute pe 
țară se vor efectua numai prin conturi bancare. 

La primirea donației sunt obligatorii verificarea și înregistrarea identității 
donatorului, indiferent de caracterul public sau confidențial al acesteia. La solicitarea 
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scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidențială, în situația în care donația se 
situează în limita sumei anuale de 10 salarii de bază minime brute pe țară.   

Suma totală primită de un partid politic ca donații confidențiale nu poate depăși 
echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. 

Toate donațiile, inclusiv cele confidențiale, vor fi înregistrate și evidențiate în 
mod corespunzător în documentele contabile, cu menționarea datei la care au fost 
făcute și a altor informații care să permită identificarea surselor de finanțare și a 
donatorilor. Donațiile de bunuri și servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate în 
contabilitate la valoarea de piață de la momentul donației. 

Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul fiscal precedent donații 
a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, lista 
persoanelor fizice și juridice care au acordat împrumuturi a căror valoare depășește 
100 de salarii de bază minime brute pe țară, precum și suma totală a donațiilor 
confidențiale, respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii 
de bază minime pe țară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor. 

Este interzisă folosirea resurselor financiare, umane și tehnice aparținând 
instituțiilor publice, regiilor autonome, companiilor naționale, societăților 
reglementate de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, sau instituțiilor de credit la care sunt acționari 
majoritari statul ori unități administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activității 
competitorilor electorali sau a campaniei electorale a acestora, altfel decât în 
condițiile stabilite de legile electorale. 

Competitorii electorali nu pot accepta donații sau servicii prestate cu titlu 
gratuit de la o autoritate ori instituție publică, de la o regie autonomă, de la o companie 
națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, sau instituție de credit cu 
capital integral ori majoritar de stat. Este interzisă acceptarea donațiilor din partea 
unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora. 

Acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din străinătate, 
precum și din partea persoanelor fizice care nu au cetățenia română sau de către 
persoane juridice de altă naționalitate decât cea română este interzisă, cu excepția 
celor primite de la cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul 
în România și dețin calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donația. 
Fac excepție donațiile constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar 
care nu sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice 
internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori 
formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică. Pot fi primite și materiale de 
propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei electorale pentru alegerea 
reprezentanților României în Parlamentul European. 
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În practică, legislația poate permite partidelor și candidaților să contracteze, de 
asemenea, împrumuturi pentru a finanța o parte din campanie sau activitățile lor. Este 
important ca regulile privind transparența să fie respectate în mod consecvent și 
reflectate în legislație, atunci când sunt utilizate astfel de resurse.  

În mod normal, acordarea unui împrumut trebuie să se facă în condiții de 
legalitate și presupune ca operațiunea să aibă loc cu mult timp înainte de începutul 
anului sau al campaniei electorale, iar rambursarea să se realizeze, în mod normal, 
după ceva timp de la încheierea campaniei electorale. Prin urmare, există riscul ca 
valoarea împrumuturilor să nu fie reflectată corect în rapoartele financiare ale 
partidelor și candidaților. Acest lucru este cu atât mai important, deoarece, în funcție 
de cazul specific mai rar întâlnit când legislația în domeniul finanțării politice permite 
donații și sprijin din partea entităților comerciale, împrumuturile acordate în condiții 
avantajoase sau chiar anulate de către creditor ar trebui tratate ca o formă de donație 
ca și o contribuție financiară.  

Un împrumut poate fi, de asemenea, rambursat nu de partid sau de candidatul 
individual, ci de o terță persoană, caz în care împrumutul devine și o formă de 
contribuție și se supune prevederilor legale pentru această formă de finanțare.  

În România, potrivit Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale, sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor 
primite de către un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile 
prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.  

Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid 
politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de salarii de bază minime 
brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Sumele de 
bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un partid politic de la o persoană 
juridică într-un an pot fi de până la 500 de salarii de bază minime brute pe țară, la 
valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv. 

Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor acordate 
partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct sau indirect de o altă 
persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depăși limitele 
prevăzute la alin. (1) - (3). 

 

4.2. Finanțarea Publică 
Un alt sistem de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale este 

de a oferi partidelor politice (mai rar candidați) accesul la bani din surse publice. Dacă 
este conceput corect, sistemul de finanțare publică poate avea un impact pozitiv 
semnificativ asupra rolului finanțării publice în procesul politic. Există câteva avantaje 
care pot fi sintetizate: 
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 asigurarea respectării principiului egalității de șanse, în sensul că toate 
forțele politice relevante au acces la resurse suficiente pentru a ajunge la electorat, 
încurajând astfel pluralismul și oferind electoratului o gamă mai largă de politicieni și 
politici; 

 limitarea avantajului partidelor sau candidaților cu acces la resurse 
semnificative, oferind tuturor accesul la fonduri pentru campanii. În acest context 
finanțarea publică ar trebui combinată cu limite pentru donații și/sau cheltuieli, 
deoarece diferența relativă nu va fi modificată prin furnizarea de bani atât partidelor 
cu fonduri mari, cât și celor cu fonduri puține; 

 asigurarea respectării de către partidele politice (sau candidați) a celorlalte 
prevederi impuse de legislație, cum ar fi limitele de cheltuieli sau cerințele de 
raportare, fiind un stimulent extrem de eficace pentru respectarea regulilor. În acest 
context, suma furnizată trebuie să fie suficient de mare astfel încât destinatarii să 
respecte regulile pentru a evita riscul de a pierde finanțarea; 

 crearea unui echilibru între contribuțiile publice și cele private ca surse de 
finanțare pentru partidele politice. Alocarea de finanțare publică nu ar trebui însă să 
limiteze sau să interfereze cu independența unui partid politic. 

Valoarea finanțării publice acordate partidelor politice trebuie să fie atent 
concepută pentru a asigura utilitatea acestor finanțări, fără a elimina nevoia de 
contribuții private sau a anula impactul donațiilor individuale. Deși natura alegerilor și 
a campaniilor în diferite state face imposibilă identificarea unui nivel de finanțare 
universal aplicabil, legislația ar trebui să pună în aplicare mecanisme de revizuire care 
vizează determinarea periodică a impactului finanțării publice curente și, după caz, 
modificarea cuantumului finanțării alocate.  În general, subvențiile ar trebui stabilite 
la un nivel semnificativ pentru a îndeplini obiectivul de a oferi sprijin, dar nu ar trebui 
să fie singura sursă de venit sau să creeze condițiile pentru supra-dependență de 
sprijinul de stat. 

Finanțarea publică poate fi directă sau indirectă în sensul furnizării de bani 
(subvenții) sau bunuri sau servicii gratuite sau subvenționate. Când se discută despre 
finanțarea publică trebuie abordate două aspecte: (1) cine ar trebui să aibă dreptul de 
a o primi (pragul de eligibilitate); și (2) modul în care ar trebui să fie distribuită între 
cei care sunt eligibili (criterii de alocare). De asemenea, alte elemente luate în 
considerare sunt: momentul alocării fondurilor, nivelul finanțării, precum și tipul 
finanțării (pentru activitatea curentă și pentru derularea campaniilor electorale sau 
numai pentru una dintre aceste activități).  

Nivelul sumelor provenite din finanțarea publică ar trebui să fie clar definit în 
statutul și regulamentele relevante. Drepturile și îndatoririle organismului cu autoritate 
legală de a stabili și revizui nivelul maxim de sprijin financiar ar trebui, de asemenea, 
să fie clar definite în drept. Finanțarea publică a partidelor politice trebuie să fie 
însoțită de supravegherea conturilor partidelor de către anumite organisme publice. 
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Figura 4.2. Criterii de alocare a fondurilor publice și impactul lor asupra vieții politice (valoarea acordată) 

Este rezonabil ca statele să legifereze cerințele minime care trebuie îndeplinite 
înainte de primirea finanțării publice. Aceste cerințe pot include: 

• înregistrarea ca partid politic; 
• dovada unui nivel minim de sprijin; 
• reprezentare echilibrată între genuri; 
• completarea corectă a rapoartelor financiare, după cum este necesar 

(inclusiv pentru activitățile preelectorale);  
• respectarea standardelor relevante de contabilitate și audit. 

Criteriile de alocare a finanțării publice se pot baza pe principiul „egalității 
absolute” sau principiul proporționalității în funcție de rezultatele electorale ale unui 
partid sau de un nivel de sprijin dovedit („echitabil”).  Nu există un sistem universal 
prescris pentru determinarea distribuției finanțărilor publice. 

 Legislația care reglementează finanțarea publică poate opta pentru o distribuire 
bazată pe o combinație de abordări de egalitate absolută și echitabilitate, caz în care 
ar conduce la atingerea pluralismului politic și a egalității de șanse. În cazul în care 
sunt necesare praguri minime de sprijin pentru finanțare, un prag nejustificat de ridicat 
poate fi în detrimentul pluralismului politic și a oportunităților partidelor politice mici. 
Este în interesul pluralismului politic să condiționeze acordarea de sprijin public de 
atingerea unui prag mai mic decât pragul electoral necesar pentru alocarea unui 
mandat în Parlament.  

Alocarea de fonduri bazate pe sprijinul partidului pentru femeile candidate nu 
poate fi considerată discriminatorie și ar trebui să fie luată în considerare în funcție de 
cerința de măsuri speciale definite de CEDAW (articolul 4).  

Așa cum se prevede în Recomandarea Comitetului Miniștrilor (2003)3 al 
Consiliului Europei privind participarea echilibrată a femeilor și bărbaților în luarea 
deciziilor politice și publice, alocarea fondurilor publice poate fi condiționată de 
respectarea cerințelor pentru participarea femeilor (exemple de astfel de cerințe se 
găsesc în legislația Croației și Sloveniei). Deși este important să respectăm funcționarea 
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internă liberă a partidelor în selecția candidaturilor și alegerile platformei, finanțarea 
publică poate fi restricționată în mod rezonabil pe baza respectării unui set de obligații 
de bază. 

 

 

 

Figura 4.3. Criterii de alocare a fondurilor publice și impactul lor asupra vieții politice (pragul de eligibilitate) 
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Figura 4.4. Criterii de alocare a fondurilor publice și impactul lor asupra vieții politice (criterii de distribuire a 
sumelor alocate) 
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Legislația care stabilește sistemele de alocare poate include, de asemenea, 
stimulente pentru încurajarea participării politice. De exemplu, acordarea de 
subvenții, în care statul oferă o sumă egală de finanțare cu cea donată partidului de 
către susținători, poate favoriza o implicare politică sporită din partea publicului. Cu 
toate acestea, aceste sisteme necesită o supraveghere puternică pentru a se asigura că 
sumele raportate ca donații nu sunt „umflate” și că toate aceste donații private sunt 
realizate cu respectarea cadrului care reglementează donațiile private. Legislația ar 
trebui să se asigure că formula de alocare a finanțării publice nu oferă unui partid 
politic monopolul sau o sumă disproporționată a finanțării. Formula de alocare ar 
trebui, de asemenea, să împiedice marile partide politice să monopolizeze primirea 
finanțării publice. 

 

Figura 4.5. Criterii de alocare a fondurilor publice și impactul lor asupra vieții politice (momentul alocării 
fondurilor) 
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Cel puțin, un anumit grad de finanțare publică ar trebui să fie disponibil pentru 
toate partidele reprezentate în Parlament. Cu toate acestea, pentru a promova 
pluralismul politic, unele finanțări ar trebui să fie extinse și dincolo de acele mari 
partide reprezentate în Parlament, pentru a include toate partidele care prezintă 
candidați la alegeri și beneficiază de un nivel minim de sprijin al cetățenilor. Acest 
lucru este deosebit de important în cazul noilor partide, cărora trebuie să li se ofere o 
oportunitate corectă de a concura cu partidele existente. 

Sistemul de alocare a sprijinului public pentru partidele politice ar trebui să fie 
stabilit de legislația relevantă. Unele sisteme de finanțare alocă bani înainte de alegeri, 
pe baza rezultatelor alegerilor anterioare sau a dovezilor nivelurilor minime de sprijin 
politic. Alții asigură plata după alegeri, pe baza rezultatelor finale. În general, o 
finanțare preelectorală sau cel puțin un procent din finanțare care trebuie furnizat 
asigură cel mai bine capacitatea partidelor de a concura pe baza egalității de șanse. 

 

Figura 4.6. Criterii de alocare a fondurilor publice și impactul lor asupra vieții politice (scopul alocării 
fondurilor furnizate) 
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OSCE/ODIHR și Comisia de la Veneția (articolul 184 din 2010) au recomandat ca 
„atunci când dezvoltăm sistemele de alocare, trebuie acordată o atenție sporită 
sistemelor de finanțare preelectorale, spre deosebire de rambursarea post-electorală 
care poate adesea să perpetueze incapacitatea unor noi partide sau partidelor sărace 
să concureze eficient. Un sistem de finanțare post-electorală poate să nu asigure 
finanțarea inițială minimă necesară pentru o campanie politică, corectă, echilibrată. 
Sistemele de alocare a fondurilor în perioada post-electorală pot avea un impact 
negativ asupra pluralismului politic. În plus, alocarea fondurilor ar trebui să aibă loc 
destul de devreme în procesul electoral, pentru a asigura o oportunitate egală pentru 
partide, pe toată perioada campaniei. Întârzierea distribuției finanțării publice până 
la sfârșitul campaniei sau după ziua alegerilor poate submina efectiv egalitatea de 
șanse în campania electorală și poate afecta partidele politice cu dimensiuni și forță 
redusă”. 

Pe lângă finanțarea directă, statul poate oferi sprijin partidelor într-o varietate 
de alte modalități, inclusiv scutiri de taxe pentru activități precum întâlniri, 
evenimente, accesul liber la presă sau utilizarea gratuită a sălilor de ședințe publice 
pentru activitățile campaniei (Funding of Political Parties and Election Campaigns, The 
International IDEA Handbook on Political Finance, 2014). În toate aceste cazuri, 
sprijinul financiar și în natură trebuie să fie oferit pe baza egalității de șanse pentru 
toate partidele și toți candidații (inclusiv femeile și minoritățile). 

Alocarea timpului de emisie liber pentru competitorii care candidează la alegeri 
este unul dintre cele mai ușoare și eficiente mijloace de sprijin al statului. Acest sprijin 
este ușor disponibil și poate ajuta inclusiv statul să își îndeplinească responsabilitățile 
în asigurarea unei corecte informări a electoratului. Mai mult, mass-media poate juca 
un rol crucial în combaterea stereotipurilor legate de diferențele de gen, prin 
prezentarea unei imagini realiste a competențelor și a potențialului candidaților atât 
bărbați, cât și femei, și crearea unei imagini corecte a competitorilor, într-un mod 
echilibrat, dar caracterizat de diversitate și echilibru. Ca atare, orice sistem de 
finanțare publică ar trebui să ia în considerare cu atenție adoptarea unei cerințe privind 
alocarea timpului de emisie liber pentru toți candidații eligibili. Acolo unde este 
disponibil, acest timp de emisie trebuie furnizat pe baza tratamentului egal în fața legii 
(distribuția poate fi făcută în mod rezonabil, fie pe baza egalității absolute, fie în mod 
echitabil, adică, în funcție de nivelul dovedit de sprijin). Egalitatea se referă atât la 
timpul acordat, cât și la momentul și natura acestor alocări (Venice Commission Code 
of Good Practice in Electoral Matters - Guidelines and Explanatory Report 2002). 

O practică des întâlnită o reprezintă este acordarea de facilități fiscale pentru 
persoanele care realizează contribuții în natură, fie sub formă de muncă, fie de bunuri 
și servicii. Legislația poate prevedea ca aceste contribuții, inclusiv contribuțiile în 
natură către partidele politice, să fie deductibile din impozite. Cu toate acestea, în 
conformitate cu Recomandarea Comitetului Miniștrilor (2003)4 al Consiliului Europei, 
legislația ar trebui să limiteze această deductibilitate fiscală. 
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Țara Finanțare publică 

Austria 

 

Finanțarea publică directă se realizează după deducerea subvențiilor. Fondurile rămase 
sunt distribuite între partidele politice reprezentate în Consiliul Național, proporțional cu 
voturile exprimate pentru acestea la ultimele alegeri ale Consiliului Național. Partidele 
politice care nu sunt reprezentate în Consiliul național, dar care au primit mai mult de 1% 
din voturile valide la alegerile pentru Consiliul Național, vor avea dreptul la subvenții 
pentru activitățile lor anuale.  Astfel de partide politice vor primi o sumă de 2,5 Euro 
înmulțit cu voturile câștigate la alegerile Consiliului Național, în termen de șase luni de la 
alegerile Consiliului Național. Partidele non-parlamentare primesc 2,5 Euro pentru fiecare 
vot câștigat. Pentru partidele parlamentare, finanțarea totală (4,6 Euro per alegător 
eligibil) este împărțită proporțional la voturile câștigate după deducerea a 218 000 Euro 
pentru fiecare partid cu cel puțin cinci locuri parlamentare. 218.000 de euro se acordă în 
mod egal fiecărui partid, cu cel puțin cinci locuri parlamentare, drept contribuție forfetară. 
Nu există fonduri suplimentare pentru partidele care promovează egalitatea de gen și nici 
finanțare publică indirectă. Utilizarea gratuită a serviciului poștal în scopul contactării 
alegătorilor este foarte frecventă. 

Belgia 
 

 
 

Subvenția anuală totală alocată fiecărui partid politic este compusă din următoarea sumă: 
o sumă forfetară echivalentă cu 125.000 Euro, precum și o sumă suplimentară echivalentă 
cu 1,25 Euro per vot valabil (pentru lista partidelor sau vot nominal la ultimele alegeri). Nu 
există fonduri suplimentare pentru partidele care promovează egalitatea de gen sau pentru 
candidații care fac parte din această categorie și nici finanțare publică indirectă pentru 
candidați. Accesul la mass-media și publicitate se acordă la nivel de comunitate, pentru 
nivelul național prevederile din legile electorale lipsind. În cazul alegerilor de la toate 
nivelurile, Radio și Televiziunea publică acordă spații de emisie gratuite formațiunilor 
democratice implicate în procesul electoral, pe baza reprezentării lor parlamentare. 
Partidele care nu au reprezentare parlamentară primesc un acces limitat, pe baza 
numărului de candidaturi depuse. Statul decontează următoarele cheltuieli electorale: 
hârtia pentru buletinele de vot, sumele acordate pentru munca depusă și cheltuielile de 
călătorie pentru membrii secțiilor de votare, cheltuielile de călătorie (probate cu 
documente) ale alegătorilor care nu mai locuiesc în secția în care sunt înregistrați, primele 
datorate pentru asigurarea de accidente pentru membrii secțiilor de votare. 

Bulgaria 

 
 

Statul bulgar acordă o subvenție anuală în patru tranșe egale din bugetul central pentru 
finanțarea partidelor politice sau a coalițiilor care sunt înregistrate la Comisia Electorală 
Centrală, care au participat la ultimele alegeri parlamentare și care au reprezentanți 
naționali, pentru participarea la alegeri, proporțional cu voturile valide primite de fiecare 
partid sau coaliție. În plus, o subvenție de stat este alocată anual partidelor care nu sunt 
reprezentate în Adunarea Națională, dar care au primit mai mult de 1% din toate voturile 
valabile la ultimele alegeri parlamentare. Statul furnizează resurse financiare pentru 
pachetele media în valoare de 40.000 BGN partidelor și coalițiilor care au înregistrat 
candidați la alegerile președintelui și vicepreședintelui Republicii și ale membrilor 
Parlamentului European pentru Republica Bulgaria și în toate circumscripțiile la alegerile 
reprezentanților naționali și care nu au dreptul la subvenții de stat. Orice coaliție la care 
participă partidele ce pot primi subvenții de stat, poate primi resurse financiare pentru 
pachete media, într-o sumă proporțională cu cota părților participante. Sumele sunt 
utilizate pentru plata diferitelor forme plătite în campania electorală, prin intermediul 
furnizorilor de servicii media. Comisia Electorală Centrală plătește sumele electorale până 
la epuizarea resurselor financiare ale partidului, coaliției sau ale comisiilor de 
nominalizare. Acestea fac publice resursele financiare pentru pachetele media, care au 
fost plătite pentru acoperirea aparițiilor în campanie a candidaților acestora, într-un 
registru de cheltuieli. Nu există fonduri suplimentare pentru partidele care promovează 
egalitatea de gen sau pentru candidații care fac parte din această categorie. 
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Țara Finanțare publică 

Cehia 

 
 

Cehia oferă atât finanțare pentru activități curente cât și pentru cheltuielile campaniei 
partidelor și mișcărilor politice. De asemenea, oferă subvenții pentru institutele politice 
dacă au depus un raport financiar anual complet în termenul stabilit și dacă au obținut cel 
puțin 3% din voturi la alegerile pentru Camera Deputaților. Dreptul la decontarea 
cheltuielilor pentru campanie al  partidelor și mișcărilor politice apare atunci când cel puțin 
un deputat, senator, membru al consiliului regional sau membru al Consiliului Municipal 
Praga a fost ales pe listele acestora de candidați. Aceleași condiții apar în cazul coalițiilor 
și candidaților independenți la alegerile pentru Camera Deputaților, Senat sau la alegerile 
pentru Consiliul Local din Praga. Dreptul la sprijin pentru activitatea unui institut politic îl 
are un partid sau mișcare politică al cărui cel puțin un membru a fost ales pentru acel partid 
și mișcare cel puțin în două din ultimele trei perioade electorale consecutive ale Camerei 
inferioare, inclusiv mandatul actual și care este fondatorul sau membru al institutului 
politic. Contribuția permanentă se ridică la 6.000.000 CZK pe an pentru partidul și mișcarea 
politică, care a primit 3% din voturi la ultimele alegeri pentru Camera Deputaților. Pentru 
toate celelalte alegeri, pentru obținerea a peste 0,1% din voturi, partidul și mișcarea 
politică vor primi anual 200.000 CZK. Contribuția pentru mandatul unui deputat sau senator 
este de 900000 CZK pe an și 250000 de CZK pe an pentru mandatul unui membru al 
consiliului regional și al unui membru al Consiliului Municipal din Praga. Contribuția pentru 
sprijinirea activității unui institut politic se ridică la o sumă anuală egală cu 10% din 
contribuția totală la activitatea partidului sau mișcării politice de care aparține. Nu există 
fonduri suplimentare pentru partidele care promovează egalitatea de gen sau pentru 
candidații care fac parte din această categorie. În ceea ce privește alocarea gratuită a 
spațiului media, în perioada care începe cu 16 zile și se încheie cu 48 de ore înainte de 
începerea alegerilor Camerei Deputaților, Televiziunea Cehă și Radio Ceh își rezervă fiecare 
14 ore de emisie în mod gratuit pentru toate partidele politice, mișcările politice și 
coalițiile înregistrate care participă la alegeri, timpul de difuzare rezervat fiind distribuit 
în mod egal între acestea și prin tragere la sorți. Partidele politice, mișcările politice și 
coalițiile vor purta întreaga responsabilitate pentru conținut din aceste emisiuni. De 
asemenea, în perioada care începe cu 16 zile și se încheie cu 48 de ore înainte de începerea 
alegerilor prezidențiale, Televiziunea Cehă și Radio Cehă își rezervă fiecare 5 ore de emisie 
gratuit pentru toți candidații prezidențiali înregistrați. În perioada care începe cu 4 zile și 
care se încheie cu 48 de ore înainte de începerea celei de-a doua runde a alegerilor 
prezidențiale, televiziunea și radioul ceh vor rezerva gratuit o oră de timp de difuzare 
pentru candidații care merg la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Timpul se distribuie 
în egală măsură între candidați și prin tragere la sorți. Candidații își asumă 
responsabilitatea pentru conținutul programelor. Fiecare primar poate aloca un spațiu 
pentru afișele electorale cu 16 zile înainte de ziua alegerilor, egal pentru toate partidele 
și candidații la Președinție.  

Cipru 

 
 

Partidele parlamentare primesc periodic finanțare, a căror sumă va fi stabilită de Consiliul 
de Miniștri și inclusă în bugetul de stat. Cincisprezece procente (15%) din finanțarea anuală 
se plătesc în proporție egală, restul fiind plătit proporțional cu procentele pe care le-au 
primit la ultimele alegeri. Nu există fonduri suplimentare pentru partidele care promovează 
egalitatea de gen sau pentru candidații care fac parte din această categorie și nici finanțare 
publică indirectă pentru candidați. Conform Legii radioului și televiziunii, toate emisiile 
autorizate ar trebui să asigure un tratament egal și obiectiv pentru toți candidații în 
perioada electorală, bazat pe procentul de voturi pe care acesta le-a primit la alegerile 
parlamentare anterioare. Legea prevede că partidele mai mici și cele noi nu trebuie 
neglijate în acordarea timpului de emisie. Radiodifuzorii discută cu partidele politice un 
program de acoperire planificat al candidaților în timpul campaniei. Presa tipărită este 
autonomă și nu este supusă niciunei restricții legale în perioada campaniei.  
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Țara Finanțare publică 

Croația 

 
 

Partidele politice parlamentare și parlamentarii independenți aleși de pe listele 
independente au dreptul la finanțare anuală regulată de la bugetul de stat. Partidele 
politice, candidații și listele independente sau listele grupurilor de alegători au dreptul să 
recupereze costurile campaniilor electorale ale acestora de la bugetul de stat sau de la 
bugetul local sau regional, conform următoarelor criterii: a) din fonduri naționale: 
ponderea voturilor obținute la alegeri (procent în funcție de tipul alegerilor) și candidații 
(și partidele care îi nominalizează) din minoritățile naționale; b) din fonduri locale: locuri 
în organul reprezentativ, procentual din voturi. Următoarele persoane au dreptul de a 
recupera costurile campaniei electorale de la bugetul de stat al Republicii Croația: 
candidații care primesc minimum 10% din voturile valide la alegerile pentru președintele 
Republicii Croația; partidele politice și listele independente care primesc minimum 5% din 
voturile valide la alegerile pentru membrii Parlamentului European; partidele politice și 
listele independente care primesc peste 5% din voturile valide ale alegătorilor din 
circumscripția lor la alegerile pentru membrii parlamentului croat; partidele politice care 
au nominalizat candidați pentru deputați cu minorități naționale care au devenit membri 
în Parlamentul croat și candidați pentru deputați cu minorități naționale desemnați de 
alegători și asociații minoritare naționale, care au devenit membri în Parlamentul croat;  
candidații pentru deputații minorităților naționale reprezentând mai puțin de 1,5% din 
populația Republicii Croația, care nu au devenit membri în Parlamentul croat, dar au 
primit mai mult de 15% din voturile valabile de la alegătorii din circumscripția lor, au 
dreptul să recupereze 15% din costurile echivalente ale parlamentarilor aleși. Următoarele 
persoane au dreptul de a recupera costurile campaniei electorale din bugetele unităților 
de guvernare locale și regionale: partidele politice și listele unui grup de alegători care 
câștigă cel puțin un loc într-un organ reprezentativ la alegerile pentru membrii organelor 
reprezentative ale unităților de autoguvernare locale și regionale;  candidații care, la 
alegerile pentru primarii orașului, prefecții județului și primarul orașului Zagreb și 
adjuncții acestora, primesc minimum 10% din voturile valabile din numărul total de 
alegători care participă la astfel de alegeri; candidații care, la alegerile pentru șefii de 
municipalitate, primarii orașelor, prefecții de județ aleși dintre minoritățile naționale, 
primesc minimum 10% din voturile valabile din numărul total de alegători care participă 
la aceste alegeri. Fondurile alocate pentru activitatea curentă, proporțional cu locurile din 
organismul reprezentativ, sunt acordate prin stabilirea unei sume egale pentru fiecare 
parlamentar sau pentru fiecare membru al organului de reprezentare al unităților de 
autoguvernare locale și regionale, fiecare partid politic având dreptul să primească orice 
finanțare proporțională cu numărul parlamentarilor sau a membrilor organului de 
reprezentare la momentul constituirii Parlamentului croat sau a organului de reprezentare 
al unei astfel de unități de autoguvernare locale și regionale. Pentru finanțarea campaniei: 
proporțional cu locurile câștigate sau voturile câștigate, în funcție de tipul alegerilor. 
Fondurile necesare pentru recuperarea costurilor campaniei electorale legate de alegerile 
pentru președintele Republicii Croația și alegerile pentru șefii de municipalitate, primarii 
orașelor, prefecții de județ și primarul orașului Zagreb și alegerile pentru viceprimari, 
primarii orașelor și prefecții județelor aleși dintre membrii minorităților naționale se 
repartizează proporțional cu voturile primite. Televiziunea croată și radioul croat sunt 
obligate în activitățile lor să le permită tuturor celor care participă la alegeri să își prezinte 
și să explice programele lor electorale. În ceea ce privește activitățile politice, partidele 
politice nu vor fi supuse plății impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată. Pentru 
fiecare parlamentar ales sau membru al organului de reprezentare al unei unități de 
autoguvernare locale și regionale care aparține unui gen subreprezentat, partidele politice 
vor avea, de asemenea, dreptul la un bonus de 10% din suma alocată pentru fiecare 
parlamentar sau membru al un organism reprezentativ local și regional.  
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Țara Finanțare publică 

Danemarca 

 

Finanțarea publică este alocată la nivel național, regional și local, iar criteriile de 
eligibilitate depind de tipul alegerilor. Un partid care a participat la ultimele alegeri 
generale are dreptul să primească o subvenție în sprijinul activității politice a partidului 
din Danemarca. Subvenția anuală se ridică la 22.30 DKK pentru fiecare vot exprimat în 
favoarea partidului la alegeri. Sprijinul de stat este oferit tuturor partidelor și candidaților 
independenți care au primit cel puțin 1.000 de voturi la ultimele alegeri parlamentare. Nu 
se acordă subvenții pentru partidele și candidații independenți în favoarea cărora au fost 
exprimate mai puțin de 1.000 de voturi la alegeri. Sumele respective sunt ajustate în 
fiecare an la 1 ianuarie cu 2,0%. Suma rezultată din acest calcul este rotunjită la cea mai 
apropiată sumă divizibilă cu 0,25 DKK. Ajustarea are loc pe baza sumelor rezultate înainte 
de rotunjire la momentul ajustării. Partidele politice, precum și candidații independenți, 
care au participat la cele mai recente alegeri pentru consiliul regionale, au dreptul la 3,75 
DKK (0,50 Euro) per vot primit la ultimele alegeri, cu condiția să obțină cel puțin 500 de 
voturi . În cele din urmă, partidele politice și candidații independenți, care participă la 
cele mai recente alegeri pentru consiliul de circumscripție, au dreptul la 6.00 DKK (0,80 
Euro) pe vot, cu condiția să obțină cel puțin 100 de voturi la alegerile raionale sau, în ceea 
ce privește districtul municipiului Copenhaga, cel puțin 500 de voturi. În ceea ce privește 
finanțarea publică indirectă, singura sursă furnizată în Danemarca este accesul gratuit la 
mass-media publică în timpul campaniilor electorale. Se asigură accesul egal tuturor 
partidelor politice înregistrate la radio și televiziune. Partidele politice sunt supuse 
impozitării în ceea ce privește activitățile lor comerciale și sunt, în acest sens, supuse 
reglementărilor din legea privind impozitul pe societăți. Alte tipuri de finanțare a partidelor 
politice, publice sau private, sunt scutite de impozitare. Nu există fonduri suplimentare 
pentru partidele care promovează egalitatea de gen sau pentru candidații care fac parte 
din această categorie. 

Estonia 
 

 
 

Un partid politic reprezentat în Parlament are dreptul de a primi o alocare de la bugetul 
de stat. Mărimea alocării este proporțională cu numărul de locuri obținute la alegerile 
parlamentare. Un partid politic care a participat la alegerile parlamentare, dar nu a depășit 
pragul electoral și a primit cel puțin: 1) 2%, dar sub 3% din voturi, vor primi o alocare anuală 
de 30 000 de Euro de la bugetul de stat; 2) 3%, dar sub 4% din voturi, vor primi o alocare 
anuală de 60 000 de euro de la bugetul de stat; 3) 4%, dar mai puțin de 5% din voturi, vor 
primi o alocare anuală de 100 000 de Euro de la bugetul de stat.  Toate partidele politice 
trebuie să raporteze asupra cheltuielilor lor. Un partid politic va întocmi un raport 
trimestrial cu privire la cheltuielile sale. Raportul va prezenta cheltuielile împărțite în 
următoarele categorii:  
1) cheltuieli ale activităților politice: cheltuieli de publicitate în funcție de tip 
(televiziune, radio, online, publicitate în aer liber și ziare, reclame tipărite materiale), 
cheltuieli cu relațiile publice; cheltuieli cu publicarea materialelor; cheltuieli ale 
evenimentelor publice; alte cheltuieli ale activităților politice. 
2) cheltuieli cu munca;  
3) cheltuieli administrative (cheltuieli de utilitate publică, transport, încălzire, 
telecomunicații, deprecierea mijloacelor fixe, asigurări, consumabile minore și alte 
cheltuieli similare). 
Nu există fonduri suplimentare pentru partidele care promovează egalitatea de gen sau 
pentru candidații care fac parte din această categorie. Nu există prevederi legislative cu 
privire la accesul liber la media. Totuși, notificările agențiilor guvernamentale de stat și 
locale și anunțurile și reclamele referitoare la campaniile electorale ale partidelor politice, 
coalițiilor electorale și ale candidaților independenți sunt scutite de impozitul pe reclamă. 
De asemenea, nu există prevederi în ceea ce privește oferirea altor avantaje financiare sau 
subvenții care să încurajeze egalitatea de gen la nivelul partidelor politice.  
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Țara Finanțare publică 

Finlanda 

 
 

Finanțarea publică este oferită tuturor partidelor politice care au cel puțin un reprezentant 
în Parlament, proporțional cu numărul de locuri ocupate. Nu există alte prevederi pentru 
finanțarea publică directă către partidele politice și nici alte dispoziții cu caracter de 
obligativitate privind modul în care ar trebui să fie utilizate fondurile. Cadrul legislativ 
reglementează accesul gratuit sau subvenționat la mass-media pentru partidele politice, 
fiind asigurat accesul egal tuturor partidelor politice înregistrate la radio și televiziune. Cu 
toate acestea, nu există prevederi pentru accesul gratuit sau subvenționat de stat la mass-
media pentru candidați. Alte tipuri de finanțare a partidelor politice, publice sau private, 
sunt scutite de impozitare (cum ar fi donațiile primite de partidele politice, asociațiile 
electorale și grupurile de sprijin ale unui candidat, în anumite condiții prevăzute de lege). 
Utilizarea gratuită a serviciului poștal în scopul contactării alegătorilor este foarte 
frecventă. Nu există prevederi privind fonduri suplimentare alocate partidelor care 
promovează egalitatea de gen sau pentru candidații care fac parte din această categorie, 
însă există obligativitatea ca toate partidele  politice să aloce 12% din subvenția lor anuală 
a partidului pentru sprijinirea femeilor (decizia anuală a Guvernului). 

Franța 
 

 
 

Finanțarea publică directă către partidele politice este permisă de legislație, subvențiile 
fiind acordate cu regularitate. Partidele politice primesc anual finanțare din fondurile 
publice, a cărei sumă este calculată pe baza rezultatelor ultimelor alegeri parlamentare. 
Candidații, și nu partidele politice, pot beneficia de rambursarea cheltuielilor electorale, 
dacă îndeplinesc cerințele legale și contabile. Legea organică nr. 88-226 și Legea nr. 88-
227 din 11 martie 1988 privind transparența financiară în domeniul politic au fost primele 
instrumente legale pentru a stabili un cadru al standardelor care reglementează finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale din Franța, însă finanțarea partidelor și 
rambursarea cheltuielilor de campanie este acordată sub rezerva supravegherii contabile 
(control financiar). Finanțarea publică este împărțită în mod egal, astfel: prima jumătate 
este acordată partidelor politice, proporțional cu voturile primite, partidele eligibile fiind 
cele care au avut cel puțin 50 de candidați care au obținut cel puțin 1% din voturile 
exprimate în cel puțin 50 de circumscripții electorale, la ultimele alegeri parlamentare; a 
doua jumătate din bugetul public destinat finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale este acordat proporțional cu numărul de locuri primite, în funcție de numărul 
parlamentarilor, care au declarat că aparțin grupului parlamentar al partidului. 
Nu există o limitare strictă a modului în care partidele politice își pot cheltui veniturile din 
finanțarea publică. Statul oferă partidelor politice, în mod egal, acces gratuit la radio și la 
televiziunea publică pentru o anumită perioadă de timp în timpul campaniilor electorale 
oficiale. Accesul liber la spațiul mass-media este reglementat de Codul Electoral și se aplică 
numai pentru alegerile parlamentare. Înainte de primul tur electoral, tuturor partidelor 
reprezentate în Adunarea Națională le sunt acordate trei ore de difuzare, repartizate 
proporțional cu numărul aleșilor pentru fiecare partid. Pentru a doua rundă, timpul de 
difuzare gratuită se ridică la 1,5 ore. Partidele politice care nu sunt reprezentate în 
Adunarea Națională pot utiliza difuzarea publică timp de 7 minute înaintea primei runde 
electorale și 5 minute înaintea celei de-a doua. Nu există alte prevederi pentru accesul în 
mass-media subvenționat de stat pentru candidați. Statul acoperă costurile asociate 
campaniei electorale oficiale, cum ar fi utilizarea gratuită a serviciului poștal în scopul 
contactării alegătorilor, precum și tipărirea și expunerea afișelor oficiale destinate 
campaniei electorale. O altă sursă indirectă de finanțare publică, constă în scutirea de 
impozite de 66% acordată donatorilor în urma donațiilor lor. În ceea ce privește egalitatea 
de gen, dacă diferența de gen între candidații din listele electorale ale partidelor este mai 
mare de 2%, finanțarea publică se reduce cu 150% din această diferență, în raport cu 
numărul total al candidaților, însă această reducere nu poate depăși valoarea totală a 
primei părți a bugetului alocat. 
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Țara Finanțare publică 

Germania 
 

 
 

Legislația permite finanțarea publică a partidelor politice pentru desfășurarea campaniilor 
electorale, în funcție de ponderea voturilor la alegerile anterioare. Întreaga subvenție este 
raportată la numărul de voturi primite. De asemenea, fondurile se distribuie după regula 
0,38 Euro la 1 Euro donat pentru donații sub 3.300 Euro, dar finanțarea publică nu poate fi 
mai mare decât finanțarea private obținute de partidul politic. Nu există dispoziții legate 
de modalitatea în care fondurile publice pot fi cheltuite. Statul subvenționează accesul la 
spațiul mass-media. Timpul media este alocat în mod egal și proporțional partidelor politice 
(ponderea locurilor). Potrivit Curții Constituționale, egalitatea de șanse implică faptul că 
toate partidele care candidează în campania electorală primesc o anumită perioadă de timp 
în spațiul media. Chiar dacă partidele mari primesc mai mult timp, partidelor de mici 
dimensiuni li se acordă totuși un timp subvenționat de stat, pentru a le oferi posibilitatea 
de a lansa și anumite spoturi în mass-media. În ceea ce privește candidații, nu sunt precizări 
legate de subvenționarea spațiului media. Nu există subvenții pentru susținerea egalității 
de gen și nici alte prevederi care să încurajeze egalitatea de gen în partidele politice. 

Grecia 
 

 
 

Legislația permite alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru o serie de activități 
desfășurate de partidele și coalițiile politice, astfel: 
(a)  anual: prin alocarea unei cote din bugetul național către partidele și coalițiile, pentru 
acoperirea cheltuielilor de funcționare curente (partidele politice și coalițiile, 
reprezentate în Parlament, de către membrii aleși la alegerile generale; partidele politice 
și coalițiile care au trimis reprezentanți în Parlamentul European; partidele politice și 
coalițiile, care la ultimele alegeri generale au obținut cel puțin șaptezeci la sută (70%) din 
circumscripțiile țării și cel puțin 1,5% din toate buletinele de vot valabile.  
(b) pentru acoperirea cheltuielilor electorale, prin alocarea unei părți din veniturile nete 
generate din bugetul de stat înainte de anul electoral (partidele politice și coalițiile, 
reprezentate în Parlament de către membrii aleși la alegerile generale prin combinații ale 
aceluiași partid sau coaliție). Pentru a fi eligibil pentru participarea la alegerile generale, 
această cerință trebuie să fi fost îndeplinită până la expirarea mandatului. Pentru a finanța 
participarea la campaniile pentru alegerea reprezentanților greci în Parlamentul European, 
această cerință trebuie să fi fost îndeplinită până la expirarea mandatului. Partidele 
politice și coalițiile partidelor, care s-au aliat și au obținut cel puțin șaptezeci la sută (70%) 
din circumscripțiile electorale ale țării și au obținut cel puțin 1,5% din toate buletinele de 
vot valabile în alegerile parlamentare generale pot primi finanțare. 
(c) pentru cercetare și formare profesională prin alocarea anuală a unei părți din veniturile 
nete din bugetul național, pentru înființarea și funcționarea de centre ale partidelor sau 
pentru organizarea unor programe de instruire pentru directorii centrelor înființate (de 
exemplu pentru centrele de cercetare ale partidelor politice). 

Irlanda 
 

 
 

Există trei modalități principale de finanțare publică: fonduri pentru partidele politice ce 
au obținut 2% la ultimele campanii parlamentare (ca pondere din totalul voturi primite de 
toți candidații partidului respectiv) și care sunt incluse în Registrul partidelor politice; 
fonduri pentru candidații care îndeplinesc criteriile de rambursare a cheltuielilor 
electorale; fonduri pentru liderii partidelor politice în legătură cu cheltuielile generate de 
activitățile parlamentare, inclusiv cercetarea, cheltuieli cu închirierea birourilor 
ministeriale și parlamentare (alocații bugetare). Subvențiile de stat sunt scutite de 
impozitare fiscală. În plus, finanțarea trebuie să includă cheltuieli privind promovarea 
participării femeilor și tinerilor la activitățile politice. Finanțarea publică nu poate fi 
folosită pentru alegeri sau referendum. Timpul de difuzare gratuit la media se calculează 
potrivit numărului de voturi obținute la ultimele alegeri, precum și ținând cont de 
distribuirea geografică a candidaților. Sumele subvenționate se reduc cu 50%, cu excepția 
cazului în care cel puțin 40% dintre candidații ale căror candidaturi ale partidului la 
alegerile generale sunt femei și cel puțin 40 % sunt bărbați.  



156

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

156 
 

Țara Finanțare publică 

Italia 
 

 
 

Finanțarea publică directă a partidelor a fost înlocuită cu un sistem indirect de deducere a 
impozitului pe contribuțiile voluntare pentru partidele politice. 
Partidele și mișcările politice au dreptul la acces gratuit la mass-media publică (TV și radio) 
în campaniile pentru alegeri și referendumuri. Mesajele politice pot fi distribuite și de mass 
media radio și TV privată, care vor primi o reducere de 50% la prețurile obișnuite aplicate 
publicității. Ori de câte ori aceștia acordă partidelor politice acces gratuit, statul oferă 
rambursări pentru costurile suportate. Candidații care se califică pentru cel de-al doilea 
tur de scrutin beneficiază de acces egal la mass-media în perioada care precede runda a 
doua de alegeri.  
Deducțiile fiscale sunt disponibile pentru donațiile private către partidele politice, în plus, 
persoanele fizice pot aloca 2 la mie din „IRPEF” (impozitul pe veniturile persoanelor fizice) 
partidelor politice. Se oferă spațiu gratuit activități și evenimente în campanie și pentru 
afișe în timpul campaniilor electorale. Partidele beneficiază, de asemenea, de cheltuieli 
poștale subvenționate și nu sunt percepute taxe de înregistrare a statutului. Partidele 
politice trebuie să cheltuiască 10% din veniturile lor, prin mecanismul de deducere a 
impozitelor, pentru activități care vizează încurajarea participării femeilor în politică. 

Letonia 

 
 

Finanțarea de la bugetul de stat se acordă unei organizații politice pentru care mai mult 
de 2% dintre alegători au votat la alegerile anterioare. Finanțarea anuală se calculează 
înmulțind 0,71 Euro cu numărul de voturi câștigate. Cheltuielile din sumele alocate sunt 
destinate finanțării activității politice și economice: 1) închirieri, organizarea de întâlniri 
și servicii legate de închirieri, inclusiv servicii de utilitate publică; 2) servicii de comunicare 
și internet; 3) remunerarea muncii și alte plăți către persoane fizice legate de operațiunile 
organizației politice; 4) servicii de auditare; 5) lucrări de cercetare, sondaje și consultări;  
6) organizarea de evenimente educaționale destinate rezidenților, inclusiv evenimente 
publice, seminare, evenimente caritabile și publicarea și distribuirea de cărți, materiale 
informaționale, cu excepția furnizării de servicii de catering; 7) campanii politice. 
Candidații aleși au dreptul de a utiliza timpul de difuzare gratuit garantat de stat pentru 
campania preelectorală și după alegeri. 
Toate activitățile financiare și de campanie ale unui candidat sunt considerate activitățile 
financiare și de campanie ale partidului politic care l-a nominalizat. Persoanele fizice care 
fac donații către o organizație politică sunt scutite de la plata taxelor de stat. Nu există 
fonduri suplimentare pentru partidele care promovează egalitatea de gen sau pentru 
candidații care fac parte din această categorie. 

Lituania 

 
 

Finanțarea politică este acordată pentru activitățile curente ale partidelor politice. 
Partidele politice care sunt înregistrate în Registrul entităților juridice și care îndeplinesc 
cerințele legale au dreptul la subvenții de stat pentru finanțarea activităților partidului 
politic. Alocarea se acordă acelor partide politice care îndeplinesc criteriile (au primit 3% 
din voturile exprimate de alegători pentru candidații partidelor politice la alegerile 
respective) în funcție de rezultatele cărora se alocă aceste subvenții de stat. 
Finanțarea publică poate fi utilizată pentru: 1) o campanie politică; 2 un depozit electoral; 
3) cumpărarea de active circulante și fixe; 4) plata angajaților; 5) impozite și alte 
contribuții la bugetul de stat, contribuții obligatorii la asigurările sociale de stat și 
contribuții obligatorii de asigurări sociale de sănătate; 6) cheltuieli legate de furnizarea de 
servicii; 7) restanțe ale campaniei politice a partidului politic; 8) rambursarea 
împrumuturilor luate de partidul politic. Timpul de acces media gratuit vizează discuțiile 
candidaților la radio și televiziune în vederea prezentării programelor electorale în 
conformitate cu principiul egalității și în conformitate cu procedura prevăzută de Comisia 
Electorală Centrală. Proprietățile de stat și municipale pot fi oferite partidelor politice în 
conformitate cu criteriile stabilite. 
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Țara Finanțare publică 

Luxemburg 
 

 
 

Contribuții anuale de la bugetul de stat constând dintr-o sumă forfetară și în raport cu 
voturile primite. Partidele politice care au prezentat o listă completă în cele patru 
circumscripții electorale în timpul alegerilor legislative și o listă completă în circumscripția 
națională unică în timpul alegerilor europene și au obținut cel puțin 2% din voturile totale 
atât în cele patru circumscripții electorale pentru media națională, cât și în circumscripția 
națională unică pentru alegerile europene au dreptul la o contribuție anuală de la bugetul 
de stat, determinat după cum urmează:  
1. o sumă forfetară de 100.000 Euro; 
2. o sumă suplimentară de 11 500 Euro pentru fiecare punct procentual din voturile 
suplimentare primite în timpul alegerilor naționale;  
3. o sumă suplimentară de 11 500 Euro pentru fiecare punct procentual din voturile 
suplimentare primite la alegerile europene. La acordarea sumei suplimentare, fiecare 
punct procentual din voturile suplimentare primite va fi luat în considerare până la a doua 
poziție din spatele virgulei. Contribuția, determinată nu poate depăși 75% din veniturile 
globale ale structurii centrale a unui partid politic. Partidul politic are obligația să 
demonstreze că îndeplinește aceste cerințe sau va pierde avantajul finanțării publice 
începând cu exercițiul financiar ulterior. 
Finanțarea publică poate fi utilizată la:  1) cheltuieli de exploatare; 2) cheltuieli cu 
pregătirea, studiul și cercetarea; 3) cheltuieli pentru evenimente și publicații; 4) cheltuieli 
electorale; 5) contribuții la organizațiile și asociațiile internaționale;  6) sume acordate 
altor membri ai partidului;  7) cheltuieli cu privire la bunurile mobile și imobile;  8) diverse 
cheltuieli. Nu există prevederi legislative cu privire la accesul liber la media. Totuși, taxele 
de expediere pentru o singură comunicare trimisă în format tipărit alegătorilor din 
circumscripția lor înaintea fiecărei alegeri pentru Parlamentul European și Camera 
Inferioară sunt rambursate de către stat la prezentarea documentelor justificative, cu 
condiția să fi primit cel puțin 5% din voturile valabile exprimate în circumscripția  în cauză. 
De asemenea, nu există prevederi în ceea ce privește oferirea altor avantaje financiare sau 
subvenții care să încurajeze egalitatea de gen la nivelul partidelor politice. 

Malta 

 
 

Nu există finanțare publică directă. Finanțarea indirectă se referă la servicii oferite numai 
din surse de stat cum ar fi timp gratuit de emisie, accesul liber la mijloace de comunicare, 
etc. Legea prevede că veniturile oricărui partid politic, inclusiv veniturile organizațiilor 
care aderă la partidele politice sunt scutite de impozitare. O a doua scutire de impozit este 
oferită de legea privind taxa pe valoarea adăugată, organizațiile fără scop lucrativ, precum 
partidele politice, fiind scutite de taxa pe valoarea adăugată pentru furnizarea de servicii.  

Marea 
Britanie 

 
 

Există finanțare publică directă pentru activitatea curentă a partidului sub formă de 
subvenții. Partidele eligibile trebuie să depună o cerere în care să prezinte planurile lor 
pentru anul următor, analizate de Comisia Electorală. Dacă cererea este aprobată, 
partidele politice pot primi până la 75% din veniturile lor totale. La sfârșitul anului partidele 
prezintă un raport final al cheltuielilor, în care sunt detaliate activitățile și cheltuielile 
reale. Subvenția totală este de 2 milioane lire sterline pe an și este distribuită printr-o 
formulă bazată pe reprezentare și performanță la alegerile legislative naționale și 
deconcentrate. Sunt prevăzute, de asemenea, fonduri publice plătite de alte organisme ale 
statului. Subvenția pentru accesul la mass medie este distribuită pe baza unei formule 
elaborate de Comisia Electorală și aprobată de Parlament. Primul milion de lire sterline 
este distribuit între partidele eligibile, iar cel de-al doilea milion de lire sterline este 
împărțit pe baza proporției de alegători acolo unde au avut loc alegerile (Anglia, Țara 
Galilor, Scoția și Irlanda de Nord) și ponderea ponderată a votului. De asemenea, nu există 
prevederi în ceea ce privește oferirea altor avantaje financiare sau subvenții care să 
încurajeze egalitatea de gen la nivelul partidelor politice sau pentru candidații ce fac parte 
din categorii defavorizate. 
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Țara Finanțare publică 

Olanda 

 
 

Finanțarea publică directă ce se acordă potrivit următoarelor criterii: 
1. În urma unei cereri în acest sens, MIKR (Ministerul de Interne și Relații cu Regatul) va 
acorda subvenții unui partid politic.  
2. În cazul în care partidul are cel puțin 1000 de membri cu drept de participare la ședințe 
și cu drept de vot în cadrul partidului politic la data de referință stabilită și fiecare dintre 
aceștia plătește o taxă anuală de membru de cel puțin 12 Euro.  
3. Calitatea de membru este evidențiată printr-o declarație explicită de intenție a 
persoanei implicate.  
4. Subvenția va fi acordată pe an calendaristic. 
5. Data de referință va fi folosită ca bază de lucru pentru a determina numărul de locuri 
ale unui partid politic, numărul de membri ai unui partid politic și numărul de membri ai 
unei organizații politice de tineret. 
6. Sumele alocate vor fi actualizate anual, prin regulament MIKR, la 1 ianuarie, în 
conformitate cu salariul și indicele de ajustare al prețurilor, utilizate la întocmirea 
bugetului central. 
7. Subvenția va fi formată dintr-o sumă de bază de 178.384 Euro, o sumă suplimentară de 
51.740 Euro per loc deținut de partidul politic și o sumă complementară obținută din 
împărțirea sumei de 1.953.202 Euro la numărul de membri total ai partidelor politice care 
primesc subvenții, la data de referință stabilită; 
8. Subvenția va consta și în sume acordate pentru instituțiile auxiliare, în următoarele 
situații: a) dacă la data de referință stabilită partidul politic a desemnat un institut de 
științe politice ca instituție auxiliară, subvenția va fi formată dintr-o sumă de bază de 
125.287 Euro și o sumă de suplimentară de 12.877 Euro per loc deținut de partidul politic 
în Parlament, la data de referință stabilită. b) dacă la data de referință partidul politic a 
desemnat o organizație politică de tineret ca o instituție auxiliară, subvenția va consta 
într-o sumă de bază pentru fiecare membru al organizației politice de tineret și o sumă de 
suplimentară per loc deținut de partidul politic în Parlament.  
c) dacă la data de referință partidul politic a desemnat o instituție pentru activități 
externe ca instituție auxiliară, subvenția va consta într-o sumă de bază și o sumă de 
suplimentară per loc deținut de partidul politic în Parlament.  
9. Cererile de stabilire a subvenției pentru un an calendaristic vor fi depuse la MIKR, înainte 
de 1 iulie al anului calendaristic următor, împreună cu raportul financiar, precum și raportul 
privind activitățile planificate.  
10. MIKR va stabili subvenția înainte de 1 noiembrie.  
11. Cererile de subvenționare se pot face și pentru acordarea unui avans pentru un an 
calendaristic și vor fi depuse înainte de 1 noiembrie a anului precedent la MIKR; cererile de 
subvenționare trebuie să fie însoțite de un plan de activități, de un buget, de o estimare a 
numărului de membri ai partidului politic la data de referință. 
Legislația conține prevederi referitoare la accesul liber la media. Partidele politice din 
Olanda sunt recunoscute drept „instituții pentru beneficiul general” și, prin urmare, au 
beneficii fiscale în conformitate cu legea privind impozitul pe venit. Comisariatul alocă un 
număr de ore în fiecare an pe canalele de program general ale serviciului public național 
de presă, partidelor politice care au unul sau mai multe locuri dobândite la ultima alegere 
a membrilor Camerei inferioare sau superioare. În perioada alegerilor, Comisarul atribuie 
un număr de ore pe canalele de program generale ale serviciului public național de media 
pentru: 
 a. partidele politice care participă la alegerea membrilor Camerei Inferioare în toate 
circumscripțiile; 
 b. partidele politice care participă la alegerea membrilor Parlamentului European din 
Olanda. 
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Țara Finanțare publică 

Polonia 

 
 

Un partid politic care: 1) la alegerile pentru Camera Inferioară, după ce a format 
independent un comitet electoral, a primit la nivel național cel puțin 3% din voturile valabil 
exprimate pe listele sale de candidați sau 2) la alegerile pentru Camera Inferioară a făcut 
parte dintr-o coaliție ale cărei liste de candidați a primit la nivel național cel puțin 6% din 
voturile valabile, vor avea dreptul să primească pe durata mandatului, o subvenție de la 
bugetul de stat pentru activitățile sale prevăzute de statutul său. Valoarea subvenției 
anuale pentru un partid politic sau o coaliție electorală este determinată pe baza unei 
scăderi treptate, proporțional cu numărul total de voturi valide exprimate pe listele 
raionale ale candidaților pentru deputații unui astfel de partid sau coaliție electorală, cu 
defalcarea numărului de voturi corespunzătoare procentelor individuale, în conformitate 
cu următoarea formulă:  
S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5, unde 
S - valoarea subvenției anuale; W1..W5 - numerele de voturi calculate succesiv pentru 
fiecare rând din tabelul următor, furnizate separat ca urmare a descompunerii numărului 
total de voturi valide exprimate la nivel național pe listele de raioane ale candidaților 
pentru deputați dintr-un anume partid politic sau coaliție electorală; M1..M5 - suma în PLN  
calculată pe baza voturilor valide totale exprimate la nivel național pe listele raionale ale 
candidaților pentru deputații din fiecare partid politic sau coaliție electorală, cu 
defalcarea, respectiv, pentru fiecare categorie, după cum urmează:  până la 5% din voturi 
- 10,00 PLN pentru fiecare vot, peste 5% - până la 10% - 8,00 PLN pentru fiecare vot, peste 
10% până la 20% - PLN 7.00 pentru fiecare vot, peste 20% până la 30% - PLN 4.00 pentru 
fiecare vot, peste 30% - PLN 1,50 pentru fiecare vot. Subvențiile pot fi utilizate atât pentru 
activități de campanie, cât și pentru activități curente. Un partid politic care primește 
subvenția, remite între 5% și 15% din subvenție Fondului de experți, pentru a finanța avize 
ale experților juridici, politici, sociologici și socio-economici și pentru a finanța activitățile 
de publicare și educație ale unui partid politic. În ceea ce privește campania electorală, 
partidul politic, al cărui comitet electoral a participat la alegeri, partidul politic cuprinzând 
un comitet de coaliție electorală și comitetul electoral al alegătorilor care participă la 
alegeri are dreptul la o subvenție din partea bugetul de stat, pentru fiecare mandat. 
Subvenția se aplică numai cheltuielilor evidențiate în rapoartele financiare. 

Portugalia 

 
 

Finanțarea publică este acordată pentru: subvenții pentru finanțarea partidelor politice,  
campanii electorale, alte prevederi prevăzute de lege. Fiecare partid și coaliția care a 
participat la alegeri și care obține reprezentare în Adunarea Republicii primește anual 
subvenția de la stat, dacă o solicită președintelui Adunării Republicii, ce constă într-o sumă 
echivalentă cu fracția 1/135 din salariul minim, pentru fiecare vot obținut la ultimele 
alegeri. Fiecare grup parlamentar, reprezentant al unui partid și parlamentarii neafiliați 
unui grup parlamentar al Adunării Republicii, vor primi anual o subvenție pentru cheltuielile 
de consiliere și pentru alte cheltuieli de exploatare, în cuantum de patru ori salariul minim 
anual, la care se adaugă jumătate din valoarea salariului minim anual, pe membru. 
Subvenția se acordă și partidelor care nu au obținut reprezentare parlamentară, dar obțin 
un număr de voturi de peste 50.000, dacă solicită subvenția președintelui a Adunării 
Republicii. Partidele nu sunt supuse impozitului pe profit și beneficiază de scutiri de la 
următoarele impozite: impozitul pe valoarea adăugată pentru achiziția și transmiterea de 
bunuri și servicii care să difuzeze mesajul politic sau propria identitate prin orice suport, 
tipărit, audiovizual sau multimedia, inclusiv cele utilizate ca material de propagandă și 
mijloace de comunicare și transport. În ceea ce privește accesul gratuit la media oferit de 
media publică și privată națională, ca timp de emisie gratuit, el este repartizat proporțional 
pentru partidele politice și coalițiile care au depus minimum 25% din numărul total de 
candidați. Referitor la egalitatea de gen dacă unul dintre sexe este reprezentat în lista de 
candidaturi în procent de sub 20%, participarea la subvenția publică se reduce cu 50%. 
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Țara Finanțare publică 

România 
 

 
 

Partidele politice primesc subvenție anuală de la bugetul de stat, în condițiile legii.  Suma 
alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și nu mai mult 
de 0,04% din produsul intern brut. Finanțarea publică se bazează pe ponderea voturilor la 
alegerile anterioare și ponderea locurilor la alegerile anterioare. Accesul partidelor 
politice, al alianțelor lor politice și alianțele lor electorale la serviciile publice de 
radiodifuziune și televiziune, inclusiv la studiourile lor teritoriale, este gratuit. Accesul la 
serviciile publice de radio și televiziune pentru candidații la funcția de președinte al 
României este egal și gratuit. Venitul obținut din activitățile proprii ale partidelor nu este 
supus impozitului pe venit. Pentru partidele politice care promovează femeile pe listele 
electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi crescută proporțional 
cu numărul de mandate obținute de femeile candidate. 

Slovacia 
 

 
 

Fondurile publice alocate din bugetul de stat sunt: 
a. Contribuția pentru voturile obținute la alegeri, acordată o dată, după alegeri - 
partidelor care au obținut mai mult de 3% din voturile valabile exprimate și care se ridică 
la 1% din salariul mediu lunar pe vot. 
b. contribuția pentru cheltuieli ale activității curente, care se acordă anual aceluiași grup 
de partide / coaliții care primesc o contribuție pentru voturi. Valoarea este de 25% din 
valoarea totală a contribuției voturilor; 
c. Contribuție pentru locuri, care se acordă anual partidelor / coalițiilor reprezentate în 
Consiliul Național. Se ridică la 30 de ori salariul mediu lunar pe loc pentru cel mult 20 
locuri; orice loc de peste 20 de ani va primi de 20 de ori salariul mediu lunar.  
Partidele nu pot folosi contribuțiile la bugetul de stat pentru: împrumuturi și credite către 
persoane fizice sau juridice; acorduri de parteneriat silențioase; activitățile unei societăți 
pe care partidul a fondat-o sau a devenit singurul acționar; garanțiile pentru datoriile 
persoanelor fizice sau juridice; donații; plata amenzilor și a altor penalități financiare. 
La alegerile pentru Consiliul Național al Republicii Slovace și pentru Parlamentul European, 
Radio și televiziunea publică din Slovacia va permite maxim 30 de minute de difuzare pentru 
un partid politic, candidat sau o coaliție politică, dar nu mai mult de 10 ore de timp de 
difuzare pentru publicitate politică la radio și nu mai mult de 10 ore de timp de difuzare 
pentru publicitate politică la televizor. Donațiile către partidele politice nu sunt purtătoare 
de impozite deși ele nu sunt deductibile de către contribuabilii individuali. 

Slovenia 
 

 
 

Finanțare publică se acordă atât pentru activitățile curente cât și pentru cheltuielile din 
campanii, ținând cont de ponderea voturilor obținute la alegerile anterioare: cel puțin 1% 
din voturile din țară sau cel puțin 1,2% dacă lista comună aparține a două partide sau cel 
puțin 1,5% dacă lista comună aparține a trei sau mai multe partide. 25% din suma totală 
este distribuită în mod egal între toate partidele care îndeplinesc criteriile pentru a primi 
subvenții de la stat. Restul de 75% este împărțit proporțional cu numărul de voturi primite 
de partide la nivel național. Rambursarea electorală este calculată multiplicând 0,33 Euro 
pentru votul primit. Pe lângă fondurile respective un partid poate obține până la 50% din 
fondurile din bugetul național pentru educarea deputaților, asistență administrativă și 
expertiză, pentru activitatea grupurilor de deputați și organizarea birourilor parlamentare. 
Un partid poate obține fonduri alocate de la grupurile de deputați și deputații care au fost 
aleși la Adunarea Națională a Republicii Slovenia din aceleași liste de candidați. Candidații 
la președinție și partidele politice au dreptul la timp egal în timpul campaniilor electorale. 
Cel puțin o treime din timpul total rezervat de RTV Slovenia trebuie să fie la dispoziția 
partidelor politice care nu sunt reprezentate în Adunarea Națională și în Parlamentul 
European. Candidaților independenți li se acordă acces gratuit la mass-media pentru 
prezentarea programului politic. Administrația locală va asigura partidelor și candidaților 
pentru toate campaniile spațiu publicitar gratuit. Organizațiile de femei pot obține 
subvenții de stat pentru activități financiare și proiecte legate de promovarea femeilor. 
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Țara Finanțare publică 
Spania 

 

 
 

Finanțarea publică directă este primită doar de partidele politice reprezentate în 
Parlament/ Comunitate autonomă/organismul legislativ municipal. Subvențiile publice nu 
pot fi acordate unui partid politic care are în corpul său de conducere, pe lista electorală 
sau în grupul parlamentar, o persoană care a fost găsită vinovată de o infracțiune gravă (de 
exemplu, terorism, infracțiuni grave împotriva administrației publice, etc.). Finanțare este 
alocată proporțional pe baza numărului de locuri/voturi câștigate la ultimele alegeri, 
pentru: cheltuieli electorale, activități de operare și cheltuieli de securitate (adică sume 
alocate partidelor politice pentru a le asigura protecția împotriva atacurilor teroriste), 
comunitățile autonome și subvențiile municipale anuale pentru activități operaționale, d) 
subvenții extraordinare în scopuri publicitare, e) contribuții la grupurile parlamentare la 
nivel de stat, comunitate autonomă și municipalitate. Partidele politice care participă la 
alegerile consiliului municipal pot primi finanțare publică directă de la bugetul 
comunităților locale sub forma unei cote forfetare egale pentru toate partidele și o sumă 
variabilă proporțional cu numărul de locuri pe partid. În cele din urmă, statul poate acorda 
fonduri extraordinare pentru referendum. Televiziunea publică oferă timp gratuit de 
emisie, conform numărului de voturi și locuri, obținute de fiecare partid la alegerile 
parlamentare anterioare. Dacă un partid nu a candidat sau nu a câștigat reprezentare la 
ultimele alegeri, acesta are totuși dreptul la zece minute de timp gratuit. Pe lângă timpul 
gratuit pentru publicitate, televiziunea publică oferă timp partidelor politice în programele 
sale de știri și informații, alocat și pe baza rezultatelor electorale anterioare ale partidelor. 
Sunt oferite gratuit spații de publicitate, săli de ședințe publice de către municipalități în 
timpul campaniilor electorale. Nu există prevederi care să încurajeze egalitatea de gen. 

Suedia 
 

 
 

Finanțarea publică directă este acordată pentru asistența partidului dacă acesta a primit 
cel puțin un loc în Parlament sau mai mult de 2,5% din voturile la nivel național la oricare 
dintre cele două ultime alegeri. Partidele care au primit cel puțin 4% din voturile la nivel 
național la alegerile pentru Senat, primesc o sumă totală de sprijin de bază pentru fiecare 
an electoral. Partidele politice care primesc donații anonime nu sunt eligibile pentru a 
primi finanțare publică. Nu există prevederi legislative cu privire la accesul liber la media. 
În ceea ce privește finanțarea publică indirectă, membrii și secretariatele de partid primesc 
un astfel de sprijin sub forma accesului la spații gratuite și echipamente tehnice din 
clădirea Senatului. Prin urmare, finanțarea directă nu trebuie să fie utilizată pentru astfel 
de costuri. Nu există prevederi care să încurajeze egalitatea de gen. 

Ungaria 

 

În legea bugetului central al statului, se prevede ca 25% din suma care poate fi cheltuită 
pentru subvenții acordate în mod egal partidelor, trebuie distribuită între partide conform 
listei naționale a membrilor din Parlament. Restul sumei de 75% va fi acordată proporțional 
partidelor, pe baza rezultatelor alegerilor parlamentare. Nu este eligibil pentru subvenție 
un partid care nu obține cel puțin 1% din voturile valabile exprimate de alegători la ultimele 
alegeri parlamentare. Fundația partidului este, de asemenea, eligibilă pentru o subvenție 
proporțională cu voturile exprimate la ultimele alegeri pentru Camera reprezentanților  
pentru partidul respectiv. Nu există dispoziții privind utilizarea finanțării publice, ci doar 
obligația de raportare. Legea prevede 600 de minute de timp gratuit de difuzare a postului 
public și permite publicitatea politică plătită în presa scrisă și online. Reclamele politice 
plătite sunt interzise la radio și televiziunile comerciale, dar aceste mijloace de comunicare 
pot furniza gratuit timpul de difuzare în mod egal. Partidele politice nu plătesc impozite 
locale, ci trebuie să plătească impozite imobiliare, impozite pe companii și, dacă au 
angajați, trebuie să plătească toate impozitele și taxele de asigurări sociale. Nu există 
cerințe legale pentru promovarea egalității de gen.  

Tabel 4.3. Finanțarea publică în țările Uniunii Europene (Sursa: https://www.idea.int/data-
tools/data/political-finance-database) 
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4.3. Interdicții și limite ale cheltuielilor competitorilor 
electorali 
Deși există numeroase exemple de interdicții pentru donații, puține tipuri de 

cheltuieli sunt interzise în întreaga lume. Achiziționarea de voturi și utilizarea 
resurselor publice în scopuri partizane (excluzând finanțarea publică reglementată) 
sunt interzise aproape peste tot, dar altfel există puține exemple, în afară de 
interdicția publicității TV (uneori pentru toate reclamele) folosită într-un număr limitat 
de țări. Mai des întâlnite sunt limitările în ceea ce privește cheltuielile pe care 
candidații și partidele au voie să le facă în campaniile electorale. Spre deosebire de 
limitele donațiilor, scopul nu este acela de a reglementa fluxul donatorilor individuali, 
ci de a reduce avantajele partidelor politice și ale candidaților cu acces la sume mari 
de bani. Cazurile speciale includ candidații care își finanțează campaniile folosind banii 
proprii sau când liderii de partid furnizează cea mai mare parte a finanțării partidului 
pe care îl conduc - două fenomene care sunt comune în situația fuziunilor de partide și 
în cazul unor democrații consacrate. Deși, probabil, candidații și liderii de partid nu se 
pot influența în mod necuvenit, avantajul pe care îl obțin din averea lor personală poate 
fi limitat fie prin extinderea limitelor donațiilor la utilizarea fondurilor proprii, fie prin 
impunerea unei limite de cheltuieli. 

Aproximativ 30% din toate țările Uniunii Europene limitează sumele pe care 
partidele politice le pot cheltui, în timp ce peste 40% limitează cheltuielile 
candidaților. La fel ca în cazul limitelor de donație, eficacitatea limitelor de cheltuieli 
depinde atât de faptul că limita este stabilită la nivelul potrivit pentru a reduce 
avantajul celor cu acces la mulți bani, fără a împiedica o campanie incluzivă și 
implicată, și (în special) indiferent dacă sunt executate. Alți factori care pot influența 
eficacitatea și eficiența includ definiția cheltuielilor (de exemplu, sunt sau nu incluse 
costurile de personal) și perioada de timp a oricăror limite (adică limita acoperă o 
perioadă suficient de lungă pentru a-și atinge scopul). O problemă separată este dacă 
ar trebui să se limiteze cheltuielile pentru campanii de către actori care nu sunt nici 
formațiuni politice, nici candidați (așa-numitele terțe părți). 

Cea mai simplă soluție poate fi interzicerea oricărei persoane care nu participă 
direct la alegeri să participe la campanii, dar o astfel de abordare ar fi considerată o 
încălcare a drepturilor omului în majoritatea părților lumii, în special libertatea de 
exprimare (două hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu 
Regatul Unit au stabilit că, într-un context european, sunt acceptabile limitări 
rezonabile ale implicării terțelor părți în campaniile electorale. A se vedea Hotărârea 
Bowman împotriva Regatului Unit (141/1996/760/961) din 1998 și hotărârea Animal 
Defenders International împotriva Regatului Unit (cererea nr. 48876/08) din 2013). 
Majoritatea țărilor nu au reglementări cu privire la cheltuielile terților. Dintre cele care 
fac acest lucru, unele impun diverse limite cheltuielilor sau solicită terților să prezinte 
rapoarte financiare.  
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Țara Limite de cheltuieli pentru partide și candidați în campanie 

Austria 

 
 

- 7 mil de Euro pentru partide; 7 mil de Euro pentru candidați dar depinde de poziția 
candidatului în lista de nominalizare; limita include suma fixă pentru alegătorii 
înregistrați la alegerile anterioare. 

Belgia 
 

 
 

- cheltuielile totale și obligațiile financiare legate de propaganda electorală a partidelor 
politice la nivel federal, la nivelul diviziunilor electorale și la nivelul organelor electorale 
nu trebuie să depășească, pentru alegerile Camerei reprezentanților, valoarea de 
1.000.000 Euro; pentru candidat, limita depinde de poziția acestuia pe lista de 
nominalizare; limita include suma calculată și suma fixă pentru alegătorul înregistrat la 
alegerile anterioare. Pentru fiecare candidat din partea de sus a listei până la numărul de 
mandate obținute de lista (listele) sale în timpul primelor alegeri și pentru orice candidat 
suplimentar numit de către partidul politic (pe lista de candidați prezentată): (8.700 
Euro), majorat cu (0,035 Euro) per alegător înregistrat la alegerile anterioare pentru 
Camera reprezentanților din cadrul diviziei electorale în care este prezentat candidatul. 
 

Bulgaria 

 
 

- valoarea totală a finanțării nu poate depăși: la alegerile reprezentanților naționali 
pentru Adunarea Națională: (a) 3.000.000 BGN pentru un partid și pentru o coaliție; (b) 
200.000 BGN pentru un comitet de nominalizare; la alegerile reprezentanților naționali 
pentru o Mare Adunare Națională: (a) 4.000.000 BGN pentru un partid și pentru o coaliție; 
(b) 200.000 BGN pentru un comitet de nominalizare; la alegerile președintelui și 
vicepreședintelui Republicii și ale membrilor Parlamentului European: (a) 2.000.000 BGN 
pentru un partid, o coaliție și un comitet de nominalizare pentru alegerile președintelui 
și vicepreședintelui Republicii, precum și pentru un partid și o coaliție pentru alegerile 
membrilor Parlamentului European; (b) 100 000 BGN pentru un comitet de nominalizare 
pentru alegerile membrilor Parlamentului European; la alegerile consilierilor municipali 
și ale primarilor: (a) 8.000.000 BGN pentru un partid și pentru o coaliție; (b) valoarea 
maximă a resurselor financiare menționate în lege pentru un comitet de nominalizare 
- pot fi cheltuite următoarele sume pentru fiecare candidat la funcția de primar al 
municipalității: pentru o municipalitate care nu depășește 30.000 de rezidenți - nu mai 
mult de 25.000 BGN, pentru o municipalitate care nu depășește 60.000 de rezidenți - cel 
mult 50.000 BGN,  pentru o municipalitate care nu depășește 100.000 de rezidenți - cel 
mult 100.000 BGN,  pentru o municipalitate care nu depășește 200.000 de rezidenți - cel 
mult 250.000 BGN, pentru o municipalitate care nu depășește 500.000 de rezidenți - nu 
mai mult de 500.000 BGN, pentru o municipalitate care depășește 500.000 de rezidenți - 
nu mai mult de 1.000.000 BGN. 
- în limita sumei totale se pot cheltui următoarele sume pentru fiecare candidat pentru 
primar al orașului:  pentru un district cu o populație care nu depășește 25.000 de 
rezidenți - nu mai mult de 20.000 BGN, pentru un district cu o populație care nu 
depășește 50.000 de rezidenți - nu mai mult de 40.000 BGN, pentru un district cu o 
populație care nu depășește 100.000 de rezidenți - cel mult 60.000 BGN,  pentru un oraș 
cu o populație care depășește 100.000 de rezidenți - cel mult 60.000 BGN. 
- în cadrul sumei totale pot fi cheltuite următoarele sume pentru fiecare candidat la 
funcția de primar al municipalității: pentru o primărie care nu depășește 1.000 de 
rezidenți - nu mai mult de 2.000 BGN, pentru o primărie care nu depășește 3.000 de 
rezidenți - cel mult 6.000 BGN, pentru o primărie care depășește 3.000 de rezidenți - nu 
mai mult de 10.000 BGN. 
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Țara Limite de cheltuieli pentru partide și candidați în campanie 

Cehia 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide; 
- cheltuielile pentru campanie nu pot depăși: (a) în cazul alegerilor Camerei Deputaților, 
suma de 90.000.000 CZK inclusiv TVA, (b) în cazul alegerilor din Senat, suma de 2.000.000 
CZK, inclusiv TVA pentru fiecare candidat, dacă candidatul participă numai la primul tur 
al alegerilor Senatului, sau 2.500.000 CZK inclusiv TVA dacă candidatul participă atât la 
prima, cât și la a doua rundă la alegerile Senatului. Cheltuielile pentru campania 
prezidențială nu pot depăși suma de 40.000.000 CZK, inclusiv TVA dacă candidatul 
participă doar la primul tur al alegerilor prezidențiale sau 50.000.000 CZK, inclusiv TVA, 
dacă candidatul participă atât la primul tur cât și la al doilea tur al alegeri prezidențiale. 
Această sumă include toate sumele pe care candidatul prezidențial le-a plătit sau trebuie 
să le plătească, inclusiv sumele plătite sau obligate să fie plătite de terți în numele 
candidatului.  

Cipru 

 
 

- pentru partide nu există limite de cheltuieli; 
- candidatul poate plăti, la alegeri, orice cheltuieli personale efectuate în legătură cu 
alegerile până la o sumă care nu depășește 5000 de euro. Candidatul va trimite în 
termenul prevăzut de lege un raport scris al sumei cu cheltuielile personale plătite în 
cadrul alegerilor. Cheltuielile personale ale candidatului includ cheltuieli rezonabile de 
călătorie și cheltuieli rezonabile pentru cazare la hotel în scopul alegerilor. Orice 
persoană poate, dacă este autorizată în scris de agentul electoral, să plătească 
cheltuielile necesare pentru papetărie, poștă, telegraf și alte mici cheltuieli care să nu 
depășească suma autorizată, însă orice sumă care depășește suma astfel specificată 
trebuie declarată la reprezentantul electoral. Cu excepția acestor cheltuieli, nici o 
cheltuială nu va fi suportată de candidat. Suma totală nu trebuie să depășească 25000 
euro excluzând cheltuielile personale ale solicitantului. 

Croația 

 
 

- pentru partide nu există limite de cheltuieli dar suma totală a costurilor campaniei 
electorale pe candidat sau pe listă de candidați nu trebuie să depășească următoarele 
sume: 8.000.000 HRK în cazul alegerilor pentru președintele Republicii Croația, 1.500.000 
HRK în cadrul unei circumscripții unice în cazul alegerii parlamentarilor, 1.500.000 HRK 
în cazul alegerii membrilor Parlamentului European, 1.000.000 HRK în cazul alegerilor 
pentru primarul orașului Zagreb, 600.000 HRK în cazul alegerilor pentru prefectul 
județului și primarul marilor orașe, 250.000 HRK în cazul alegerilor pentru orașe și 
municipalități, în unitățile locale de autoguvernare, cu o populație de peste 10.000,  
100.000 HRK în cazul alegerilor pentru funcționarii șefi ai orașelor și municipali din 
unitățile locale de autoguvernare cu populații de la 3.001 la 10.000, 50.000 HRK în cazul 
alegerilor pentru primar și șef de municipalitate în unitățile locale de autoguvernare cu o 
populație care nu depășește 3.000. 
 La alegerile pentru adjunctul șefului municipalității, al primarului orașului și al 
Prefectului de județ ales dintre membrii minorităților naționale, valoarea totală a 
cheltuielilor pentru campaniile electorale nu trebuie să depășească 50% din suma stabilită 
pentru cheltuielile de campanie electorală ale candidaților la funcția de Șef al 
municipalității, Primarul orașului și Prefectul județului în aceleași unități. 
Valoarea totală a costurilor campaniei electorale la alegerile pentru președintele 
Republicii Croația, la alegerile pentru șeful municipalității, primarul orașului, prefectul 
județului și primarul orașului Zagreb și pentru șeful adjunct al primăriei, primarul orașului 
și prefectul județului, pentru candidații aleși dintre membrii minorităților naționale, 
poate fi majorată cu 20% din valoarea totală maximă stabilită de lege pentru candidații 
care ajung la a doua și a treia rundă de alegeri. Dacă suma totală a donațiilor primite 
pentru finanțarea costurilor campaniei electorale depășește valoarea eligibilă, aceasta 
este returnată către plătitorii acestora. 
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Țara Limite de cheltuieli pentru partide și candidați în campanie 
Danemarca 

 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide și candidați  
 

Estonia 
 

 
 

- partidele politice trebuie să raporteze modalitatea de realizare a cheltuielilor, dar nu 
există nicio limită la cheltuieli. Partidul politic va întocmi un raport trimestrial asupra 
cheltuielilor sale la sfârșitul trimestrului și îl va transmite comitetului de supraveghere a 
finanțării partidelor politice în forma solicitată, până la data de 10 a lunii următoare 
trimestrului. Raportul va prezenta cheltuielile împărțite în următoarele categorii: 1) 
cheltuieli ale activităților politice;  2) cheltuieli cu munca; 3) cheltuieli administrative. 
- candidații trebuie să raporteze privind cheltuielile din campania electorală, precum și 
originea fondurilor utilizate, chiar dacă nu există nicio limită a acestora. 

Finlanda 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide și candidați  
 

Franța 
 

 
 

- nu există plafon general pentru cheltuielile pentru partidele politice. Partidele politice 
trebuie să respecte plafonul pentru cheltuieli care se aplică în fiecare circumscripție unde 
susțin candidații. Candidații trebuie să declare suma de bani provenită de la partidele 
politice. 
- cheltuielile electorale pentru candidați sunt acoperite în funcție de diferite formule 
care variază în funcție de tipul alegerilor (naționale, regionale sau locale) și de populația 
din circumscripția în cauză. 

Germania 
 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide și candidați 

Grecia 
 

 
 

- pentru partide cheltuielile se referă la contribuția sectorului public (0,08% din veniturile 
nete ale bugetului de stat din exercițiul financiar precedent). În plus, maxim 20.000 Euro 
sunt acordați anual.  
- nu există limite de cheltuieli pentru candidați 

Irlanda 
 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide 
- Limitele se aplică în ceea ce privește cheltuielile alegerile parlamentare și alegerile 
europene. În special, sunt prevăzute următoarele limite de cheltuieli în legătură cu 
candidații:  
a) alegeri europene: 230.000 Euro 
b) 3 circumscripții electorale parlamentare generale sau prin alegeri secundare: 30.150 
Euro 
c) 4 circumscripții electorale parlamentare generale sau prin alegeri secundare: 37.650 
Euro 
d) 5 circumscripții generale parlamentare generale sau prin alegeri secundare: 45.200 
Euro 
[GRECO, Evaluation Report on Ireland, Transparency of Party Funding (Theme II), 2009, 
p.13] 
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Țara Limite de cheltuieli pentru partide și candidați în campanie 

Italia 
 

 
 

- limita pentru partide este dată de suma reprezentată de: înmulțirea a 1 Euro cu numărul 
de cetățeni înregistrați ca reprezentanți în care partidele au prezentat liste de candidați 
pentru parlamentul național, înmulțirea a 1 Euro cu numărul de persoane eligibile pentru 
votul Camerei Deputaților și pentru Parlamentul European, 1 Euro înmulțit cu numărul de 
persoane eligibile să voteze Consiliul Local pentru alegerile municipale, primar și consiliile 
locale 
- 52.000 Euro + 0,001 Euro pentru fiecare cetățean care locuiește în circumscripțiile în 
care se află candidatul (alegerile parlamentare), 38.802,85 Euro + 0,0061 Euro pentru 
fiecare cetățean care locuiește în circumscripția provinciei pentru care participă 
candidații (pentru alegerile regionale, provinciale și municipale). Pentru Toscana și Lazio, 
coeficientul trebuie înmulțit la 0,03 Euro în loc de 0,0061 Euro. 
[GRECO, Evaluation Report on Italy Transparency of Party Funding (Theme II), Strasbourg, 
March 2012] 

Letonia 

 
 

- pentru partide există limite diferite pentru cheltuielile electorale în alegerile  
parlamentare, locale și pentru alegerile Parlamentului European. Un partid politic care a 
depus lista candidaților la alegerile parlamentare în cinci raioane electorale, cu cheltuieli 
preelectorale, poate cheltui o sumă care nu depășește media lunară a remunerației brute 
de muncă pentru anul precedent publicat de Biroul Central de Statistică, care este 
aproximat la Euro, aplicând un coeficient de 0,0004 per alegător la alegerile anterioare 
parlamentare. Același coeficient este pentru alegerile municipale. Pentru Parlamentul 
European, coeficientul de alegeri este de 0,0003. 
- orice activitate financiară a unui candidat va fi considerată activitate financiară a 
partidului politic respectiv. Prin urmare, toate cheltuielile vor fi considerate cheltuieli 
ale unui partid politic și se va aplica pragul. În cazul unui candidat care a efectuat o 
campanie preelectorală individuală, fondurile cheltuite pentru această campanie vor fi 
incluse în cheltuielile preelectorale ale organizației politice (partidului) din a cărei listă 
de candidați a făcut parte. 

Lituania 

 
 

- atunci când circumscripția electorală acoperă întreg teritoriul Republicii Lituania, suma 
maximă a cheltuielilor pentru campaniile politice ale unui participant se calculează după 
cum urmează: numărul alegătorilor înscriși pe listele electorale din Republica Lituania 
este înmulțit cu 0,29 Euro, suma fiind rotunjită cu exactitatea primelor două cifre 
semnificative. Atunci când circumscripția electorală acoperă o parte a teritoriului 
Republicii Lituania, valoarea maximă a cheltuielilor pentru campaniile politice ale unui 
participant la o campanie politică se calculează după cum urmează: numărul alegătorilor 
unei circumscripții este înmulțit cu 0,58 Euro, suma fiind rotunjită cu exactitatea primelor 
două cifre semnificative. Dacă suma este mai mică de 5792 Euro, valoarea maximă fixă a 
cheltuielilor campaniei politice este de 5792 Euro. La alegerile pentru consiliile 
municipale, un partid politic, care a nominalizat o listă (liste) de candidați, poate cheltui 
suplimentar pentru aceasta campanie politică nu mai mult de 10% din suma maximă a 
cheltuielilor campaniei politice din lista (listele) candidaților nominalizați de acest partid. 

Luxemburg 
 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide și candidați 

Malta 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide  
- suma maximă plătită și cheltuielile efectuate de sau în numele unui candidat la  alegerile 
membrilor Camerei Reprezentanților și, sau de către agentul său electoral,  nu trebuie să 
depășească suma de 20000 Euro din fiecare circumscripție electorală 
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Țara Limite de cheltuieli pentru partide și candidați în campanie 

Marea 
Britanie 

 
 

- în cazul în care un partid înregistrat participă la alegeri în una sau mai multe 
circumscripții din Anglia, Scoția sau Țara Galilor, limita care se aplică cheltuielilor de 
campanie suportate de către sau în numele partidului în perioada electorală în acea parte 
a Marii Britanii este:  
(a) 30.000 lire sterline înmulțite cu numărul de circumscripții în care participă partidul în 
acea parte a Marii Britanii; 
(b) dacă este mai mare, suma corespunzătoare este 810.000 lire sterline pentru Anglia, 
120.000 lire sterline pentru Scoția și 60.000 lire sterline pentru Țara Galilor; 
- cazul în care un partid înregistrat participă la alegeri în una sau mai multe circumscripții 
din Irlanda de Nord, limita aplicabilă cheltuielilor pentru campanii care este suportată de 
către sau în numele partidului în perioada relevantă din Irlanda de Nord este de 30.000 
lire multiplicate cu numărul de circumscripții în care participă la alegeri partidul. 

Olanda 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide și candidați 
 

Polonia 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide  
- cheltuielile pentru campanii sunt limitate la 0,82 PLN per alegător la alegerile din 
Camera deputaților și 0,18 PLN pe alegător pentru Senat. Limita de cheltuieli este 
specifică comitetului electoral, iar calculul acesteia depinde de numărul de candidați 
înregistrați de comisie. Pentru alegerile prezidențiale, cheltuielile pentru campanii ale 
comisiilor electorale sunt limitate la 0,60 PLN per alegător (un total de aproximativ 18,3 
milioane PLN) echivalent cu aproximativ 4,5 milioane Euro. Cheltuielile pentru campania 
prezidențială nu sunt compensate de subvenția de la stat. Comisiile care înregistrează 
candidații la Camera Deputaților și Senat în toate circumscripțiile au o limită maximă de 
cheltuieli la nivel național de 30.629.150,28 PLN. Conform legii, până la 80% din această 
sumă pot fi cheltuite pentru publicitate. În timpul campaniei, fiecare comitet electoral 
trebuie să numească un reprezentant financiar responsabil pentru managementul 
financiar al comitetului. 

Portugalia 

 
 

- valoarea maximă admisibilă a cheltuielilor efectuate de către partide și candidați în 
fiecare campanie electorală, națională sau regională, se stabilește la următoarele valori: 
a) de 10 000 de ori valoarea IAS (referința de indexare a sprijinului social) în campania 
electorală pentru președinte, la care se adaugă de 2500 de ori valoarea IAS în cazul în 
care concurează pentru turul doi; b) de 60 de ori valoarea IAS pentru fiecare candidat 
prezentat în campania electorală pentru Adunarea Republicii; c) de 100 de ori valoarea 
IAS pentru fiecare candidat prezentat în campania electorală pentru Adunările legislative 
regionale; (d) de 300 de ori valoarea IAS pentru fiecare candidatură depusă pentru 
campania Parlamentului European. Limita maximă admisibilă a cheltuielilor efectuate în 
campaniile electorale pentru autoritățile locale este stabilită la următoarele valori: a) de 
1350 ori mai mare decât valoarea IAS din Lisabona și Porto; b) de 900 de ori valoarea IAS 
în municipalitățile cu 100.000 sau mai mulți alegători; c) de 450 de ori valoarea IAS în 
municipalitățile cu peste 50.000 și mai puțin de 100.000  alegători; d) de 300 de ori 
valoarea IAS în municipalitățile cu mai mult de 10.000 și până la 50.000 alegători; e) de 
150 de ori valoarea IAS în municipiile cu 10 000 de votanți sau mai puțini. 

România 
 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide, dar există limite stabilite pentru 
cheltuielile candidaților în funcție de tipul de campanie electorală. 
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Țara Limite de cheltuieli pentru partide și candidați în campanie 

Slovacia 
 

 
 

- un partid politic sau mișcare politică poate cheltui maximum 3.000.000 euro, inclusiv 
taxa pe valoarea adăugată pentru campania sa electorală la alegerile pentru Consiliul 
Național al Republicii Slovace și la alegerile pentru Parlamentul European. 
- candidatul la funcția de președinte poate cheltui maximum 500.000 euro pentru 
campania electorală, pentru ambele runde electorale. Pentru campania electorală, un 
candidat independent poate cheltui: pentru președintele regiunii de autoguvernare, cel 
mult de 250.000 Euro pentru ambele runde electorale, pentru primarul capitalei slovace 
Bratislava și primarul orașului Košice, cel mult 250.000 euro; 
- pentru primarul orașului, primarul municipiului sau primarul unei secții de oraș: cu 60001 
la 120000 de locuitori, nu mai mult de 100.000 Euro, cu 30001 la 60000 de locuitori, nu 
mai mult de 70.000 Euro, cu 16001 la 30000 locuitori, nu mai mult de 50.000 Euro, cu 
10.001 la 16.000 de locuitori, nu mai mult de 20.000 Euro, cu 5.001 la 10.000 de locuitori, 
nu mai mult de 10.000 Euro, cu 2.001 la 5.000 de locuitori, nu mai mult de 5.000 euro. 

Slovenia 
 

 
 

- limitele de cheltuieli pentru partide și candidați aferente campaniei electorale pentru 
alegerile la Adunarea Națională nu trebuie să depășească 0,40 Euro pentru fiecare 
alegător eligibil în circumscripția electorală sau în unitatea electorală. Costurile 
campaniei electorale pentru: alegerile pentru Parlamentul European nu trebuie să 
depășească 0,40 Euro pentru fiecare alegător eligibil în țară; alegerile președintelui 
Republicii nu trebuie să depășește 0,25 Euro per votant eligibil la nivel național; alegeri 
în organul reprezentativ al comunității locale nu trebuie să depășească 0,40 Euro pentru 
fiecare alegător eligibil în comunitatea locală. În cazul turului doi, cheltuielile campaniei 
electorale pot fi majorate cu 0,15 Euro per alegător eligibil în comunitatea locală. 
Costurile campaniei referendumului la nivel național sau la nivelul comunității locale nu 
trebuie să depășească 0,25 Euro pentru fiecare alegător eligibil la nivel național sau 
comunitatea locală. 

Spania 
 

 
 

- limita cheltuielilor pentru partide este de 0,24 Euro per rezident în districtele electorale 
în care partidul își prezintă lista. Pentru alegerile Parlamentului European: 0,12 Euro per 
rezident, pentru alegerile municipale: 0,07 Euro per rezident și în plus, 96.162 Euro 
pentru fiecare provincie în care partidul politic îndeplinește anumite condiții. Mai mult, 
în cazul în care două sau mai multe alegeri se suprapun ca perioadă de desfășurare, 
partidele politice nu pot suporta cheltuieli electorale suplimentare care depășesc 25% din 
cheltuielile maxime permise pentru alegerile generale. Nu există limite de cheltuieli 
pentru candidați. 

Suedia 
 

 
 

- nu există limite de cheltuieli pentru partide și candidați. 

Ungaria 

 

- partidele politice pot cheltui doar 5 milioane HUF (aproximativ 15 300 Euro) pentru 
fiecare  candidat pe lista națională, în valoare de 995 milioane HUF, pentru partidele care 
ocupă numărul maxim de candidați. Pe lângă sprijinul bugetar pentru acoperirea 
costurilor pentru materialele pentru alegeri, partidele pot solicita, de asemenea, fonduri 
private și sau împrumuturi de la bănci și persoane fizice. Nu există plafoane explicite cu 
privire la donațiile individuale, ceea ce poate încuraja dependența de contribuțiile 
financiare ale donatorilor mari. Deoarece listele complete ale donatorilor nu sunt 
publicate și nici prezentate autorităților competente, transparența în finanțarea 
campaniei este în continuare limitată. 

Tabel 4.4. Analiza comparativă a legislației din țările europene cu privire limite de cheltuieli pentru partide și 
candidați în campania electorală (Sursa: https://www.idea.int/data-tools/data/political-finance-database) 
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Capitolul 5 

Tipurile de activități finanțate 
 

Partidele politice reprezintă unul dintre elementele centrale ale vieții 
democratice și prin urmare se așteaptă ca, din punct de vedere al organizării și 
funcționării lor interne și în raport cu autoritățile publice și interesele private din 
societate, să acționeze și să se comporte conform principiilor etice și de transparență.  

În acest sens, statul ar trebui să stabilească anumite reguli de bază pentru toate 
partidele politice, reguli care să contribuie la reglementarea modalității de organizare 
și de desfășurare a activităților, fără ca legislația să reprezinte un obstacol în calea 
principiilor libertății de asociere și de voluntariat. Unii autori consideră reglementarea 
organizării și a activităților desfășurate de partidele politice, ca o „încercare de a 
umple golul creat prin absența standardelor etice și de a preveni formarea anumitor 
percepții negative care pot discredita rolul și legitimitatea partidelor politice în 
societate” (Luis de Sousa, Challenges to Political Financing Regulation: Sound External 
Monitoring/Enforcement and Sensible Internal Party Accountability, Lisabona, 2005).  

În acest context, un element important ar trebui să constea în angajamentul 
partidelor politice pentru respectarea conținuturilor normelor legislative și a 
principiilor care stau la baza legislației finanțării partidelor. În ceea ce privește întregul 
cadru legislativ, ar trebui ca partidele politice (principalele părți vizate), împreună cu 
alte părți interesate (instituții de presă sau organizații nonguvernamentale), să 
coopereze pentru evidențierea posibilităților de îmbunătățire și de creștere a 
eficacității reglementărilor în vigoare privind finanțarea activității curente și a 
campaniilor electorale.  

Ca organizații complexe care se află în centrul democrației, partidele politice 
necesită numeroase resurse financiare și nefinanciare pentru asigurarea 
funcționalității, precum și pentru derularea operațiunilor specifice campaniilor 
electorale.  

Finanțarea partidelor politice se referă la totalitatea resurselor financiare pe 
care le pot atrage competitorii politici sau care le sunt furnizate acestora din 
diferite surse publice sau private, pentru desfășurarea activităților curente, în 
perioadele de campanie electorală și în afara acesteia, pentru a acoperi diferite 
activități politice precum costurile campaniei electorale și funcționarea de zi cu zi. 

Partidele politice pot utiliza două tipuri de surse de finanțare: finanțare publică 
și privată. Finanțare publică constă din fonduri de la bugetul public consolidat sub 
formă de subvenții publice (finanțare directă) sau resurse nefinanciare (finanțare 
indirectă).  
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Prin urmare, finanțarea partidelor politice implică două aspecte esențiale, cu 
numeroase elemente de diferențiere, dar care pot genera riscuri de corupție la fel de 
importante, în situația în care sunt reglementate printr-un cadru legislativ lacunar sau 
ambiguu:  

 Finanțarea activității curente - activitate care se desfășoară între campaniile 
electorale și care vizează întâlniri ale membrilor de partid, campanii de 
recrutare a noilor membri, participarea la întâlniri și evenimente naționale și 
internaționale, activități administrative și de întreținere a spațiilor, etc. 

 Finanțarea campaniilor electorale - activitate care vizează direct desfășurarea 
campaniilor electorale, în limitele și condițiile impuse de lege.  

Un alt aspect important care vizează finanțarea politică, dar care se diferențiază 
de alegerile libere și periodice, prin modul în care răspunde unor problematici de 
interes național sau local este reprezentat de finanțarea referendum-urilor. 

Figura 5.1. Tipuri de activități finanțate 
 

În ceea ce privește cele trei tipuri de activități finanțate, la nivel internațional 
pot fi identificate diferite aspecte și problematici care pot fi analizate comparativ, în 
scopul identificării tendințelor existente în alte state. Astfel, se poate discuta dacă 
finanțarea din partea statului (sub forma subvențiilor) acoperă deopotrivă activitățile 
curente ale partidelor politice și activitățile specifice campaniilor electorale, dacă 
finanțarea este acordată partidelor politice și/sau candidaților, dacă legislația 
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reglementează modalitatea de cheltuire a sumelor respective, dacă sunt stabilite limite 
de cheltuieli, precum și dacă sunt introduse sancțiuni descurajante în situația 
identificării abaterilor de la prevederile legale. Aceste semne de întrebare au o 
importanță deosebită și pot face obiectul unor analize distincte pentru identificarea 
capacității statelor de gestionare a diferitelor problematici care pot contribui la 
amplificarea fenomenului corupției. Nivelul ridicat de importanță rezidă inclusiv din 
faptul că aceste aspecte se reflectă inclusiv în domeniul supravegherii și controlului 
desfășurat de organismele abilitate.  

Principala diferență la nivelul statelor este legată de destinația finanțării, astfel 
se ridică întrebarea dacă fondurile sunt utilizate în scopuri de campanie electorală 
(este mai des întâlnită situația în care fondurile publice sunt acordate candidaților) sau 
pentru operațiuni curente (așa numitele operațiuni de rutină), care nu sunt electorale 
(întâlnite în cazul în care fondurile sunt acordate partidelor politice).  

În afară de susținerea scopului pentru care se desfășoară campania electorală și 
operațiunile curente ale partidului, fondurile publice mai pot fi alocate pentru: 

 lucrările grupului parlamentar, care pot include personal administrativ, 
cercetare legislativă și publicații sau alte informații necesare; 

 instruirea membrilor sau a candidaților în orice fel, de la ideologia partidului, 
la recrutarea de membri și sensibilizarea cetățenilor pe diferite problematici de interes 
național sau local; 

 activități de cercetare, inclusiv cheltuieli cu personalul, materiale 
informative și sondaje de opinie; 

 fonduri oferite unei fundații a partidelor politice pentru a sprijini partidele 
care împărtășesc aceeași ideologie politică în dezvoltarea democrațiilor, prin 
promovarea valorilor comune; 

 diferite activități destinate să sprijine participarea grupurilor 
subreprezentate, cum ar fi campaniile de informare care vizează creșterea participării 
minorităților naționale, a alegătorilor tineri sau a alegătorilor în zonele în care 
participarea la vot este mai mică decât în restul țării; 

 depuneri electorale în țările în care partidele sau candidații politici trebuie 
să prezinte un depozit/cont bancar pentru a se înregistra la alegeri; 

 sprijin pentru colectarea semnăturilor, în țările în care semnăturile sunt o 
cerință pentru înregistrare. 

 educație rapidă, care este uneori responsabilitatea partidelor politice și/sau 
a candidaților; 

 activități pentru educație și culturală, care pot fi, de asemenea, o 
responsabilitate a partidelor politice și/sau a candidaților; 

 publicarea unor mesaje politice, publicații ideologice sau a presei de partid. 
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5.1. Finanțarea activității curente 
În cadrul oricărei societăți democratice, partidele politice exercită un rol major 

în organizarea și conducerea vieții social-politice. De regulă, acest rol se manifestă prin 
funcțiile exercitate de partidele politice și prin activitățile pe care acestea le 
desfășoară în mod curent, precum și în timpul campaniilor electorale.  

Finanțarea activității curente a partidelor politice se realizează prin finanțare 
privată și finanțare publică. Finanțarea privată a activității curente a partidelor are 
drept surse: cotizațiile de membru, donațiile, împrumuturile, legatele și alte 
liberalități. Finanțarea publică a activității curente se materializează în acordarea de 
subvenții de la bugetul național sau în unele cazuri din bugetul regional, subvenții ce 
pot fi utilizate în condițiile definite de legislațiile din domeniul finanțării politice ale 
fiecărei țări. 

În Polonia, partidele politice se bazează foarte mult pe finanțarea publică, sub 
formă de subvenții de stat. Fiecare partid politic, coaliție sau comitet electoral, care 
obține cel puțin un loc în Sejm (camera inferioară a Parlamentului) sau Senat (camera 
superioară a Parlamentului), este eligibil să primească o subvenție de stat. Această 
sumă este calculată pe baza cheltuielilor totale declarate în rapoartele financiare și 
este proporțională cu numărul mandatelor Sejm și Senat obținute, dar nu poate depăși 
limita cheltuielilor de campanie sau a cheltuielilor efective ale comitetului electoral. 
Mai mult, fiecare partid politic care primește mai mult de 3% din numărul total de voturi 
exprimate sau face parte dintr-o coaliție care primește mai mult de 6% din voturile 
exprimate pentru Camera inferioară poate obține subvenții de stat anuale pe durata 
mandatului Camera inferioară. Venitul suplimentar este permis din donații și taxe de 
membru. Partidele politice care primesc subvenții de stat anuale sunt obligate să 
prezinte rapoarte financiare anuale la NEC (National Electoral Commission), în care 
raportează toate veniturile partidelor, cheltuielile din fondul electoral și cheltuielile 
finanțate din subvenția de stat (OSCE/ODIHR, Poland, Parliamentary Elections, Needs 
Assessment Mission Report, 2019). 

În Letonia, partidele politice primesc finanțare bazându-se pe calculul ratei 
forfetare. O bază forfetară înseamnă o sumă stabilă de bani pentru fiecare vot obținut. 
Plata se realizează trimestrial pe o perioadă de patru ani până la următoarele alegeri. 

 În Estonia, subvenția este acordată lunar, până în luna alegerilor. O astfel de 
finanțare va fi cheltuită în cea mai mare parte pentru a acoperi nevoile curente ale 
unui partid politic. În acest caz, fiecare partid trebuie să își gestioneze fondurile 
publice cu atenție, mai ales înainte de alegeri. Gestionarea eficientă a fondurilor 
înaintea campaniei electorale, determină partidele politice să strângă fonduri în avans, 
care vor fi utilizate în timpul campaniei electorale. 
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În Serbia, fondurile din surse publice destinate finanțării activității curente a 
competitorilor ai căror candidați au fost aleși membri ai Parlamentului, adjuncți și/sau 
consilieri sunt stabilite la nivelul de 0,15% din cheltuielile bugetare ale Republicii 
Serbia, cheltuielile bugetare ale autonomiei teritoriale și/sau cheltuieli bugetare ale 
administrației locale. Fondurile respective sunt alocate entităților politice care câștigă 
locuri în structurile reprezentative, proporțional cu numărul de voturi, prin înmulțirea 
numărului de voturi ale tuturor alegătorilor săi de până la 5% din voturile valabile cu 
un coeficient de 1,5, iar numărul voturilor de peste 5% din voturile valabile a tuturor 
alegătorilor cu un coeficient de 1. Fondurile acordate unei entități politice care 
participă la alegeri ca o coaliție sunt împărțite în conformitate cu acordul coaliției 
respective.  

Ministerul cu competență pentru afaceri financiare și/sau autoritatea provinciei 
autonome relevante și/sau autoritatea administrației locale transferă o parte 
proporțională către entitățile politice în fiecare lună, înainte de data de 10 a lunii 
pentru luna precedentă. Partidul politic poate avea mai multe conturi, dar numai cu 
același număr de identificare fiscală, precum și un cont în valută, prin care 
tranzacționează toate fondurile alocate pentru finanțarea activității obișnuite. Coaliția 
și/sau grupul cetățenilor stabilesc conturile utilizate pentru tranzacția tuturor 
fondurilor alocate pentru finanțarea activității curente, prin acordul de instituire a 
acestor entități politice. Fondurile pentru finanțarea activității curente a entităților 
politice sunt utilizate pentru funcționarea și promovarea ideii de entitate politică, ceea 
ce presupune colaborarea cu electoratul și deținerea calității de membru, costuri 
promoționale, materiale publicitare și publicații, sondaje de opinie publică, instruire, 
cooperare internațională, salarii pentru personal, costuri ale utilităților și cheltuieli 
aferente altor activități similare. O entitate politică este obligată să folosească anual 
mai  mult de 5% din fondurile primite din surse publice pentru activități curente pentru 
modernizare și formare profesională, dezvoltarea competențelor practice, cooperare 
internațională și activitățile membrilor de partid. 

În România, finanțarea activității curente a partidelor politice este realizată din 
fondurile proprii ale partidelor precum și din subvențiile acordate de stat. În 
conformitate cu Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și 
a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
(inclusiv Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative 
în materie electorală), partidele politice primesc anual subvenție de la bugetul de stat, 
în condițiile legii. 

Suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 
0,01% și de cel mult 0,04% din Produsul Intern Brut. Pentru partidele politice care 
promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul 
de stat va fi majorată dublu proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de 
candidații femei. 
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Criteriile de acordare a subvenției de la bugetul de stat sunt următoarele: 
 numărul de voturi primite la alegerile generale pentru Camera Deputaților și 

Senat; 
 numărul de voturi primite la alegerile generale pentru autoritățile administrației 

publice locale. 

În cazul alianțelor politice sau electorale, subvenția se va împărți între membrii 
alianței după numărul de mandate obținute. 

Un procent de 75% din bugetul anual acordat partidelor politice va fi împărțit 
partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi primite la alegerile 
parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților 
și Senat, dacă au realizat pragul electoral, iar 25% din bugetul anual acordat partidelor 
politice va fi împărțit partidelor politice, proporțional cu numărul de voturi valabil 
exprimate, primite la alegerile locale pentru alegerea consilierilor județeni și 
consilierilor din cadrul Municipiului București, dacă au obținut cel puțin 50 de mandate 
de consilier județean și de consilier din cadrul Municipiului București. 

Conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv 
Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie 
electorală), este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenții de la bugetul de 
stat pentru orice altă destinație decât cele prevăzute de lege, și anume: 

a) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediilor; 
b) cheltuieli de personal; 
c) cheltuieli pentru presă și propagandă; 
d) cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter politic; 
e) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate; 
f) cheltuieli pentru telecomunicații; 
g) cheltuieli cu delegațiile din străinătate; 
h) cheltuieli cu cotizațiile datorate organizațiilor politice internaționale la 

care este afiliat partidul politic; 
i) investiții în bunuri mobile și imobile, necesare activității partidelor 

respective; 
j) cheltuieli de protocol; 
k) cheltuieli de birotică; 
l) cheltuieli cu comisioane bancare; 
m) cheltuieli cu chiriile și utilitățile sediilor; 
n) cheltuieli de întreținere și reparații auto; 
o) cheltuieli cu prime de asigurare; 
p) cheltuieli de transport; 
q) cheltuieli cu combustibili și carburanți; 
r) cheltuieli cu producția și difuzarea de spoturi publicitare; 
s) cheltuieli cu consultanta politică; 
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t) cheltuieli cu consultanta juridică; 
u) cheltuieli cu sondajele de opinie naționale și locale; 
v) cheltuieli cu onorariile avocaților, executorilor și experților; 
w) cheltuieli cu taxele de timbru; 
x) cheltuieli cu taxele mărcilor înregistrate; 
y) cheltuieli cu penalitățile. 

Conform legii, autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura 
spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile 
aferente, la cererea motivată a acestora. Partidele politice pot primi cel mult câte un 
sediu pe unitate administrativ-teritorială. Închirierea de către autoritățile locale a 
spațiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru 
închirierea spațiilor cu destinație de locuință. 

 

5.2. Finanțarea campaniilor electorale 
Campania electorală reprezintă perioada de timp imediat înaintea alegerilor, 

când competitorii electorali încearcă să convingă cetățenii să voteze pentru ei sau 
reprezentanții lor.  

În viziunea unor specialiști, campania electorală reprezintă “perioada care se 
stabilește oficial înaintea alegerilor și care are o anumită durată, perioadă care este 
caracterizată de un principiu concurențial, în care competitorii politici se întrec cu 
scopul de a ocupa un loc cât mai sus într-o piramidă imaginară a puterii de după alegeri, 
întrecere care este reglementată de legi și reguli ale statului de drept și în care opinia 
publică reacționează la diferitele tipuri de activități desfășurate de actorii politici,  
perioadă în care transferul informațional între actorii politici și membrii societății se 
realizează în mod direct sau indirect, prin intermediul mijloacelor de comunicare în 
masă sau prin intermediul altor modalități sau acțiuni (Flaviu Călin Rus, Evoluția 
procesului de comunicare de la forma interpersonală la cea politică și mediatică, 
Editura Accent, 2005.” 

La nivelul țărilor Uniunii Europene, fiecare stat membru stat membru furnizează 
o formă de finanțare publică a partidelor pentru finanțarea campaniilor electorale, cu 
două excepții: Italia și Malta. Pe lângă aceasta, în toate statele membre, competitorii 
politici primesc o formă de finanțare publică indirectă, în mare parte scutiri de taxe, 
acces gratuit la media sau timp de difuzare și alte forme de finanțare publică legate de 
campanie. Un competitor politic este considerat de cele mai multe ori eligibil pentru 
finanțare atunci când este înregistrat, a participat la anumite alegeri și/sau a atins un 
prag de vot în timpul ultimelor alegeri generale, locale sau europene. Acest prag este, 
în marea majoritate a cazurilor, între 1-3% din voturile totale. Cel mai des întâlnit 
criteriu de distribuție pentru finanțarea publică este o distribuție egală și proporțională 
în funcție de numărul de voturi primite în alegerile generale anterioare. 
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 În unele țări, cum ar fi Malta și Portugalia, există o formă de finanțare a 
partidelor care nu are legătură directă cu alegerile sau în scopuri electorale, dar este 
furnizată anual în alte activități specifice. 

De asemenea, puține state membre investesc în organizații ale partidului, dar 
cele care fac acest lucru (Austria, Cipru, Germania, Lituania, Olanda și Slovenia) 
investesc cel mai adesea în organizații de tineret (European Parliament, Party financing 
and referendum campaigns in EU Member States, 2015). 

În unele state din Uniunea Europeană finanțarea campaniilor se realizează din 
fonduri private și fondurile publice anuale (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, 
Estonia, Letonia, Olanda, Polonia, Suedia). În alte țări costurile finanțării campaniilor 
sunt rambursate de către stat (Croația, Luxemburg, Franța, România, Slovenia), în urma 
rapoartelor de cheltuieli depuse de competitor sau alocate înainte de derularea 
campaniilor (Ungaria). 

Aproximativ jumătate din statele membre au un plafon pentru cheltuielile 
partidelor, finanțarea publică fiind deseori destinată activităților specifice privind 
campaniile. Cu toate acestea, în nouă dintre cele 28 de țări (Belgia, Cipru, Republica 
Cehă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Malta și Suedia), nu există reguli stricte 
privind modul în care bugetul poate fi cheltuit. 

În Franța, campania electorală se derulează de către candidați individual. Un 
partid politic poate transfera fonduri către un candidat pentru susținerea campaniei 
electorale a acestuia în condițiile și limitele legii franceze. Candidatul are obligația să 
înregistreze un mandatar financiar (persoană fizică sau persoană juridică specializată 
în gestionarea banilor care trebuie notificată respectiv autorizată de către CNCCFP) 
prin intermediul căruia va primi toate cotizațiile și donațiile sau împrumuturile 
necesare finanțării campaniei electorale. 

Plata cheltuielilor electorale se face doar prin bancă și doar de către mandatarul 
financiar al formațiunii politice utilizând documente de încasare/plată cu antetul 
CNCCFP. Ca regulă generală, cheltuielile trebuie să aibă scop electoral și trebuie 
angajate/efectuate numai în perioada campaniei electorale. Cheltuielile electorale 
maxime sunt diferențiate în funcție de tipul de alegeri și de numărul populației cu drept 
de vot care participă la tipul de alegeri (naționale prezidențiale - 21 milioane Euro, 
naționale legislative-de la 50.000 Euro la 70.000 Euro, regionale/locale - câteva mii 
Euro). În termen de 60 zile de la terminarea campaniei electorale se transmite către 
CNCCFP formularul cu contul de campanie corect completat și semnat de candidat în 
vederea verificării, formular care trebuie să conțină suma veniturilor obținute (aport 
personal, împrumuturi, donații, finanțări de la un partid politic etc.) cu toate 
documentele doveditoare și suma cheltuielilor electorale efectuate conform 
destinațiilor legale acceptate, inclusiv cheltuielile efectuate de un partid politic în 
beneficiul candidatului la alegerile prezidențiale. Contul de campanie va fi însoțit de 
raportul de audit întocmit de un expert contabil autorizat.  
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Sunt exceptați de la transmiterea raportului de audit al contului de campanie 
electorală, candidații care nu au avut venituri înregistrate cu ocazia campaniei 
electorale și nu au avut alte cheltuieli electorale finanțabile. Sunt exceptați de la 
transmiterea contului de campanie candidații care au obținut sub 1% din voturi și nu au 
beneficiat de donații de la persoane fizice. (Autoritatea Electorală Permanentă, 
Prezentare raport privind vizita de lucru efectuată de către reprezentanții Autorității 
Electorale Permanente la CNCCFP –„Commission Nationale des Comptes de Campagne 
et des Financements Politiques”, în cadrul Proiectului „Argus –Integritate, etică, 
transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor 
electorale”, în perioada 10-12.10.2018). 

În Olanda, fiecare partid politic participant la alegeri pentru Camera 
reprezentanților trebuie să trimită la MIKR începând cu a 14-a zi și până la a 21-a zi 
înaintea datei de referință a alegerilor un raport care trebuie să conțină: 

- suma care depășește 4.500 Euro per contribuitor primită de partidul politic 
care participă la alegeri, într-un an calendaristic; 

- situația datoriilor care depășește suma de 25.000 Euro. 
- suma care depășește 4.500 Euro per contribuitor primită de fiecare candidat 

care participă la alegeri, într-un an calendaristic. 
Raportul va conține contribuțiile și datoriile aferente perioadei care începe la 

data de 1 ianuarie a anului anterior în care au loc alegerile și până la a 21-a zi înaintea 
datei de referință a alegerilor. MIKR va publica în Monitorul Oficial în cel mai scurt timp 
posibil, dar nu mai târziu în a șaptea zi înainte de data alegerilor. În ceea ce privește 
detaliile adresei unei persoane fizice, numai locul de reședință va fi făcut public. Dacă 
un candidat de pe lista candidaților unui partid politic care participă la alegerile pentru 
Camera Reprezentanților a primit, într-un an calendaristic, contribuții totale de 4.500 
Euro sau mai mult, partidul va transmite la MIKR, începând cu a 14-a zi și până la a 21-
a zi înaintea datei de referință a alegerilor o prezentare generală a acestor contribuții, 
inclusiv informațiile despre contribuțiile candidaților. Prezentarea va cuprinde 
contribuțiile care au fost primite în perioada respectivă, și se ia în considerare data de 
1 ianuarie a celui de-al doilea an calendaristic anterior anului în care au avut loc 
alegerile are loc, și se încheie în ziua a douăzeci și una înainte de alegeri. Orice sumă 
transferată unui candidat va fi considerată o contribuție în beneficiul activităților 
politice sau a activității acestuia, în contextul campaniei electorale a candidatului.  
MIKR va publica în Monitorul Oficial, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 
a șaptea zi înainte de data alegerilor. În ceea ce privește detaliile adresei a unei 
persoane fizice, numai locul de reședință va fi făcut public. Candidații vor furniza 
partidului politic toate detaliile necesare aferente transferurilor financiare. (AEP, 
Raport privind vizita de lucru efectuată de către reprezentanții Autorității Electorale 
Permanente, la Ministerul de Interne și Relații cu Regatul, la Consiliul Electoral, Haga, 
Olanda, în perioada 25.03-29.03.2019, în sfera activităților care privesc Proiectul 
„Argus – Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice 
și a campaniilor electorale”, 2019). 
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În Polonia, campaniile electorale pot fi finanțate din donații și împrumuturi 
private. Comitetele electorale de partid și de coaliție pot fi finanțate doar din fonduri 
electorale desemnate. Candidații pot contribui la comitetul electoral de până la 45 de 
ori venitul minim lunar. Persoanele fizice pot dona până la 15 ori venitul minim lunar. 
Donațiile anonime, precum și contribuțiile din surse străine și persoane juridice sunt 
interzise. Limitele de cheltuieli specifice sunt determinate pentru fiecare comisie 
electorală pe baza numărului de candidați înregistrați pentru Camera Inferioară sau 
circumscripții în care au participat (pentru Senat), calculate în funcție de ratele 
maxime de 0,82 PLN și respectiv 0,18 PLN pentru fiecare alegător înregistrat. 
Modificările recente ale Codului electoral au înlăturat sancțiunile pentru campaniile 
sau contribuțiile terților, chiar dacă aceste activități rămân în continuare interzise. Nu 
au fost introduse reglementări care să controleze sau să monitorizeze activitățile 
potențiale ale campaniei de către terți. Alte modificări au lărgit posibilitatea 
contribuțiilor în natură pentru campaniile  electorale, inclusiv utilizarea gratuită a 
locațiilor și a vehiculelor. Nu este necesară raportarea contribuțiilor în natură. NEC 
este principalul organism de supraveghere a finanțării politice și a campaniilor. 
Comisiile electorale ale alegătorilor trebuie să raporteze asupra tuturor donațiilor în 
termen de șapte zile de la primire. Toate comitetele electorale trebuie să prezinte un 
raport financiar la NEC în termen de trei luni de la ziua alegerilor. Legea nu prevede 
sancțiuni graduale, iar contabilitatea incorectă poate duce la pedepse grele, inclusiv 
revocarea finanțării publice (OSCE/ODIHR, Poland, Parliamentary Elections, ODIHR 
Needs Assessment Mission Report, 2019). 

În România, pentru a fi rambursate prin finanțare publică, cheltuielile aferente 
campaniilor electorale trebuie să respecte următoarele condiții: 

 să provină numai din contribuții ale candidaților sau ale formațiunilor 
politice;  

 să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar competent;  
 să se încadreze în limitele prevăzute de lege;  
 să fie efectuate de competitori electorali numai pentru promovarea 

candidaților și a programelor electorale proprii. 

Contribuțiile formațiunilor politice pentru campania electorală pot proveni 
numai din fondurile obținute prin: 

 cotizații ale membrilor de partid; 
 donații, legate și alte liberalități; 
 venituri provenite din activități proprii, în limitele legislației în vigoare; 
 subvenții de la bugetul de stat; 
 împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice. 

Contribuțiile candidaților pentru campania electorală proprie sau a formațiunii 
politice care i-a propus pot proveni numai din donații primite de candidați de la 
persoane fizice, din venituri proprii ale acestora sau din împrumuturi contractate de 
aceștia de la persoane fizice sau instituții de credit.  
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Încasarea contribuțiilor electorale și plata cheltuielilor electorale pot fi 
efectuate numai prin intermediul conturilor bancare notificate în prealabil Autorității 
Electorale Permanente. Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se 
virează în conturile respective numai de către candidați, partide politice sau de către 
mandatarii financiari ai acestora. 

La alegerile parlamentare, partidele politice și candidații independenți vor 
utiliza pentru finanțarea campaniei electorale câte un cont bancar distinct pentru 
fiecare circumscripție electorala în care participa la alegeri. Organizațiile cetățenilor 
români aparținând minorităților naționale, care propun candidați numai la nivel 
național, utilizează un cont bancar la nivel național. 

La alegerile locale, partidele politice și candidații independenți vor utiliza 
pentru finanțarea campaniei electorale câte un cont bancar distinct pentru fiecare 
județ și pentru Municipiul București, unde participă la alegeri. 

La alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile pentru Președintele 
României, partidele politice și candidații independenți vor utiliza pentru finanțarea 
campaniei electorale un singur cont bancar.  

La alegerile pentru Președintele României, candidatul propus de o formațiune 
politică are posibilitatea de a primi contribuții electorale și de a efectua cheltuieli 
electorale prin intermediul unui cont bancar distinct de cel notificat de formațiunea 
politică. Cheltuielile electorale efectuate de candidat și de formațiunea politică ce l-a 
propus nu pot depăși limitele de cheltuieli prevăzute de legislație. 

 

Limitele maxime ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală în 
România: 

 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de 
deputat sau de senator; 

 un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul 
local al comunei; 

 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul 
local al orașului; 

 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul 
local al municipiului; 

 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la 
consiliul local al municipiului reședință de județ; 

 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la 
consiliul de sector al municipiului București; 

 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la 
Consiliul General al Municipiului București; 

 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la 
consiliul județean; 
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Limitele maxime ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală în 
România: 

 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de 
primar al comunei; 

 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de 
primar al orașului; 

 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de 
primar al municipiului; 

 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de 
primar al municipiului reședință de județ; 

 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de 
primar de sector al Municipiului București; 

 200 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de 
președinte al consiliului județean și de primar al Municipiului București; 

 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de 
parlamentar european; 

 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de 
Președinte al României. 

În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în 
contul bancar notificat pentru campania electorală, candidatul sau partidul politic, 
după caz, are obligația de a preda mandatarului financiar competent o declarație cu 
indicarea sursei contribuției. Contribuția pentru campania electorală este declarată 
Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar competent, în cel mult 
3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat Autorității Electorale 
Permanente. Partidul politic, alianța politică sau organizația cetățenilor aparținând 
minorităților naționale poate contribui cu sume de bani la campania electorală proprie 
în limitele prevăzute de legislație. Suplimentar față de aceste contribuții, partidul 
politic, alianța politică sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale 
poate contribui la campania electorală proprie cu până la 10 salarii de bază minime 
brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator, respectiv 
cu până la 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați 
la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București. 

 

5.3. Finanțarea referendumurilor 
Referendumul reprezintă procesul de consultare directă a cetățenilor unei țări 

în legătură cu un text de lege de o importanță cu totul deosebită sau asupra unei situații 
de importanță națională. Referendumul este o formă de democrație directă, în contrast 
cu democrația reprezentativă. Ca procedură legislativă general acceptată, în cazul 
referendumului consultarea cetățenilor se face prin chemare la vot direct, pe 
buletinele de vot existând doar două opțiuni, „da” sau „nu”. Rezultatul referendumului 
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este exprimat prin numărarea tuturor voturilor valabil exprimate și publicarea 
rezultatului final, în forma votului direct exprimat individual, sub forma unui „da” sau 
„nu”. Pentru a determina rezultatul final, majoritatea referendumurilor, cu excepții 
notabile care au nevoie de o lege specială care să menționeze excepția, necesită doar 
o majoritate simplă (mai mult de jumătate din totalul voturilor valabil exprimate). 
Rezultatul este ori un „da” în favoarea situației, planului, proiectului sau legii ori un 
„nu”. Un referendum este definit ca un vot direct al electoratului unei țări pentru a 
decide asupra unei probleme specifice, spre deosebire de voturile pentru competitorii 
politici din alegerile naționale sau locale. 

Referendumul poate fi obligatoriu sau opțional. Conform tipului obligatoriu, un 
statut sau o constituție impune ca anumite clase de acțiuni legislative să fie trimise la 
votul popular pentru aprobare sau respingere. De exemplu, amendamentele 
constituționale propuse de legislaturi în majoritatea statelor din Statele Unite sunt 
supuse referendumului obligatoriu. În cadrul referendumului opțional, este nevoie de 
votul popular asupra unei legi adoptate de legiuitor, ori de câte ori este solicitat de un 
anumit număr de alegători. În acest sens, acțiunile unui legislativ pot fi anulate. 
Referendumurile obligatorii și opționale ar trebui diferențiate de referendumuri 
voluntare pe care legiuitorii le supun alegătorilor pentru a decide o problemă sau a 
testa opinia publică. Prin inițiativă, un număr specific de alegători pot solicita 
invocarea unui vot popular pentru o lege propusă sau o modificare a unei constituții. O 
inițiativă poate fi directă (o propunere susținută de numărul necesar de alegători este 
transmisă direct la votul popular pentru decizie) sau indirectă (propunerea este 
transmisă legiuitorului).  

Spre deosebire de reglementările referitoare la finanțarea curentă și a 
campaniilor electorale, există reglementări limitate care stabilesc cerințe legale cu 
privire la finanțarea referendumului în țările din Uniunea Europeană, deoarece 
majoritatea statelor membre ale UE nu organizează periodic referendumuri și, în acest 
sens, finanțarea publică este adesea distribuită ad-hoc. 

În statele Uniunii Europene doar două țări au reglementări specifice privind 
finanțarea publică a referendumurilor, Marea Britanie și România, unde se aplică 
regulile generale de finanțare a partidelor. Majoritatea țărilor distribuie finanțări 
publice în mod ad-hoc (Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Grecia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Olanda, Slovenia, și Spania). În Italia, acest lucru 
poate duce la o anumită incertitudine, unde referendumurile sunt organizate în mod 
regulat. În unele țări, este strict interzis să folosești finanțare publică pentru 
campaniile desfășurate pentru referendum (Austria, Bulgaria, Croația, Irlanda, Letonia, 
Malta, Polonia și Portugalia). Competitorii politici din aceste țări se bazează pe donații 
private pentru campaniile desfășurate pentru referendum.  

În Portugalia, nu există o alocare specifică a finanțării publice, dar există 
reglementări minuțioase privind alocarea fondurilor indirecte, precum publicitatea și 
utilizarea clădirilor publice.  
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În Belgia și Germania, nu a fost organizat niciun referendum național. Cu toate 
acestea, în ambele țări, referendumurile pot fi organizate la nivel local sau regional. 
De asemenea, în majoritatea celorlalte state membre pot fi organizate referendumuri 
locale. Singurele țări care nu dețin referendumuri la nivel local sau regional sunt Cipru, 
Grecia, Letonia și Lituania (European Parliament, Party financing and referendum 
campaigns in EU Member States, 2015). 

În Spania, reglementarea referendumului este subsidiară legii electorale 
generale. În funcție de actori și de tipul de obiective, reglementările de finanțare se 
diferențiază între campaniile instituționale, care promovează activități de informare și 
conștientizare și care sunt realizate de autoritățile publice și campaniile 
neinstituționale, care sunt realizate de actori politici (adică partidele politice care 
apără oricare dintre opțiunile propuse la un referendum).  

Autoritățile publice, naționale sau autonome, desfășoară campanii instituționale 
care nu sunt reglementate explicit în legea privind referendum-urile, ci, mai degrabă, 
prin dreptul electoral general. În consecință, autoritățile publice care convoacă un 
referendum pot desfășura o campanie instituțională „pentru a informa cetățenii cu 
privire la data votării, procedura de vot și cerințele și etapele votului prin poștă, fără 
a influența, în niciun caz, orientarea din votul alegătorilor. Autoritățile publice 
convocante își asumă costurile totale ale acestor campanii. Competitorii electorali, pot 
desfășura campanii care favorizează o opțiune specifică, iar aceste campanii sunt 
denumite neinstituționale, spre deosebire de campaniile instituționale neutre. 
Partidele politice sunt actorii principali ai acestor campanii, deoarece joacă un rol 
central în politica spaniolă. Acest lucru înseamnă că își asumă, de asemenea, un rol 
central și esențial în orice campanie politică (inclusiv referendumuri) față de orice 
eventual jucător nepartizan. Pentru aceste campanii, partidele pot accesa două surse 
de finanțare diferite: 

 prima este finanțarea periodică, care este stabilită în general pentru toate 
referendumurile; 
 a doua este finanțarea extraordinară care constă în subvenții specifice statului 

ad-hoc pentru un referendum dat. Până în prezent, finanțări extraordinare au fost 
furnizate doar în cazul Referendumului pentru Constituția UE. 

De exemplu, legislația Spaniei, precum și unele reglementări regionale prevăd o 
anumită sumă de cheltuieli considerată obligatorie pentru stat, în cazul campaniei 
pentru referendum. În aceste sens, partidele primesc spații media gratuite sau spații 
publicitare în mass-media publică, atât la nivel național, cât și la nivel local, în funcție 
de sfera consultării. Partidele și coalițiile electorale care obțin aceste spații în mass-
media publică proporțional cu numărul de deputați obținut la ultimele alegeri generale 
sau cu numărul reprezentanților locali (în cazul referendumurilor locale). În aceste 
spații subvenționate public, partidele și pot promova propria opțiune.  
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Legea nu face nicio referire la alte cheltuieli și costuri pe care le poate genera 
o campanie de referendum. În consecință, fiecare grup politic trebuie să plătească 
toate acele cheltuieli care nu sunt luate în considerare în mod expres în legislație. 
Subvențiile este acordat în cazul unor referendumuri speciale, deși Referendumul 
consultativ pentru Tratatul Constituțional European este singurul caz în care s-au 
acordat finanțări extraordinare. 

Doar partidele și coalițiile electorale cu reprezentare parlamentară (adică cele 
care au obținut locuri în Camera Deputaților din ultimele alegeri legislative) pot solicita 
subvenții. Aceasta exclude partidele care nu au nicio prezență în Parlament, precum și 
orice grup și/sau asociație care ar putea participa la referendum, dar nu pot fi calificate 
ca un partid politic. Organul responsabil pentru oferirea subvenției extraordinare este 
Ministrul Afacerilor Interne, care conduce administrația electorală.  

Valoarea subvenției este dată de cea mai mică sumă dintre următoarele 
categorii: 

a) cheltuieli justificate și stabilite în lege: cheltuieli pentru realizarea plicurilor 
și materialelor informative; publicitate directă sau publicitate indirectă pentru a 
informa cetățenii; cheltuieli cu chiria pentru centrele de informare și difuzare 
materiale; remunerații sau bonusuri pentru personalul nepermanent care își oferă  
serviciile în scopul informării; cheltuieli cu mijloacele de transport și cheltuieli pentru 
deplasarea membrilor partidului în scopul campaniei; cheltuieli cu expedierea 
corespondenței; cheltuieli cu dobânda pentru creditele primite pentru aceste campania 
respectivă; alte cheltuieli necesare organizării și funcționării birourilor pentru 
campania respectivă. 

b) sume fixe calculate cu după numărul de locuri și voturi obținute (8.551.428 
Euro pe loc obținut în Congresul Deputaților, 0,2442 de Euro pe vot obținut de fiecare 
candidatură la Congres. Este necesar ca cel puțin unul dintre acești membri să fi obținut 
un loc de deputat. Voturile obținute în acele raioane în care nu au fost obținute 3% din 
voturile valide nu sunt calculate aici.  

Cu alte cuvinte, statul subvenționează suma pe care o justifică partidul politic 
în funcție de cheltuielile sale din categoria „cheltuieli bancare”, dar numai până la 
suma stabilită în raport cu locurile sau voturile. Partidele pot solicita o plată în avans, 
dar numai până la 75% din sumele fixe pentru locuri și voturi. (Carlos Closa Montero 
and Flavia Carbonell Bellolio, Financing Referendum Campaigns in Spain, 2010) 

În România, potrivit legislației în vigoare, contribuțiile destinate campaniei 
pentru referendum care sunt depuse de către partidul politic pot proveni numai din 
transferuri ale fondurilor provenite din afara campaniei electorale. 
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Limitele maxime ale contribuțiilor destinate campaniei pentru referendum în 
România: 

 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea 
consiliului local sau a primarului comunei; 

 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea 
consiliului local sau a primarului orașului; 

 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea 
consiliului local sau a primarului municipiului; 

 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru demiterea 
consiliului local sau a primarului municipiului reședință de județ/sectorului 
Municipiului București; 

 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru 
demiterea Consiliului General al Municipiului București sau a primarului general 
al Municipiului București; 

 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru 
demiterea consiliului județean; 

 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru referendumul pentru 
demiterea Președintelui României, pentru referendumul pentru probleme de 
interes național sau pentru referendumul pentru revizuirea Constituției. 

 

Finanțarea activităților curente a partidelor politice, inclusiv finanțarea 
campaniilor electorale, este importantă din punct de vedere al  politicilor anticorupție. 
Pe de o parte, nu este posibilă o politică democratică, cu adevărat concurențială, fără 
partide funcționale și ancorate social, ceea ce necesită resurse financiare substanțiale. 
Pe de altă parte, având în vedere faptul că partidele concurează pentru puterea 
guvernamentală și influența politică, este de așteptat ca cei care donează bani 
partidelor politice să aștepte un tratament favorabil în deciziile politice. Aceasta 
reprezintă o provocare a instituțiilor abilitate să reglementeze, supravegheze și să 
controleze finanțarea politică. 
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Capitolul 6 

Mandatarul financiar și mandatarul 
financiar coordonator 

 

Responsabilitatea cu privire la respectarea reglementărilor legale în ceea ce 
privește finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale este un proces mult 
mai complex și are în vedere un demers pe termen lung, fiind în strânsă legătură cu 
principiul transparenței veniturilor și cheltuielilor (Asociația Pro Democrația, 
Finanțarea partidelor politice în Europa. Ce face statul cu banii noștri? Ce fac partidele 
cu banii lor? studiu publicat  în cadrul proiectului „Transparență și control în finanțarea 
partidelor politice” derulat de către Asociația Pro Democrația cu sprijinul financiar al 
Uniunii Europene prin Programul Phare 2004 – Consolidarea democrației în România, 
București, 2008).  

În acest context, se poate aprecia că cel mai eficient mecanism în acest domeniu 
îl constituie stabilirea de responsabilități individuale pentru persoane din rândul 
liderilor de partid sau desemnate de aceștia, cu privire la monitorizarea și raportarea 
cheltuielilor de partid. Existența unui trezorier al partidului sau a unei persoane astfel 
desemnate încât să aibă responsabilități pentru publicarea veniturilor și cheltuielilor 
constituie o necesitate pentru asigurarea unei politici publice eficiente în acest 
domeniu (Reginald Austin și Maja Tjernstrom, Funding of Political Parties and Electoral 
Campaigns, IDEA Handbook Series, 2003). 

În Marea Britanie, responsabilitatea cu privire la transparența veniturilor și 
cheltuielilor unui partid revine în sarcina unui agent financiar responsabil cu finanțele 
unui partid. Acesta este, împreună cu candidatul, responsabil pentru gestionarea 
campaniei. Candidatul este responsabil pentru toate actele agentului său electoral.  

În Franța responsabilitatea respectivă revine unei persoane – mandatar (fr. 
mandataire) sau asupra unei asociații (fr. association de financement). Termenul de 
„mandatar” se referă fie la agentul financiar, fie la persoana fizică sau la Asociația de 
Finanțare Electorală (AFE). Toți candidații trebuie să declare un mandatar, conform 
procedurilor definite în ghidurile pentru candidatura mandatarului financiar.  

Pentru a asigura transparența financiară, candidatul trebuie să declare la 
Prefectură mandatarul financiar desemnat, care va deschide un singur cont bancar. 
Această desemnare trebuie făcută cel târziu în ziua înregistrării candidaturii 
candidatului. Cu toate acestea, Comisia recomandă îndeplinirea formalităților 
procedurale într-un termen cât mai scurt posibil, în perioada celor șase luni anterioare 
alegerilor.  
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Candidatul este liber să aleagă mandatarul financiar, fie prin numirea unei 
persoane fizice, fie prin constituirea AFE, respectând prevederile dreptului comun al 
asociațiilor (Legea asociațiilor din 1901, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare). 

 Este de precizat că, Asociația de Finanțare Electorală nu trebuie confundată cu 
un partid sau grup politic, un comitet de sprijin sau o asociație care finanțează partidul 
sau grupul politic. Scopul său este specific, existența sa este limitată și acționează 
exclusiv în numele candidatului care beneficiază de înființarea sa. Mandatarii trebuie 
să aibă capacitatea civilă de a contracta liber, de a plăti cheltuielile și de a încasa 
veniturile campaniei. Mandatarul financiar, persoana fizică sau trezorierul Asociației 
de Finanțare Electorală nu trebuie să aibă nici o interdicție bancară care să împiedice 
condițiile deschiderii și funcționării unui cont bancar.  

În Canada (Columbia Britanică), conform legislației, există o persoană desemnată 
să administreze finanțele necesare pentru campaniile electorale, în conformitate cu 
prevederile din legea electorală. Legislația include cheltuielile, acceptarea 
contribuțiilor politice, înregistrarea tranzacțiilor financiare și depunerea rapoartelor 
financiare necesare la Elections BC. De asemenea, include autorizarea publicității 
electorale efectuate în numele candidaților și partidelor politice. Partidele politice 
înregistrate, asociația de circumscripție înregistrată, candidații și concurenții la 
funcțiile de conducere din partid trebuie să numească un agent financiar. Candidații și 
concurenții la funcțiile de conducere pot fi proprii agenți financiari. O organizație sau 
individ poate avea un singur agent financiar la un moment dat, dar o persoană poate fi 
agent financiar pentru mai multe organizații sau indivizi. Aceasta înseamnă că agentul 
financiar al unui partid politic înregistrat poate fi și agentul financiar pentru o asociație 
de candidați și/sau de circumscripție. Dacă numirea unui agent financiar pentru un 
partid politic înregistrat sau o asociație de circumscripție înregistrată se încheie din 
orice motiv, organizația trebuie să numească un nou agent financiar în termen de 60 
de zile și trebuie să informeze Elections BC cu privire la această modificare, cât mai 
curând posibil după numire. Dacă un nou agent financiar nu este numit în termen de 60 
de zile, organizația poate fi suspendată de către Chief Electoral Officer (Election BC, 
Guide for Financial Agents Appointed Under the Election Act, 2018). 

Analizând legislația din țările Uniunii Europene se poate spune că, în cele mai 
multe țări responsabilitățile cu privire la gestionarea finanțelor unui partid sunt 
asigurate prin trezorierul partidului respectiv. În România, Legea 334/2006 privind 
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, impune funcția mandatarului financiar în 
ținerea evidențelor operațiunilor financiare referitoare la campaniile electorale ale 
unui competitor politic. 

Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
campaniilor electorale reglementează statutul și atribuțiile mandatarilor financiari ai 
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formațiunilor politice și condițiile obligatorii pentru ocuparea acestei funcții. 
Competitorii electorali (includem aici partidele politice, alianțele politice și 
organizațiile a cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și candidații 
independenți) au obligația conform legii de a numi mandatari financiari pentru ținerea 
evidenței tuturor operațiunilor financiare. În situația în care, un competitor electoral 
numește mai mulți mandatari financiari, conducerea acestora are obligația de a numi 
un singur mandatar financiar coordonator. Din studiul reglementărilor specifice în 
vigoare (Art. 41 din H.G. 10/2016) se observă următoarea schemă logică a acoperirii 
activității de gestiune financiară a competitorilor electorali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.1. Acoperirea activității de gestiune financiară a competitorilor electorali prin mandatari financiari 

 

Competitorii electorali din România au obligația, indiferent dacă aparțin unor 
formațiuni politice sau sunt candidați independenți, de a înregistra mandatarii 
financiari la Autoritatea Electorală Permanentă, pentru fiecare proces electoral. 

În acest context, legislația în vigoare referitoare la statutul și atribuțiile 
mandatarilor financiari, respectiv a mandatarilor financiari coordonatori este 
completată prin prevederile Art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea 
activității partidelor politice și a campaniilor electorale, norme care descriu detaliat 
ce documente trebuie să depună formațiunile politice și candidații independenți către 
Autoritatea Electorală Permanentă pentru înregistrarea mandatarilor financiari, 
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precum și prin procedura operațională proprie a Autorității Electorale Permanente, prin 
care este descrisă modalitatea de înregistrare a mandatarilor financiari și alocarea 
codului unic de identificare. O precizare importantă este legată de faptul că aceste 
coduri de identificare sunt diferite de la un proces electoral la altul, chiar dacă 
mandatarul financiar coordonator este desemnat de același competitor electoral. 

 

6.1. Rolul mandatarului financiar 
În multe legislații naționale cu privire la finanțarea partidelor și a campaniilor 

electorale există prevederea desemnării unor responsabili financiari (mandatari, agenți 
financiari sau trezorieri de campanie). Rolul acestuia este de a păstra și raporta 
înregistrări precise și detaliate pentru fiecare tranzacție ce privește veniturile și 
cheltuielile efectuate cu ocazia campaniei (OSSCE/ODIHR, Handbook  for the 
Observation of Campaign Finance, 2015). 

În Franța, mandatarul financiar este responsabil, în perioada de finanțare a 
campaniei electorale, de colectarea fondurilor necesare campaniei. De asemenea, el 
trebuie să achite toate cheltuielile de campanie, cu excepția celor susținute direct de 
partide politice. Cu toate acestea, candidatul trebuie să urmărească toate cheltuielile 
și încasările dintr-un cont de campanie care trebuie trimis cu documente justificative 
comisiei înainte de ora 18.00, în următoarea zi de vineri, după desfășurarea alegerilor. 
Aceste documente trebuie avizate de către un expert contabil, cu excepția celor care 
nu prezintă cheltuieli sau venituri. Mandatarul financiar sau trezorierul asociației 
trebuie să deschidă un cont bancar. Cu excepția formulării specifice, contul curent 
funcționează ca orice cont bancar care leagă banca și titularul acesteia pentru a 
permite tranzacții financiare cu terții. Nu există un plafon legal în ceea ce privește 
veniturile totale colectate de agent. Acestea pot depăși valoarea plafonului legal 
pentru cheltuieli, în special din cauza donațiilor primite de la persoane fizice sau a 
contribuțiilor finale ale partidelor politice care oferă sprijin financiar candidatului. 
Păstrarea conturilor trebuie să permită stabilirea veniturilor și cheltuielilor de 
campanie și a documentelor justificative. În acest sens, mandatarul trebuie să țină o 
evidență zilnică ce evidențiază:  cheltuielile zilnice identificate cu numărul facturii și 
cu mijloacele de referință de plată, beneficiarul decontării, data, valoarea decontării, 
rubrica de înregistrare a contului de campanie și încasările zilnice: data plății, 
modalitatea de plată, originea venitului, elementul de alocare. Contul bancar al 
mandatarului trebuie să fie închis în cel mult trei luni de la data depunerii 
documentelor la Comisia Națională formată din 9 membri: trei din partea Consiliului de 
Stat (Conseil d’État) - trei din partea Curții Supreme de Apel (Cour de Cassation) și trei 
din partea Curții de Conturi (Cour des Comptes). Mijloacele de plată atașate la cont 
(carnet de cec sau card de debit) trebuie returnate instituției financiare și nu trebuie 
să fie trimise Comisiei (Commission Nationale des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques, Guide du Candidat et du Mandataire, 2019). 
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Având în vedere atribuția de asigurare a evidenței operațiunilor financiare și 
transmiterea către AEP a tuturor documentelor justificative ale intrărilor și ieșirilor 
financiare și a raportului detaliat întocmit în acest sens, se poate concluzia că, în 
conformitate cu legislația românească, mandatarii financiari au un rol important, 
pentru desfășurarea controalelor ulterioare efectuate de instituțiile abilitate în acest 
sens (AEP, Curtea de Conturi, organe de cercetare penală – când situația impune) și 
pentru rambursarea sumelor rămase necheltuite în timpul campaniilor electorale. 

  

6.2. Condiții de eligibilitate privind desemnarea 
mandatarilor financiari 

În ceea ce privește condițiile de eligibilitate ale mandatarilor financiari, sau a 
“persoanelor responsabile de gestiunea economico-financiară”, așa cum se mai numesc 
aceștia în alte state, remarcăm că și în alte state membre ale Uniunii Europene există 
condiția ca ocupanții acestei funcții să facă dovada unor solide cunoștințe și a 
experienței în domeniul economic, dar și o serie de alte condiții privind 
incompatibilitățile stabilite de legea fiecărui stat. 

De exemplu, legislația Spaniei în materia finanțării partidelor politice obligă 
responsabilii financiari să îndeplinească o serie de condiții de “onorabilitate”. Astfel 
sunt considerate nedemne pentru o astfel de funcție, prin prisma răspunderii pe care o 
implică, persoanele care: 

a) sunt condamnate printr-o sentință definitivă la executarea unei pedepse 
privative de libertate, până la executarea pedepsei;  

b) sunt condamnate printr-o sentință definitivă pentru săvârșirea unor infracțiuni 
de fals și uz de fals; infracțiuni împotriva libertății; infracțiuni împotriva patrimoniului 
și ordinii socio-economice, infracțiuni împotriva Trezoreriei publice și a securității 
sociale, infracțiuni împotriva drepturilor lucrătorilor, drepturilor specifice 
Administrației Publice, drepturilor prevăzute de Constituție, drepturilor instituțiilor din 
sistemul de justiție, drepturi ale comunității internaționale; infracțiuni de trădare și 
împotriva păcii sau independenței statului și infracțiuni legate de apărarea națională; 
ordine publică, în special de terorism, până la anularea respectivului cazier judiciar; 

c) se află în faza de cercetare penală pentru o infracțiune care implică ca 
pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a profesa sau de a participa la 
procesul electoral (descalificarea sau pierderea dreptului de sufragiu pasiv); 

d) persoanele cu interdicție, prevăzute expres în legea falimentului (Legii 
22/2003, din 9 iulie). 

De asemenea, funcționarii activi în serviciul administrației publice (echivalentul 
funcționarilor publici) și celelalte persoane afectate de o incompatibilitate juridică nu 
pot fi responsabili pentru gestionarea economico-financiară a unui partid politic (Legea 
organică nr. 8/4 iulie 2007 privind finanțarea partidelor politice, Titlu IV - Obligații 
contabile și management economico-financiar, Art. 14 bis, pagina 9). 
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În Franța, mandatarul financiar, indiferent că este persoana fizică numită sau 
Asociația de Finanțare Electorală, este reprezentantul unui singur competitor electoral. 
Același mandatar financiar nu poate deservi în același timp mai mulți competitori 
electorali, pentru aceleași alegeri. În Franța, candidații nu pot fi mandatari financiari 
pentru propria campanie electorală (aspect similar și în România) și nu pot fi nici 
membrii în asociația ce gestionează finanțele electorale.  

De asemenea, contabilul competitorului electoral, autorizat pentru gestionarea 
contului de campanie, nu poate îndeplini cumulativ și funcția de mandatar financiar și 
nici pe cea de președinte sau trezorier al asociației de finanțare. Această prevedere nu 
exclude însă posibilitatea de a ocupa alte funcții pentru un alt candidat, cu condiția de 
a nu se ocupa de contul de campanie al acestuia. În plus, un angajat al unei firme de 
contabilitate, care nu acționează în numele companiei și nu are titlul de contabil 
autorizat, poate fi agent, trezorier sau președinte (Commission Nationale des Comptes 
de Campagneet des Financements Politiques, Guide du candidat et du mandataire 
relatif à l’élection des représentants au Parlement Européen, Franța, 2019).  

În Canada (Columbia Britanică), pentru a acționa ca agent financiar, o persoană 
trebuie să poată încheia contracte. Obligațiile statutare ale agentului financiar sunt 
semnificative și necesită anumite abilități. Agentul financiar trebuie să fie capabil să 
administreze finanțele campaniei în conformitate cu legea electorală și se recomandă 
ca persoana desemnată să fie familiarizată cu păstrarea evidenței financiare și 
depunerea de rapoarte financiare. Nu pot fi mandatari financiari oficialii care participă 
la alegeri, oficialii care înregistrează alegătorii sau alți angajați ai Elections BC, 
persoane care nu au capacitatea deplină de a încheia contracte (de exemplu, un copil 
minor), persoane fizice care sunt membre ale aceleiași firme ca și auditorul financiar 
sau care sunt membri ai firmei de audit sau persoane care au fost condamnate pentru 
o infracțiune în temeiul Legii electorale în ultimii șapte ani. Numirea unui agent 
financiar trebuie să fie făcută în scris și pe formularul furnizat de Elections BC care 
include numele, adresa poștală și numărul de telefon al persoanei desemnate și data 
intrării efective în vigoare a numirii, semnătura persoanei și a unui lider de partid sau 
de persoana fizică desemnată, consimțământul semnat al individului desemnat să 
acționeze ca agent financiar (Election BC, Guide for Financial Agents Appointed Under 
the Election Act, 2018). 

Având în vedere importanța mandatarului financiar coordonator, prevederea 
inclusă la art. 34, alin. 8, din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale, conform căreia „pot fi desemnate mandatari 
financiari coordonatori numai persoanele fizice care au calitatea de expert contabil 
sau contabil autorizat, respectiv numai persoanele juridice care oferă servicii 
specializate de contabilitate” este cât se poate de justificată pentru încadrarea legală 
a operațiunilor financiare desfășurare și desfășurarea corespunzătoare a acestui proces. 



191

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

191 
 

Prin excepție de la această prevedere, prin Ghidul finanțării campaniei 
electorale la alegerile locale din anul 2016, întocmit de Autoritatea Electorală 
Permanentă în 18.04.2016 și publicat în M. Of. Partea I nr. 313 din 22 aprilie 2016, se 
stabilește că „în cazul în care mandatarul financiar desemnat la nivel de județ, sector 
și/sau la nivelul Municipiului București nu are calitatea de expert contabil sau contabil 
autorizat, competitorul electoral are obligația de a încheia contract de asistență de 
specialitate cu persoane specializate, fizice autorizate sau juridice, specializate în 
oferirea serviciilor de contabilitate”.  

Așadar, atribuțiile Mandatarului Financiar Coordonator trebuie să fie realizate în 
baza unui contract, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, după caz, începând cu data 
desemnării până la data îndeplinirii tuturor atribuțiilor legale, respectiv până la data 
depunerii documentelor prevăzute de lege în termenul de 15 zile de la data alegerilor, 
iar în cazul depunerii Cererii de Rambursare și a documentelor justificative, în termen 
de 30 zile de la data alegerilor, până la data restituirii sumelor rambursate și/sau 
necheltuite cuvenite candidaților, așa cum prevede Art. 48 alin. (10) din Legea nr. 
334/2006. 

Analizând comparativ, se observă că legislația românească referitoare la 
finanțarea partidelor politice (Legea 334/2006 și H.G 10/2016, republicată, cu 
completările și modificările ulterioare) nu include nici o interdicție în ceea ce privește 
ocuparea funcției de mandatar financiar sau mandatar financiar coordonator și nu 
impune nici o conduită profesională acestuia, fiind inclusă doar obligativitatea deținerii 
calității de expert contabil sau contabil autorizat pentru persoanele fizice și 
îndeplinirea condițiilor pentru prestarea de servicii specializate de contabilitate, în 
cazul persoanelor juridice. Restul condițiilor de eligibilitate reies în mod indirect din 
Ordonanța nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a 
contabililor autorizați, în care sunt incluse condițiile pe care trebuie să le îndeplinească 
o persoană pentru a putea participa la examenul de admitere pentru obținerea 
competențelor de expert contabil și de contabil autorizat, precum și din alte norme 
obligatorii precum Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de 
contabil autorizat sau Codul etic național al profesioniștilor contabili, elaborate de 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Singura excepție 
prevăzută de lege, specifică domeniului electoral, reglementează statutul candidaților 
cărora le este interzis să fie și candidați și mandatari financiari în același timp.  

Având în vedere rolul important al mandatarilor financiari pentru consolidarea 
legăturilor și comunicării interinstituționale dintre formațiunile politice și Autoritatea 
Electorală Permanentă, dar și pentru asigurarea legalității operațiunilor financiar-
contabile, în timpul campaniilor electorale și în afara acestora, putem considera că 
legislația românească în materia finanțării partidelor politice poate fi îmbunătățită prin 
introducerea interdicțiilor de ocupare a funcției de mandatar financiar și mandatar 
financiar coordonator al partidelor politice. O altă direcție de îmbunătățire a legislației 
actuale în materia finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale este cea 
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legată de lărgirea competenței decizionale a mandatarului financiar, la nivelul 
formațiunii pe care o reprezintă. Pentru buna coordonare a proceselor specifice 
evidenței operațiunilor financiare și pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor 
ce îi revin, legislația Spaniei prevede expres că persoana responsabilă de gestionarea 
economico-financiară a formațiunii politice la nivel național (echivalentul mandatarului 
financiar coordonator) poate emite instrucțiuni specifice și criterii de performanță 
responsabililor pentru diferitele niveluri teritoriale. Oferirea posibilității de 
standardizare a unor proceduri sau instrucțiuni de lucru pentru mandatarii financiari 
din subordine poate ajuta mandatarul financiar coordonator în procesul de 
îmbunătățire a activității sale (Legea organică nr. 8/4 iulie 2007 privind finanțarea 
partidelor politice, Titlu IV - Obligații contabile și management economico-financiar, 
Art. 14 bis, pagina 9). 

 
6.3. Înregistrarea mandatarilor financiari și a mandatarilor 

financiari coordonatori 
Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând 

partidelor politice și candidaților independenți este organizată exclusiv de către 
mandatari financiari în cazul unor țări europene sau de către trezorierul partidului, în 
cazul în care legislația țării respective nu prevede expres funcția de mandatar 
financiar. În primul caz, competitorii electorali au obligația de a înregistra mandatarii 
financiari la autoritatea de reglementare și/sau control. 

De exemplu, în Franța orice candidat are obligația să declare la Prefectură un 
mandatar financiar, CNCCFP (Commission Nationale des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques) recomandând ca acest lucru să se realizeze cât mai curând 
posibil, în perioada celor șase luni anterioare alegerilor, întrucât această formalitate 
determină admisibilitatea declarației de candidatură. Condițiile de declarare a 
agentului său diferă în funcție de opțiunea candidatului pentru un „mandatar financiar” 
(persoană fizică) sau o asociație de finanțare (persoană juridică). Candidatul este cel 
care își declară în scris mandatarul financiar la Prefectura de domiciliu, anexând 
acordul scris și expres al acestei persoane fizice. Dacă Prefectura de domiciliu a 
candidatului este diferită de cea a circumscripției electorale în care vor avea loc 
alegerile, candidatul trebuie să trimită un duplicat al acestei declarații Prefecturii 
circumscripției în cauză, aceasta din urmă fiind cel care va înregistra formularul de 
cerere. 

Asociația de finanțare electorală este declarată ca și celelalte asociații prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire de către cel puțin doi lideri de partid, 
la Prefectură sau la Subprefectura sediului central. De data aceasta, atașamentul nu 
este acordul agentului, ci acordul candidatului. Ulterior, crearea asociației de finanțare 
este publicată în Monitorul Oficial (în termen de o lună de la declararea acesteia, 
costurile de publicare fiind incluse în contul de campanie al candidatului.  
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În cazul unui mandatar - persoană fizică, este suficientă primirea declarației de 
către prefectură. În cazul unei asociații, aceasta va trebui să-și anexeze statutul și 
declarația membrilor biroului de conducere (Commission Nationale des Comptes de 
Campagne et des Financements Politiques, Guide du Candidat et du Mandataire, 2019). 

În Ungaria, nu există obligativitatea ca trezorierul financiar (persoană 
specializată și calificată de tip expert contabil) să gestioneze resursele financiare 
(venituri/cheltuieli) ale unui partid politic pentru activitatea curentă. De asemenea, 
există posibilitatea de depunere a sumelor în contul bancar pe perioada campaniei 
electorale și de alte persoane în afara mandatarului financiar desemnat, ca unic 
gestionar de resurse financiare. Pentru a face transparente bugetele de campanie, 
pentru a promova egalitatea de șanse între candidați și partidele sau organizațiile 
pentru minorități, pentru asigurarea condițiilor de exercitare corectă a drepturilor de 
vot și protejarea corectitudinii alegerii membrilor în Parlament, statul maghiar 
subvenționează campania electorală.  

La alegerile parlamentare ale deputaților, fiecare candidat pentru o singură 
circumscripție cu mandat unic (denumit în continuare „candidat") are dreptul de a primi 
de la bugetul central ca subvenție suma de un milion de HUF. Valoarea subvenției se 
ajustează cu indicele prețurilor de consum, stabilit de Oficiul Central de Statistică al 
Ungariei pentru anul precedent în cauză. Subvenția poate fi folosită numai în perioada 
campaniei electorale pentru alegerea membrilor Parlamentului, în circumscripția cu 
mandat unic, pentru a acoperi costurile reale legate de activitățile de campanie, așa 
cum sunt definite în legea privind procedura electorală. Subvenția este acordată 
candidatului de către Trezoreria de Stat și se virează pe un card bancar. În acest scop, 
Trezoreria va semna un acord cu candidatul pentru a plăti suma subvenției pe baza 
notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a înregistrării 
candidatului pentru alegeri.  

În baza acestui acord, Trezoreria de Stat a Ungariei va deschide un cont de 
acoperire a cardului bancar în conformitate cu reglementările aplicabile și va face 
aranjamente pentru emiterea cardului de trezorerie. Trezoreriei i se aduce la 
cunoștință faptul ca înregistrarea candidatului a intrat in vigoare, împreună cu 
desemnarea partidului care a nominalizat candidatul către Biroul Electoral Național în 
ziua intrării în vigoare a candidaturii definitive. Candidatul poate efectua plăți din 
contul de acoperire a cardului primit de la Trezoreria Statului Maghiar în conformitate 
cu legea, utilizând cardul de trezorerie numai pentru a acoperi cheltuielile electorale 
prevăzute de lege.  În conformitate cu legea, cardul primit de la Trezorerie nu poate fi 
utilizat pentru retragerea de numerar. Cheltuielile sunt eligibile pentru decontare din 
subvenții de la bugetul central numai pe baza unei facturi sau a unui document contabil 
emis în conformitate cu prevederile Legii contabilității și Legii privind taxa pe valoarea 
adăugată. Toate costurile asociate cu producerea și utilizarea cardului de trezorerie în 
conformitate cu legea sunt suportate de stat.  
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Decontarea se face în cincisprezece zile. (AEP, Raport privind vizita de lucru 
efectuată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, la Biroul 
Electoral Național, Oficiul de Stat pentru Audit și Trezoreria de Stat, Budapesta, 
Ungaria, în perioada 06.05-10.05.2019 în sfera activităților care privesc Proiectul 
„Argus – Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice 
și a campaniilor electorale”, 2019) 

În Olanda, nu există obligativitatea ca trezorierul financiar (persoană 
specializată și calificată de tip expert contabil) să gestioneze resursele financiare 
(venituri/cheltuieli) ale unui partid politic pentru activitatea curentă. De asemenea, 
există posibilitatea de depunere a sumelor în contul bancar pe perioada campaniei 
electorale și de alte persoane în afară de mandatarul financiar desemnat, ca unic 
gestionar de resurse financiare.  

Nu există cerința legală ca responsabilii experți contabili reprezentanți ai 
entităților politice la nivel central să fie înregistrați la autoritatea de reglementare în 
cadrul unui Registru al Trezorierilor financiari experți contabili. (AEP, Raport privind 
vizita de lucru efectuată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, 
la Ministerul de Interne și Relații cu Regatul, la Consiliul Electoral, Haga, Olanda, în 
perioada 25.03-29.03.2019, în sfera activităților care privesc Proiectul „Argus – 
Integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale”, 2019) 

În România, conform legislației, competitorii electorali au obligația de a 
înregistra mandatarii financiari la Autoritatea Electorală Permanentă. Conform 
legislației în vigoare, Legea 334/2006, Art. 34, alin. 12-13, calitatea de mandatar 
financiar se dobândește numai după înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală 
Permanentă, pe baza împuternicirii partidului politic sau a organizației cetățenilor 
aparținând minorităților naționale și a acceptului acestuia.  

 Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul 
aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, 
făcându-se publică pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente. La data 
înregistrării oficiale, mandatarul financiar coordonator primește de la Autoritatea 
Electorală Permanentă un cod unic de identificare al partidului politic sau al 
candidatului independent, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă 
electorală aparținând partidului politic sau candidatului independent pe care îl 
reprezintă.  

 În vederea înregistrării mandatarului financiar coordonator, acesta sau 
competitorul electoral, prin intermediul persoanei desemnate, trebuie să depună la 
AEP, până la data începerii campaniei electorale, o serie de documente prin care 
persoana poate fi identificată și prin care se poate face dovada calității de expert 
contabil sau contabil autorizat. H.G. nr 10/20016 prevede în mod clar aceste 
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documente, însă Autoritatea Electorală Permanentă prin procedură proprie și ghiduri 
privind finanțarea campaniilor electorale, aduce completări.  

 

Documente necesare pentru înregistrarea mandatarilor financiari la AEP 

Persoane fizice Persoane juridice 

- cererea de înregistrare a MFC, conform 
modelului prevăzut de Anexa nr. 15 din 
Normele metodologice de aplicare a legii 
privind finanțarea partidelor politice (în 
trei exemplare) 

- cererea de înregistrare a mandatarului 
financiar coordonator, conform modelului 
prevăzut de Anexa nr. 15 din Normele 
metodologice de aplicare a legii privind 
finanțarea partidelor politice (în trei 
exemplare) 

- copia actului de identitate 

- copia certificatului de înregistrare fiscală în 
cazul persoanelor fizice autorizate, 
respectiv copia codului unic de înregistrare, 
în cazul persoanelor juridice; 

- copii ale documentelor care atestă 
calitatea de expert contabil sau contabil 
autorizat  
[legitimația de expert contabil sau 
contabil autorizat (vizat pe anul în curs)] 

- copii ale atestatelor pentru persoanele 
juridice specializate în oferirea de servicii 
de contabilitate; 
[copia autorizației de funcționare și a 
avizului de funcționare, emise de CECCAR 
pentru anul în curs]; 

- copii ale contractelor de asistență cu 
persoane fizice autorizate sau persoane 
juridice specializate în oferirea de servicii 
de contabilitate pentru mandatarii 
financiari care nu au calitatea de expert 
contabil sau contabil autorizat; 

- copii ale contractelor de asistență cu 
persoane fizice autorizate sau persoane 
juridice specializate în oferirea de servicii 
de contabilitate pentru mandatarii 
financiari care nu au calitatea de expert 
contabil sau contabil autorizat; 

- copii ale contractelor încheiate între 
competitorul electoral și mandatarul 
financiar. 
[conform cu originalul] 

- copii ale contractelor încheiate între 
competitorul electoral și mandatarul 
financiar. 
[conform cu originalul] 

- datele de contact: e-mail, fax și telefon - datele de contact: e-mail, fax și telefon 

Tabel 6.1. Documente necesare pentru înregistrarea mandatarilor financiari la AEP (H.G. nr. 10 din 13 ianuarie 
2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității 

partidelor politice și a campaniilor electorale; Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European 26 mai 2019, pag. 5; Procedura operațională formalizată privind înregistrarea 

mandatarilor financiari și alocarea codului unic de înregistrare) 
 

În ceea ce privește derularea operațiunilor de înregistrare a mandatarului 
financiar la AEP, în scopul alocării codului unic de identificare, există câteva etape 
importante (Lege nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 
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campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. 
nr. 10 din 13 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 
electorale): 

(1) Prima dată se înregistrează mandatarul financiar coordonator, apoi 
mandatarii desemnați la nivel de județ, sector al Municipiului București și la nivelul 
Municipiului București: 

(a) Mandatarii Financiari Coordonatori se pot înregistra la Sediul Central al AEP, 
(b) Mandatarii financiari Județeni se pot înregistra la Sediul Central al AEP, la 

sediile filialelor și Birourilor Județene ale AEP, 
(c) Candidații independenți înregistrează mandatarii financiari la sediile 

filialelor și Birourilor Județene ale AEP. 
(2) La data depunerii documentelor de înregistrare a mandatarilor financiari la 

nivel teritorial, personalul din cadrul filialelor sau Birourilor Județene solicită persoanei 
desemnate din cadrul Departamentului de Control al Finanțării Activității Partidelor 
Politice și a Campaniilor Electorale alocarea și comunicarea codului unic de identificare 
pe care îl înscrie pe cererea de înregistrare a mandatarului financiar. 

(3) Verificarea condițiilor de eligibilitate privind înregistrarea mandatarilor 
financiari, conform legii, 

(4) Personalul desemnat din cadrul AEP poate solicita, dacă este cazul, 
documente suplimentare sau explicații mandatarilor financiari, 

(5) Persoana desemnată publică pe pagina oficială a AEP lista mandatarilor 
financiari și a codurilor unice de identificare aferente 

După înregistrarea oficială și alocarea pentru mandatarul financiar al codului 
unic de identificare a partidului politic sau al candidatului independent, acesta va fi 
imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparținând partidului politic 
sau candidatului independent pe care îl reprezintă. Autoritatea Electorală Permanentă 
va publica pe website-ul www.finantarepartide.ro, denumirea (numele) mandatarului 
financiar coordonator și Codurile Unice de Identificare primite la înscrierea în Registrul 
Mandatarilor Financiari.  

Înregistrarea mandatarului financiar coordonator și a CUI-ului primit de la AEP 
se vor face publice în presă sau pe pagina de internet a competitorului electoral. 
Evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală aparținând 
competitorilor electorali este organizată exclusiv de mandatarul financiar coordonator. 

Conform legii și a normelor metodologice, CUI-ul primit de la AEP trebuie 
imprimat pe toate materialele de propagandă electorală, presa scrisă, afișe electorale, 
broșuri, pliante și alte tipărituri aparținând competitorului electoral, pe care îl 
reprezintă. 
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 DA NU 

 Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea oficială la 
Autoritatea Electorală Permanentă  

 

 Mai mulți competitori electorali nu pot folosi serviciile aceluiași MFC, cu excepția 
situației în care competitorii electorali fac parte din aceeași alianță politică sau 
electorală  

 

 În cazul numirii mai multor mandatari financiari, competitorii electorali vor numi un 
singur mandatar financiar coordonator 

 

 

 Candidații nu pot fi mandatari financiari coordonatori ai nici unui competitor electoral 

 

 

 Mandatarii financiari coordonatori înregistrați la AEP pot fi înlocuiți oricând de către 
competitorii electorali care i-au desemnat, cu respectarea prevederilor legale 
referitoare la condițiile de eligibilitate, modul de înregistrare, atribuții, răspundere și 
interdicții 

  

 Neînregistrarea MFC la AEP constituie contravenție care se sancționează cu amendă de 
la 10.000 la 25.000 de lei (potrivit art. 52 alin. 1 din Legea nr.334/2006) și poate avea 
drept consecință nerambursarea cheltuielilor electorale 

  

 Monitorizarea și controlul finanțării campaniei electorale, instruirea și informarea 
mandatarilor financiari ai partidelor politice se realizează de Autoritatea Electorală 
Permanentă 

  

 Sunt acceptate contractele individuale de muncă pentru prestarea serviciilor ca MFC 
 

 

Tabel 6.2. Condiții legale cu privire la mandatarii financiari (H.G. nr. 10 din 13 ianuarie 2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a 

campaniilor electorale; Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerea membrilor din România în Parlamentul 
European 26 mai 2019, pag. 5; Procedura operațională formalizată privind înregistrarea mandatarilor financiari și 

alocarea codului unic de înregistrare) 
 

6.4. Drepturi și obligații ale mandatarului financiar 
Ca punct de plecare, orice sistem de finanțare politică ar trebui să definească în 

mod clar drepturile și obligațiile mandatarilor financiari și ai mandatarilor financiari 
coordonatori.  

În Franța, mandatarul suportă o răspundere civilă ce derivă din gestionarea 
financiară eronată a operațiunilor care i-au fost încredințate, nu numai în relațiile sale 
cu terții, ci și în privința candidatului. Responsabilitatea penală a mandatarului poate 
fi angajată de asemenea, imediat ce contribuie la săvârșirea faptelor menționate la 
articolele R. 94-1 și L. 113-1 din Codul electoral. 

În Spania, din punct de vedere al atribuțiilor responsabililor cu evidența 
operațiunilor financiare, legislația spaniolă este asemănătoare cu cea românească. 
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 Astfel, sunt considerate atribuții ale persoanei responsabile de gestiunea 
economico-financiară: 

a) pregătirea situațiilor contabile anuale și prezentarea acestora către Curtea de 
Conturi; 

b) supervizarea activității celorlalți responsabili financiari la nivel regional și 
provincial, dacă există; 

c) atribuții și responsabilități în materie de ordonare a plăților și autorizare a 
cheltuielilor, în conformitate cu statutul partidului; 

d) orice alte atribuții în conformitate cu statutul funcției, emise prin decizia 
reprezentanților partidului; 

(Legea organică nr. 8/4 iulie 2007 privind finanțarea partidelor politice, Titlu 
IV - Obligații contabile și management economico-financiar, Art. 14 bis, pagina 9). 

În Canada, responsabilitățile agentului financiar includ: 

 acceptarea și înregistrarea contribuțiilor politice și determinarea valorii de 
piață a contribuțiilor politice prin bunuri și servicii precum și înregistrarea și emiterea 
chitanțelor fiscale pentru contribuții politice eligibile; 

 recuperarea, marcarea și păstrarea încasărilor fiscale emise pentru 
contribuții neeligibile și interzise; 

 să se asigure că toate contribuțiile politice și celelalte venituri sunt 
înregistrate corespunzător pentru a permite respectarea prevederilor privind 
raportarea din legea electorală și din legea privind impozitul pe venit; 

 să se asigure că toate împrumuturile permise sunt înregistrate și raportate 
corespunzător și să efectueze și înregistreze cheltuielile organizației sau candidaților; 

 să se asigure că sumele primite în numele organizației sau candidatului sunt 
depozitate într-un cont bancar și că toate cheltuielile sunt făcute din acel cont; 

 să deschidă un cont bancar separat pentru fiecare persoană fizică sau 
organizație pentru care iși desfășoară activitatea; 

 să păstreze evidențe financiare complete și exacte și să se asigurare că toate 
înregistrările financiare cu privire la venituri și cheltuieli sunt păstrate timp de cel puțin 
cinci ani de la data depunerii raportului (Columbia Britanică) 

 să depună toate rapoartele financiare necesare la Elections BC în termenele 
prevăzute de legislație; 

 să furnizeze Raportul de finanțare (formular furnizat de Elections BC) în care 
trebuie să prezinte următoarele informații: cheltuielile candidatului raportate după 
tip, contribuțiile politice acceptate de un candidat, detalii despre orice contribuție 
politică interzisă și când au fost returnate la contributor sau trimise la Elections BC, 
detaliile despre orice acțiune de strângere de fonduri realizată în numele candidatului, 
detaliile oricăror împrumuturi sau garanții admise primite de către candidat, orice 
transfer de bani, bunuri sau servicii efectuate sau primite de la partidul politic către 
candidatul respectiv (Election BC, Guide for Financial Agents Appointed Under the 
Election Act, 2018). 
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Mandatarul financiar coordonator verifică și ține evidența tuturor transferurilor 
și contribuțiilor electorale, astfel încât candidații și competitorii electorali să respecte 
toate regulile și limitele privind contribuțiile electorale. 

După înregistrare și primirea CUI-ului, mandatarul financiar coordonator cu 
documentul primit de la AEP și cu o împuternicire scrisă din partea competitorului 
electoral trebuie să deschidă contul bancar destinat finanțării private a campaniei 
electorale, în numele competitorului electoral, până cel mai târziu la data începerii 
campaniei electorale. În cel mult 5 zile de la data începerii campaniei pentru 
referendum, partidul politic, prin mandatar financiar, deschide câte un cont bancar la 
nivel național în cazul referendumului național sau la nivel județean/al Municipiului 
București în cazul referendumului local. Partidele politice care beneficiază de finanțare 
publică (subvenții de la bugetul de stat), pot folosi ca sursă de finanțare a campaniei 
electorale subvențiile primite de la bugetul de stat, dar în acest caz MFC este obligat 
să deschidă al doilea cont bancar special destinat sumelor de bani provenite din 
subvenții. Mandatarul financiar coordonator va comunica la AEP lista conturilor bancare 
pentru campania electorală deschise de către competitorul electoral, deîndată. Lista 
trebuie să cuprindă cel puțin codul IBAN și banca, respectiv sucursalele unde conturile 
au fost deschise. Odată deschise conturile bancare destinate finanțării campaniei 
electorale, se pot efectua și transferurile de fonduri în aceste conturi. 

 
DA NU 

 Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturi numai de 
către candidați, partide politice sau de către mandatarii financiari ai acestora  

 

 Cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să fie angajate numai cu viza 
prealabilă a mandatarului financiar competent  

 

 În lipsa mandatarului financiar coordonator și a CUI-ului primit de la AEP, nu pot fi 
deschise conturile bancare pentru campania electorală, contribuțiile electorale nu pot 
fi încasate, iar cheltuielile electorale nu pot fi efectuate  

 

 Conturile bancare pentru campania electorală pot fi deschise la orice filială sau 
sucursală a unei instituții bancare cu sediul în România  

 

 Contul bancar de campanie se deschide NUMAI pe numele competitorului electoral 
 

 

 Alimentarea conturilor bancare de campanie destinate finanțării campaniei electorale 
se poate face până la data încheierii campaniei electorale  

 

 FIECARE CONT are surse de finanțare DISTINCTE care trebuie evidențiate și gestionate 
SEPARAT și corespunzător  

 

 SUNT PERMISE transferurile de FONDURI între cele 2 (două) TIPURI de conturi bancare 
deschise pentru finanțarea campaniei electorale (finanțare privată vs. finanțare 
publică)  

 

 

Tabel 6.3. Condiții legale cu privire la conturile campaniilor electorale (H.G. nr. 10 din 13 ianuarie 2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 

politice și a campaniilor electorale) 
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6.5. Răspunderea mandatarului financiar 
În situația în care sunt încălcate prevederile legale, mandatarul financiar 

răspunde solidar cu partidul politic care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor 
financiare efectuate în perioada campaniei electorale (art. 34 alin. 7 din Legea nr.  
334/2006). Capitolul VI din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, evidențiază sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor 
legale și prevede că acestea se pot aplica, după caz, partidului politic, alianței politice, 
organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidatului independent, 
mandatarului financiar și/sau donatorului, precum și altor persoane care au încălcat 
dispozițiile prevăzute de lege (art. 52 alin. 4). Schematic tipurile de răspundere a 
mandatarului financiar sunt reprezentate astfel: 

 
 

Figura 6.2. Răspunderea mandatarului financiar 
 

 
Mandatarul financiar este reprezentat de către persoana mandatată să 

organizeze exclusiv evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania 
electorală, aparținând partidelor politice și candidaților independenți. Astfel, toate 
operațiunile necesare în vederea îndeplinirii acestei obligații legale revin în sarcina 
mandatarului financiar coordonator, pentru întreaga organizare, și a celorlalți 
mandatari financiari, fiecare pentru nivelul pentru care a fost desemnat. Răspunderea 
mandatarului financiar trebuie analizată din trei perspective: răspunderea civilă care 
prevede sancțiuni patrimoniale și/sau nepatrimoniale), răspunderea contravențională 
(sancțiuni contravenționale) si răspunderea penală (sancțiuni penale). 

 

 Răspunderea civilă a Mandatarului Financiar 

Mandatarul financiar are o răspundere civilă contractuală față de partidul politic 
sau față de candidatul independent, pe care îl reprezintă, precum și o răspundere civilă 

Mandatarul 
financiar 

Răspundere
civilă 

Răspundere 
contractuală

Răspundere
delictuală 

Răspundere 
contravențională

Răspundere penală 
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delictuală față de aceștia, în cazul depășirii limitelor contractului de mandat, dar și 
față de Autoritatea Electorală Permanentă. 

În perioada executării mandatului, conform obligațiilor contractuale și a 
prevederilor legale, în raport cu persoanele în fața cărora răspunde în limitele 
mandatului, mandatarul financiar nu răspunde cu patrimoniul propriu pentru 
obligațiile contractuale pe care și le asumă în numele mandantului (partidul politic, 
candidatului independent). Însă, pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
atribuțiilor ce decurg din contractul de mandat sau din dispozițiile legale, mandatarul 
financiar coordonator, precum și ceilalți mandatari financiari, răspund civil față de 
mandant, pentru calitatea și corectitudinea actelor privind evidențierea contribuțiilor 
și cheltuielilor pentru campania electorală.  

Fapta prejudiciabilă poate să fie pozitivă (reprezentată de o acțiune) sau 
negativă (reprezentată de o inacțiune/omisiune).  

Nu în ultimul rând, fapta poate să constea atât în neîndeplinirea unor obligații 
de a face, cât și în obligații de a nu face, atunci când conduita trebuia să fie una de 
abținere (spre exemplu, de a se abține să comunice situațiile privind conflictele de 
interese). 

Faptele prejudiciabile pot consta în: 

- lipsa evidențierii unor operațiuni financiare sau în evidențierea defectuoasă 
a acestora; 

- neîntocmirea detaliată a rapoartelor privind veniturile și cheltuielile 
electorale sau întocmirea acestora în mod eronat ori cu rea-credință; 

- omisiunea de a transmite documentele și rapoartele prevăzute de lege; 
- omisiunea mandatarului financiar coordonator de supervizare a activităților 

întreprinse de către mandatarii financiari, precum și a centralizării evidențelor 
acestora.  

În toate aceste cazuri poate interveni vinovăția sub forma intenției, culpei, 
există o vinovăție (culpă, intenție), ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii 
defectuoase sau cu rea-credință a unei obligații legale, fie a unei obligații contractuale. 
Răspunderea, în toate aceste cazuri, intervine față de partidul politic (ca persoană 
juridică), candidatul independent, precum și față de Autoritatea Electorală 
Permanentă. Conform dreptului comun, în cazul răspunderii civile delictuale culpa se 
analizează după criteriul obiectiv, pe când în cazul răspunderii contractuale se 
analizează după criteriul subiectiv sau obiectiv, de la caz la caz. Cu privire la sarcina 
probei, culpa trebuie dovedită în cazul răspunderii civile delictuale, respectiv se 
prezumă, în cazul celei contractuale.  

Obligațiile mandatarului financiar sunt, de regulă, obligații de rezultat, fiind 
limitate la cazurile prevăzute de legiuitor (evidența operațiunilor financiare, 
întocmirea detaliată a rapoartelor etc.) sau la cazurile de abținere. Din analiza celor 
două forme de răspundere civilă a mandatarului financiar (contractuală și delictuală), 
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rezultă că există un număr de atribuții care reies atât din contractul de mandat, cât și 
din actele normative ce reglementează acest domeniu, ieșind în evidență că, aceeași 
faptă încalcă, în majoritatea cazurilor, atât o obligație contractuală, cât și una ce 
rezultă din interpretarea și aplicarea legii.  

Mandatarul financiar are, în afara obligațiilor de rezultat, și anumite obligații de 
prudență sau diligență, acesta trebuind să-și exercite atribuțiile cu loialitate, cu bună-
credință, în interesul partidului politic, alianței politice, candidatului independent și 
potrivit unui scop licit. Exigența necesară aprecierii răspunderii mandatarilor financiari 
trebuie să fie una obiectivă (in abstracto), prin raportarea la comportamentul unui bun 
mandatar financiar, care răspunde nu doar pentru culpa gravă (culpa lata), adică 
greșeala pe care nici omul cel mai limitat nu ar fi făcut-o, ci și pentru culpa ușoară 
(culpa levis) reprezentată de neîntocmirea detaliată a rapoartelor privind 
veniturile și cheltuielile electorale sau întocmirea acestora în mod eronat ori cu 
rea-credință. 

Mandatarul financiar răspunde solidar cu partidul politic, care l-a desemnat, 
de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada campaniei electorale, 
precum și de respectarea următoarelor dispoziții legale, cu privire la faptul că:  

a) cheltuielile, aferente campaniei electorale, trebuie să provină din 
contribuțiile candidaților și ale formațiunilor politice, să poarte viza prealabilă a 
mandatarului financiar competent, iar nu a oricărui mandatar financiar învestit, să 
respecte limitele legale și să fie realizate doar pentru promovarea candidaților;  

b) utilizarea conturilor bancare trebuie să se facă în condițiile prevăzute de 
lege; 

c) trebuie să comunice către AEP în maxim trei zile lucrătoare de la data 
angajării a fiecărei cheltuieli (art. 28 alin. 9 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea 
partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare); 

d) proveniența contribuțiilor, pentru campania electorală, este reprezentată 
numai de donații de la persoane fizice, venituri proprii sau împrumuturi de la persoane 
fizice sau instituții de credit; valoarea contribuțiilor, pentru campania electorală, nu 
trebuie să depășească limitele prevăzute de lege; 

e) trebuie să folosească materiale de propagandă electorală în limitele strict 
descrise;  

f) desfășurarea campaniei pentru referendum trebuie să îndeplinească 
respectarea cerințele referitoare la utilizarea conturilor bancare, a provenienței 
fondurilor din afara campaniei electorale, precum și a limitelor contribuțiilor 
aplicabile; 

g) are obligația de verificare a sursei de finanțare campaniei electorale, 
raportată la interzicerile prevăzute de actele normative speciale. 

 

Pe lângă obligațiile mandatarului financiar rezultate din actele normative privind 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și din contractul de 
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mandat încheiat în mod legal, acestuia îi sunt aplicabile și o serie de obligații, rezultate 
din interpretarea dispozițiilor Codului civil (dreptul comun în materie):  

- obligația de a executa mandatul; 
- obligația de a da socoteală pentru modul de executare a mandatului; 
- obligația de a răspunde pentru depășirea limitelor mandatului. 

Principala obligație a mandatarului ce reiese din contractul de mandat 
constă în obligația de a executa mandatul. Fiind un contract intuituu personae, se 
încheie în baza aptitudinilor personale ale mandatarului financiar, acestuia fiindu-i 
opozabilă obligația de a executa personal prerogativele asumate. 

Ca regulă, mandatarul nu poate să depășească limitele stabilite prin mandat, cu 
excepția situației în care mandatarul financiar poate să depășească indicațiile primite, 
dacă se află în imposibilitatea să îl înștiințeze în prealabil pe mandant, prezumându-se 
că acesta ar fi aprobat abaterea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică. În acest 
caz, mandatarul este obligat să îl înștiințeze de îndată pe mandant cu privire la 
schimbările aduse executării mandatului. De asemenea, mandatarul financiar este 
obligat să înștiințeze partidul politic/ candidatul independent, care l-a numit, despre 
împrejurările care au apărut ulterior încheierii mandatului și care pot determina 
revocarea sau modificarea acestuia. 

În ceea ce privește obligația de a da socoteală ce incumbă mandatarului 
financiar, acesta este ținut să dea socoteală despre activitatea sa și să remită partidului 
politic, alianței politice sau candidatului independent tot ceea ce a primit în temeiul 
împuternicirii sale, chiar dacă ceea ce a primit nu ar fi fost datorat mandantului. În 
perioada în care documentele primite cu ocazia executării mandatului de la mandant 
ori în numele lui se află în deținerea mandatarului financiar, acesta este obligat să le 
conserve. Mandatarul financiar răspunde pentru depășirea limitelor contractului de 
mandat, însă se poate îndepărta de la directivele primite, dacă îi este imposibil să 
înștiințeze, în prealabil, competitorul electoral, prezumându-se că acesta ar fi aprobat 
abaterea dacă ar fi cunoscut împrejurările ce o justifică. În acest caz, mandatarul 
financiar este obligat să înștiințeze de îndată partidul politic cu privire la schimbările 
aduse executării mandatului.  

În ipoteza în care mandatarul financiar depășește limitele mandatului, se poate 
antrena răspunderea sa, atât pentru prejudiciile cauzate competitorului electoral, cât 
și Autorității Electorale Permanente. 

Avem în vedere situația în care mandatarul financiar coordonator transferă, 
prin virament bancar, sume de bani din contul central în conturi județene, fără 
acordul competitorului electoral și fără respectarea nivelului legal maxim al 
contribuțiilor electorale din circumscripția electorală respectivă (art. 32 din H.G. 
nr. 10/2016 – Normele metodologice). 
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Depășirea limitelor mandatului și antrenarea răspunderii mandatarului poate 
surveni și în ipoteza existenței unui conflict de interese, contractul încheiat de un 
mandatar financiar aflat într-o situație de conflict de interese, poate fi anulat, la 
cererea competitorului electoral, atunci când conflictul era cunoscut sau trebuia să fie 
cunoscut la data încheierii contractului. 

În ceea ce privește îndeplinirea parțială a obligațiilor legale sau contractuale, în 
jurisprudență s-a hotărât că, neaducerea la îndeplinire a obligațiilor în integralitatea 
lor nu constituie o depășire a limitelor mandatului, ci o executare incompletă, 
necorespunzătoare a acestuia, care nu are ca sancțiune nulitatea actului astfel 
încheiat, ci rezoluțiunea mandatului cu daune-interese. 

În situația în care competitorul electoral nu este obligat pentru actele încheiate 
de mandatarul său financiar peste limitele împuternicirii, faptele ilicite cauzatoare de 
prejudicii săvârșite de mandatar cu prilejul îndeplinirii obligațiilor legale sau 
contractuale, nu atrag răspunderea competitorului.  

 

 Răspunderea contravențională a Mandatarului Financiar 

Scopul normelor contravenționale constă în apărarea valorilor sociale ocrotite de 
lege, în soluționarea cauzelor contravenționale, precum și în prevenirea săvârșirii de 
noi contravenții. 

Caracterul contravențional al faptei și sancțiunea acesteia se raportează la 
momentul săvârșirii faptei. În situația în care, printr-o lege nouă fapta, nu mai este 
considerată contravenție nu se mai sancționează, iar sancțiunea stabilită și neexecutată 
anterior intrării în vigoare a noii legi nu se mai execută. 

Dacă legea nouă prevede o sancțiune contravențională mai blândă, se aplică 
această sancțiune, iar, în situația în care legea nouă nu mai prevede o altă sancțiune, 
nu se mai execută sancțiunea stabilită și neexecutată anterior intrării în vigoare a noii 
legi. Dacă legea nouă prevede o sancțiune mai aspră, contravenția continuă a cărei 
săvârșire a început anterior intrării în vigoare a noii legi, se sancționează în 
conformitate cu legea în vigoare la momentul consumării ei. Potrivit principiului 
legalității, nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei contravenții, nici 
supus sancțiunii, decât în conformitate cu legea contravențională. Astfel, o 
interpretare extensivă defavorabilă, precum și aplicarea prin analogie a legii 
contravenționale sunt nelegale.  

Pentru evidențierea tratamentului juridic al instituției analogiei precizăm că în 
legislația spaniolă analogia este prohibită expres, prin prevederile legii care 
reglementează autoritățile administrative și procedura administrativă, în care se arată 
că dispozițiile care reglementează încălcările legii și sancțiunile nu pot fi aplicate prin 
analogie (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común).  
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Contravenția, ca orice faptă contrară ordinii de drept, constituie o manifestare 
a conduitei umane exteriorizată în societate, adică un ansamblu de acte ale unei 
persoane sub controlul voinței și rațiunii sale. În ceea ce privește vinovăția 
făptuitorului, contravenția se săvârșește cu intenție sau din culpă. Contravenția este 
săvârșită cu intenție atunci când făptuitorul prevede urmările faptei și urmărește 
comiterea acesteia prin săvârșirea faptei sau prevede rezultatul faptei și deși nu 
urmărește să-l producă, acceptă posibilitatea producerii lui. Contravenția este 
săvârșită din culpă atunci când făptuitorul prevede rezultatul faptei dar nu-l acceptă, 
socotind fără temei că acesta nu se va produce sau nu prevede rezultatul faptei sale 
deși trebuia și putea să-l prevadă.  

În oricare din formele sale, vinovăția exprimă o anumită atitudine psihică a 
făptuitorului față de faptă și urmările sale. Contravenientul își dă seama sau și-ar putea 
da seama că fapta sa este contrară legii, că produce urmări socialmente periculoase și, 
cu toate acestea, el o comite. În cazul contravențiilor, unde nu se identifică un subiect 
de drept lezat în afară de stat, acesta are calitatea de subiect pasiv. 

Latura obiectivă constă în acțiunea sau inacțiunea contravenientului 
producătoare de urmări periculoase, care aduce atingere valorilor sociale ocrotite de 
legea contravențională și apare în conținutul fiecărei contravenții prin descrierea 
trăsăturilor ce o caracterizează și o diferențiază de alte fapte. Acțiunea ilicită privește 
săvârșirea unei fapte interzise de norma legală, iar sancțiunea constă în neîndeplinirea 
unei fapte la care obligă legea contravențională. În unele cazuri, faptele 
contravenționale pot fi comisiv-omisive, adică în conținutul lor intră atât acțiunea, cât 
și inacțiunea. Nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru fapta altuia, întrucât, atât 
răspunderea contravențională, cât și cea penală, este personală, așadar subiect activ 
al contravenției este doar persoana care a săvârșit contravenția. 

Mandatarul financiar este pasibil de răspundere contravențională dacă, la 
momentul săvârșirii contravenției, era împuternicit de către organele de conducere ale 
partidului politic sau ale alianței politice și era înregistrat legal la Autoritatea 
Electorală Permanentă. Mandatarul financiar răspunde solidar cu competitorul politic 
care l-a desemnat de legalitatea operațiunilor financiare efectuate în perioada 
campaniei electorale și de respectarea prevederilor legale în materie, doar în privința 
răspunderii patrimoniale, iar nu și în materia răspunderii contravenționale, aceasta din 
urmă fiind personală. Potrivit principiului egalității în fața legii, persoana fizică sau 
juridică poate fi sancționată numai pentru contravenția în a cărei privință este dovedită 
vinovăția sa. 

Astfel, potrivit legislației în vigoare, atunci când un competitor și-a numit și 
înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar, care însă nu a 
depus în termenul prevăzut de lege raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor 
electorale, răspunderea contravențională revine mandatarului financiar, iar nu 
competitorului. Dacă legiuitorul ar fi intenționat să sancționeze atât pe mandatarul 
financiar, cât și competitorul electoral, ar fi trebuit să prevadă acest lucru, în mod 
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expres. În situația în care partidul politic sau candidatul independent nu și-a numit și 
înregistrat la Autoritatea Electorală Permanentă un mandatar financiar, răspunderea 
pentru fapta de a nu depune raportul potrivit normelor, revine competitorului 
electoral. 

În materie contravențională funcționează principiul personalității, ceea ce 
presupune că sancțiunea contravențională poate fi aplicată doar persoanei care a comis 
contravenția, aceasta urmând să răspundă în nume propriu, în virtutea răspunderii 
contravenționale. Acest raționament presupune că pentru aceeași contravenție 
constatată nu se pot sancționa, în același timp, competitorul politic și mandatarul 
financiar. Ca urmare, în cazul în care mandatarul financiar, înregistrat în condiții 
legale, este împuternicit de organele de conducere ale competitorului electoral să 
execute o obligație prevăzută de normele în materia finanțării partidelor politice, 
acesta va suporta sancțiunea contravențională. 

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 334/2016, republicată, cu completările și 
modificările ulterioare, mandatarul financiar poate răspunde contravențional pentru: 

- încălcarea obligației, asumate față de partidele și alianțele politice, precum 
și candidații independenți, de a declara AEP numărul de materiale de propagandă, 
potrivit cerințelor legale (art. 36 alin. 6); 

- nedeclararea la AEP a fondurilor obținute de către partidul politic, în afara 
campaniei electorale, și care au fost transferate în conturile bancare de campanie 
deschise la nivel central (art. 28 alin. 4); 

- nedeclararea la AEP a contribuțiilor pentru campania electorală (art. 28 alin. 
10); 

- nedepunerea în termenul legal și în forma cerută de lege a rapoartelor 
detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale, precum și cuantumul datoriilor 
înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite de o declarație cu indicarea sursei 
contribuției (art. 47 alin. 1). 

 
 

 Răspunderea penală a Mandatarului Financiar 

Mandatarul financiar poate avea inclusiv răspundere penală, pentru săvârșirea 
faptelor despre care se consideră că aduc un prejudiciu semnificativ unor valori sociale 
(infracțiuni). 

În anumite sisteme de drept, cum sunt sistemele anglo-saxone, cele două forme 
de răspundere (răspunderea civilă și răspunderea penală) nu sunt atât de clar 
delimitate, astfel că, în Anglia, răspunderea civilă delictuală nu vizează în principal 
reparația prejudiciului, ci coerciția. Din acest punct de vedere, atunci când mai multe 
persoane sustrag o anumită sumă de bani, fiecare dintre acestea este obligată la plata 
în întregime a sumei respective, fapt care, în alte sisteme de drept, ar fi de 
neconceput. 
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Transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale poate fi 
considerată o valoare fundamentală pentru stat. Încălcarea sau orice fel de prejudiciu 
care afectează semnificativ această valoare poate fi considerată infracțiune, mai ales 
în țările care garantează transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale prin Constituție. 

În Polonia, Constituția Republicii Polone, prevede faptul că finanțarea 
partidelor politice este deschisă controlului public, prevedere prin care statul 
garantează transparența finanțării partidelor politice (Capitolul I din Constituția 
Republicii Polone, Art. 11, alineat 2). În conformitate cu această prevedere 
constituțională, cadrul legislativ polonez este construit astfel încât să permită aplicarea 
unor sancțiuni contravenționale, dar și a unor sancțiuni penale, ce urmăresc creșterea 
gradului de responsabilitate pentru persoanele care au obligația de asigurare a 
transparenței surselor de finanțare a partidelor politice. Astfel, nerespectarea 
cerințelor legale privind modelul de declarație a veniturilor sau neprezentarea 
documentelor justificatoare a veniturilor (lista donatorilor privați cu nume, adrese și 
sumele donate partidului, dovezi ale transferului bancar, înscrisuri cu sume declarate 
corect, extrase de cont bancar, alte detalii impuse prin decret ministerial) poate atrage 
pentru cei responsabili răspunderea contravențională sau poate atrage răspunderea 
penală, sancționată cu închisoare de până la doi ani. (International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance - Improving Electoral Practices: Case Studies and 
Practical Approaches, 2014, pp. 85-103) 

Delimitarea reparării prejudiciului de funcția de prevenire, funcție care aparține 
pedepsei în sistemul nostru, nu este acceptată în toate sistemele de drept. În realitate, 
se poate susține că și repararea prejudiciului, ca urmare a tragerii la răspundere civilă, 
contribuie la realizarea funcției de prevenire a săvârșirii de noi fapte ilicite. 

Ca urmare a influenței sistemului francez cu privire la răspunderea penală, în 
doctrina noastră este admis că săvârșirea unei infracțiuni dă naștere unui raport juridic 
penal de conflict între subiectul activ (persoana sau persoanele care au săvârșit, în 
calitate de autori, instigatori sau complici, o infracțiune fapt consumat sau fapt epuizat 
ori o tentativă), pe de o parte, și subiectul pasiv al infracțiunii (statul, ca reprezentant 
al societății), pe de altă parte, ca urmare a drepturilor și obligațiilor reciproce care se 
stabilesc între subiecții raportului juridic. Conținutul acestui raport este constituit, pe 
de o parte, de dreptul statului de a folosi acțiunea penală împotriva făptuitorului, de 
a-l trage la răspundere penală, a-i aplica și a-l sili să execute o pedeapsă, iar, pe de 
altă parte, de obligația făptuitorului de a răspunde pentru infracțiunea săvârșită și de 
a executa pedeapsa ce i-a fost aplicată.  

Noțiunea de „răspundere penală” are în dreptul penal două accepțiuni, și 
anume:  

a) una, mai largă, denumită răspundere juridică și definită prin obligația de a 
suporta urmările legale ale unei fapte săvârșite;  
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b) iar alta, mai restrânsă, răspunderea (sau responsabilitatea) individuală, 
decurgând din starea normală psihofizică a făptuitorului. 

Răspundere penală este cea mai gravă formă a răspunderii juridice, care 
implică obligația unei persoane de a răspunde în fața organelor de urmărire penală și 
apoi în fața instanței de judecată pentru fapta pe care a săvârșit-o, prevăzută de legea 
penală, obligația de a suporta măsurile de constrângere penală prevăzute de lege 
pentru săvârșirea infracțiunii și obligația de a executa pedeapsa aplicată. Art. 15 alin. 
2 din Codul penal stabilește, ca principiu, faptul că “infracțiunea este singurul temei 
al răspunderii penale”. Astfel, infracțiunea este cauza răspunderii penale, iar 
recurgerea la sancțiuni de drept penal (pedepse principale, pedepse accesorii, pedepse 
complementare, măsuri de siguranță) este urmarea răspunderii penale. Potrivit art. 175 
alin. 2 Cod penal, o persoană, care exercită o profesie de interes public pentru care 
este nevoie de o abilitare specială din partea unei autorități publice sau care este 
supusă monitorizării acesteia, are calitatea de funcționar public.  

Astfel, expertul contabil sau contabilul autorizat numit de conducerea partidelor 
politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților 
naționale sau de către candidații independenți în calitate de mandatar financiar 
înregistrat oficial la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), este funcționar public 
asimilat, indiferent dacă este remunerat sau nu ori dacă sursa din care este remunerat 
este publică sau privată. 

În România, având în vedere atribuțiile legale ale mandatarului financiar, cu 
privire la evidența contribuțiilor și a cheltuielilor pentru campania electorală 
aparținând partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând 
minorităților naționale sau candidaților independenți, acesta poate răspunde din punct 
de vedere penal pentru comiterea unor fapte prevăzute de legea penală. Astfel de 
fapte ce pot fi săvârșite cuprind, în structura lor, acțiuni sau inacțiuni precum: 

 promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase;  
 pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, 

direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul săvârșită de către mandatarul financiar 
care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public 
și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să 
urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu 
sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri; 

 falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau 
prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecințe juridice; 

 falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia prin atestarea 
unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință 
de a insera unele date sau împrejurări; 
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 falsificarea unui înscris sub semnătură privată, dacă făptuitorul folosește 
înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii 
unei consecințe juridice; 

 folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este 
fals, în vederea producerii unei consecințe juridice; 

 declararea necorespunzătoare a adevărului, în vederea producerii unei 
consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe. 
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Capitolul 7 

Raportarea și controlul finanțării 
partidelor politice  și a campaniilor 

electorale 
 

Legislația în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
trebuie să asigure transparența și să favorizeze încrederea publică în competitorii 
politici. Transparența finanțării partidelor este considerată de mare importanță 
deoarece lipsa de transparență în jurul contribuțiilor private în special și al modului cu 
sunt cheltuite fondurile publice, poate afecta negativ percepția asupra legitimității 
procesului democratic. 

Pentru a crește transparența, statele trebuie să adopte legi cu prevederi clare 
privind raportarea conturilor partidelor și publicarea identității donatorilor. În plus față 
de normele privind gradul de finanțare privată și publică a partidelor politice, legislația 
privind finanțarea partidelor trebuie să includă dispoziții de publicare și de aplicare 
care să sporească responsabilitatea partidelor politice. Elementele importante ale 
cadrului legal ar trebui să includă reguli care obligă partidele să își publice conturile 
financiare și să se supună controlului independent, exercitat de organismele naționale 
de supraveghere și control (Ingrid van Biezen, Financing political parties and election 
campaigns – guidelines, Council of Europe, 2003). 

 
7.1. Raportarea informațiilor financiare ale 

competitorilor politici 
Sistemul de reglementare a finanțărilor partidelor politice și al campaniilor 

electorale trebuie să reglementeze raportarea de către competitorii politici a 
informațiilor referitoare la veniturile și cheltuielile lor, în conformitate cu 
recomandările pentru creșterea transparenței precizate în Convenția Națiunilor Unite 
împotriva Corupției (UNCAC), respectând astfel dreptul cetățenilor de a lua decizii în 
cunoștință de cauză. O astfel de reglementare permite de asemenea persoanelor 
responsabile cu aplicarea interdicțiilor de donații și cheltuieli și limitele de a 
supraveghea dacă legislația este respectată. 

Informațiile solicitate în rapoartele financiare variază considerabil în funcție de 
țări. Adesea, cel mai controversat este dacă rapoartele trebuie să dezvăluie identitatea 
donatorilor. În unele dintre aceste țări, identitatea donatorului trebuie dezvăluită 
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numai atunci când acesta contribuie cu o valoare mai mare decât o anumită sumă, în 
ideea de a crea un  echilibru între transparență și protejarea vieții private a celor care 
fac donații mai mici. De asemenea, legislația din domeniu din unele țări nu prevede ca 
rapoartele transmise să fie puse la dispoziția publicului, ceea ce contravine dispoziției 
prevederilor UNCAC menționate mai sus. O bună practică în acest domeniu ar fi ca 
rapoartele prezentate să fie disponibile online, ușor de accesat și într-un limbaj ușor 
de înțeles de către publicul larg (IDEA. Funding of Political Parties and Election 
Campaigns. A Handbook on Political Finance, 2014).  

În domeniul raportării, OSCE/ODIHR recomandă ca: 

 rapoartele să facă distincția clar între venituri și cheltuieli și să includă 
detalierea donațiilor în categorii standardizate, așa cum sunt definite de legislația din 
domeniu. Natura și valoarea tuturor donațiilor primite de un partid politic ar trebui 
identificate în rapoartele financiare.  

 rapoartele ar trebui să includă atât finanțele generale ale partidelor, cât și 
finanțele pentru campanii; 

 rapoartele ar trebui să identifice în mod clar ce cheltuieli au fost utilizate în 
beneficiul partidului și care pentru cele ale unui candidat individual. De asemenea, ele 
trebuie publicate în timp util; 

 partidelor politice ar trebui să țină evidența tuturor contribuțiilor directe și 
în natură acordate tuturor partidelor politice și candidaților în perioada electorală. 
Aceste înregistrări ar trebui să fie publice și în conformitate cu limitele de cheltuieli 
prestabilite; 

 partidele ar trebui să depună informații de bază la autoritatea de 
supraveghere și control înainte de începerea campaniei. Aceste informații ar trebui să 
includă informațiile despre contul bancar al partidului și informațiile personale ale 
persoanelor cu atribuții în domeniul finanțării partidului; 

 rapoartele privind finanțarea campaniilor ar trebui depuse la  autoritatea de 
supraveghere și control într-o perioadă de cel mult 30 de zile de la alegeri. Astfel de 
rapoarte ar trebui să fie solicitate nu numai pentru partidul în ansamblu, ci pentru 
candidații individuali și listele de candidați; 

 în efortul de a sprijini transparența, este o practică bună ca aceste rapoarte 
financiare să fie puse la dispoziție pe internet în timp util. 

 Partidele politice ar trebui să prezinte rapoarte de publice către autoritatea 
de supraveghere și control cel puțin o dată pe an în perioada non-campanie. Aceste 
rapoarte ar trebui să necesite identificarea contribuțiilor primite și și a tuturor 
cheltuielilor; 

 toate rapoartele ar trebui să fie elaborate pe o bază consolidată pentru a 
include toate nivelurile de activități ale partidului (OSCE/ODIHR, Guidelines on 
Political Party Regulation, 2010, Adopted by the Venice Commission at its 84th Plenary 
Session, Venice, 15–16 October 2010). 
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  CEHIA 
 

În conformitate cu legea privind partidele și mișcările politice, toate partidele și mișcările 
politice trebuie să deschidă conturi speciale. Cerințele contabile pentru partidele și mișcările politice 
sunt similare cu cele ale altor persoane juridice și sunt reglementate de către legea contabilității 
(Legea nr. 563/1991 Coll.). Partidele și mișcările politice trebuie să țină înregistrări corecte și 
inteligibile ale situaților financiare și să întocmească o situație financiară anuală, care trebuie 
verificată de un auditor numit de către organismul executiv al partidului / mișcării politice. 

Partidele și mișcările sunt obligate să prezinte un raport financiar anual, până la 1 aprilie a 
fiecărui an, care include: 

 situațiile financiare, conform Legii contabilității, 
 raportul auditorului asupra situațiilor financiare auditate care nu au aviz calificat, 
 veniturile totale, defalcate în conformitate cu legea, la care partidele și mișcările trebuie să 

atașeze imagine de ansamblu asupra companiilor sau a cooperativelor în care partidul sau mișcarea 
deține un anumit procent, dar și valoarea respectivului procent, precum și o imagine de ansamblu a 
împrumuturilor și a altor datorii, cu indicarea sumei, termenilor și condițiilor, inclusiv data scadenței, 
numele, prenumele și data nașterii; dacă furnizorul este o persoană juridică, numele companiei sau 
numele și numărul de identificare, 

 cheltuielile salariale plătite, cu menționarea numărului de persoane și a tipului de muncă 
prestată, a cheltuielilor totale pentru impozite, taxe și alte plăți în numerar, 

 cheltuielile electorale defalcate în funcție de tipul alegerilor la care Partidul și mișcarea au 
participat în anul calendaristic în cauză, 

 o imagine de ansamblu a donatorilor și a cadourilor acestora, indicând cuantumul donației, 
numele, prenumele și data nașterii; donația nemonetară; dacă donatorul este o persoană juridică, 
numele său comercial sau numele și numărul de identificare, precum și a altor servicii gratuite oferite 
sau a valorii bunurilor dobândite prin succesiune sau moștenire, 

 situația membrilor a căror cotizație pentru un an calendaristic depășește 50000 CZK, inclusiv 
numele, prenumele, data nașterii, municipalitatea de reședință și valoarea totală a cotizației de 
membru. 

În situația în care raportul financiar anual nu a fost prezentat, autoritatea invită partidul sau 
mișcarea politică să îl prezinte până cel târziu la 15 aprilie a anului relevant, stabilind un termen 
rezonabil. Raportul financiar anual este întocmit potrivit unui formular standardizat, ce cuprinde 
anexe, al căror model este stabilit de autoritate printr-un decret. Raportul financiar anual este 
complet dacă conține toate informațiile necesare și dacă este prezentat potrivit formularului prescris 
cu anexe. Dacă raportul financiar anual este incomplet, partidul sau mișcarea politică, într-un timp 
rezonabil, poate completa sau elimina deficiențele, termenul stabilit de autoritate nu poate fi, însă, 
mai scurt de 15 zile calendaristice. Raportul financiar anual este public, fiind disponibil pentru 
verificare la autoritate sau pe site-ul web al acesteia și publicat în termen de 7 zile de la data 
comunicării. (Legea nr. 424/1991, valabilă până la 31.12.2019, privind asocierea în partide politice și mișcări 
politice a Republicii Cehia) 

FINLANDA 
 

Obligația contabilă, conturile anuale și raportul anual al partidului politic sau asociației la care 
se face referire în decizia privind utilizarea subvenției sunt reglementate de dispozițiile Legii 
contabilității. De asemenea, aceste organizații politice prezintă anual o declarație privind utilizarea 
subvenției, precum și informații privind finanțarea campaniei electorale. Partidul politic și asociația 
politică, în decizia privind utilizarea subvenției, trebuie să facă distincția între cheltuielile utilizate 
pentru campaniile electorale și finanțarea campaniei, separat, pentru fiecare tip de alegere, și anume: 

 cheltuieli cu  publicitate electorală, ziare, distribuție gratuită și reviste, rețele de radio, 
televiziune, publicitate în aer liber, achiziționarea de reviste, broșuri și alte materiale tipărite, 
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planificare publicitară, cheltuieli cu personalul și spațiile achiziționate, precum și alte cheltuieli 
efectuate 

 finanțarea campaniei electorale, defalcată în împrumuturile acordate, ajutor pentru 
campania electorală, din partea unor persoane fizice sau persoane juridice, precum și alte surse de 
finanțare 

Fiecare subvenție primită în timpul campaniei, precum și identitatea donatorului acesteia, dacă 
valoarea subvenției este de cel puțin 1.500 EUR, trebuie menționată separat. Mai multe donații ale 
aceluiași donator în timpul campaniei sunt agregate și raportate ca o singură subvenție. Ajutorul non-
monetar este evaluat și raportat în termeni monetari. Numele donatorului nu poate fi dezvăluit fără 
acordul său explicit dacă valoarea sprijinului oferit este mai mică de 1.500 EUR. Înainte de ziua 
alegerilor, partidul și asociația politică, la care se face referire în decizia cu privire la utilizarea 
subvenției, pot depune o notificare prealabilă la Oficiul Național de Audit care ține evidența planului 
cheltuielilor și finanțării campaniei electorale. Utilizarea subvenției guvernamentale trebuie să 
respecte condițiile privind auditarea cerute de către auditor. În cazul în care auditarea este asigurată 
de către o societate de auditori, aceasta din urmă are obligația de a informa care dintre auditorii săi 
este responsabil în principal de efectuarea auditului. Față de prevederile raportului de audit, auditorul 
partidului politic beneficiar și al asociației politice menționează în decizia privind finanțarea politică 
următoarele : 

1) dacă prevederile legale și condițiile deciziei de acordare au fost respectate în utilizarea și 
raportarea utilizării ajutorului de stat 

2) dacă au fost respectate dispozițiile legale privind restricțiile privind acordarea ajutorului 
Partidul politic prezintă Oficiului de Audit de Stat raportul de audit, raportul anual și bilanțul 

partidului și asociației politice, precum și conturile și informațiile necesare. În acest scop, asociația 
la care se face referire în decizia privind utilizarea subvenției prezintă părților interesate documentele 
și informațiile corespunzătoare. Documentele și informațiile privind partidele politice se transmit în 
termen de trei luni de la aprobarea situațiilor financiare. Documentele și detaliile privind organizația 
politică se transmit în termen de o lună de la aprobarea conturilor anuale ale acesteia. 

În termen de trei luni de la data aprobării situațiilor financiare ale entității politice, entitatea 
sau fundația desemnată ca afiliată a partidului politic prezintă Oficiului de Audit de Stat raportul său 
de audit, raportul de activitate, bilanțul și declarația privind utilizarea subvenției. Oficiul Național de 
Audit emite reglementări mai detaliate privind depunerea de documente și informații. (Legea electorală 
nr. 714/02.10.1998, modificată prin SDK 1082/2019, Legea contabilității nr. 1336/30.12.1997, modificată prin 
SDK 1082/2019, Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Finlanda - Greco Eval III Rep 
(2007) 2E) 

Letonia 

În conformitate cu Legea privind finanțarea organizațiilor politice, partidele politice trebuie să 
țină evidențele contabile și conturile în conformitate cu legile și reglementările existente. Astfel, 
conturile anuale și anexele acestora, precum și registrul general se păstrează pentru o perioadă de 10 
ani (după care sunt transmise la arhivele de stat); stocurile, registrele contabile și documentele privind 
organizarea conturilor se păstrează timp de 10 ani; documentele sursă privind salariile lunare ale 
angajaților se păstrează timp de 75 de ani și toate celelalte documente sursă o perioadă de 5 ani. 

În conformitate cu legea privind partidele politice, statutul acestora trebuie să specifice 
structura organului însărcinat cu auditul economic și financiar, precum și procedura de alegere, 
competență, procedură pentru luarea deciziilor și mandatul acestui organism. În plus, statutul trebuie 
să indice și procedura de numire a unui auditor certificat și mandatul acestui auditor. Mai mult, legea 
privind finanțarea organizațiilor politice prevede că, în cazul realizării unei cifre de afaceri anuală 
care depășește de 10 ori salariul minim lunar trebuie efectuat un audit intern cu privire la activitățile 
financiare și economice, care trebuie să fie realizat de un auditor certificat, cel puțin o dată pe an 
(iar declarația auditorului trebuie să fie anexată la declarația anuală a activităților financiare care 
urmează să fie transmisă KNAB). Partidul politic suportă costurile auditului. Legea partidelor politice 
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specifică faptul că un organ de audit este ales și demis în ședința membrilor partidului, cu excepția 
cazului în care se prevede altfel în statut. În conformitate cu obligațiile de raportare, partidele 
politice trebuie să declare donațiile / cadourile individuale (acceptate și neacceptate) și să depună o 
declarație electorală de venit și cheltuieli, precum și raportul lor anual. În ceea ce privește declararea 
donațiilor / cadourilor individuale, legea privind finanțarea organizațiilor politice prevede că partidul 
politic trebuie, în termen de 15 zile de la primirea unui cadou (donație), să publice informații despre 
acest cadou (donație) pe o pagină de internet separată, indicând natura, valoarea, data primirii și 
identitatea persoanei fizice care a oferit cadoul (donație), informații care sunt publicate și de KNAB 
în baza de date a finanțelor pe site-ul său web. Informațiile din această bază de date sunt accesibile 
publicului și se raportează zilnic. În termen de 30 de zile de la alegerile Saeima, consiliului municipal 
sau parlamentului european, un partid politic care a participat la alegerile respective este obligat să 
prezinte KNAB o declarație electorală de venit și cheltuieli. Această declarație include toate veniturile 
și cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între 120 de zile înainte de alegeri și până în ziua 
alegerilor, indiferent de momentul în care s-au efectuat plăți sau de cel când a fost emis documentul 
care atestă efectuarea unei tranzacții (factură, contract sau altul). Declarația include, în mod explicit, 
următoarele cheltuieli privind: 

 publicitatea (tv, radio, internet, cu excepția site-ului propriu al partidului, în mass-media 
scrisă și în spații publice); 

 utilizarea serviciilor de poștă (inclusiv e-mail) pentru distribuirea materialelor electorale; 
 producerea și distribuirea materialelor publicitare; 
 planificarea, pregătirea și organizarea campaniei electorale; 
 salariile personalului implicat în campania electorală; 
 chirie de bunuri mobile și imobile pentru nevoile campaniei electorale; 
 costurile publicațiilor produse pentru campania electorală; 
 finanțarea evenimentelor de caritate legate de campania electorală, plata beneficiilor și 

realizarea de donații; 
 alte cheltuieli aferente campaniei electorale. 
Partidele politice trebuie să depună, de asemenea, o copie a raportului lor anual, întocmit în 

conformitate cu legea contabilității, către KNAB (și Serviciul de venituri ale statului) până la 31 martie 
a anului următor. Acest raport este cuprinzător și include cele mai relevante informații despre 
conturile partidelor. Dacă partidul are o cifră de afaceri anuală de peste 10 ori salariul minim lunar, 
raportul anual trebuie să includă și o declarație a unui auditor certificat. Există un format standardizat 
pentru declarația de venituri și cheltuieli electorale și donațiile individuale. Nu sunt cerințe privind 
raportarea de către persoanele fizice a contribuțiilor aduse partidelor politice sau campaniei lor 
electorale (persoanelor juridice le este interzis să doneze partidelor politice și/sau campaniei 
electorale a acestora).  

KNAB are acces la toate informațiile financiare și înregistrările contabile ale partidelor politice. 
În acest scop, KNAB are dreptul să solicite și să primească informații, documente și alte materiale de 
la organele de stat și municipale, companii, organizații, oficiali și alte persoane, indiferent de nivelul 
de confidențialitate al informațiilor solicitate. Donatorii sunt obligați să furnizeze informații, la 
cererea KNAB, despre veniturile, economiile și proprietățile lor.  

Mai mult, în cazul în care KNAB consideră că este necesar, un donator este obligat să furnizeze 
documente care să ateste legalitatea surselor de finanțare pe care le-a oferit. Directorul KNAB (sau o 
persoană special autorizată de acesta) poate depune cerere la președintele Curții Supreme (sau la un 
judecător al Curții Supreme autorizat în acest sens) să acceseze informațiile din conturile bancare ale 
oricărei persoane fizice. Totodată, autoritățile fiscale au dreptul de a verifica documentele contabile 
și conturile persoanelor fizice și juridice, precum și alte documente legate de contabilitate și buget, 
și are dreptul de a solicita raportări anuale de la persoane juridice. Procuratura are dreptul să solicite 
și să primească documente și alte informații de la organele de stat, bănci, administrații locale, 
întreprinderi, instituții și organizații, inclusiv partide politice. Legea privind finanțarea organizațiilor 
politice prevede că activitățile financiare și economice ale partidelor politice sunt publice. KNAB are 
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dreptul de a primi documentația relevantă, iar informațiile furnizate în rapoartele anuale ale 
partidelor politice, veniturile electorale și declarațiile privind cheltuielile efectuate vor fi publicate 
de KNAB în Monitorul Oficial și pe site-ul web al KNAB, în cel mult 10 zile de la depunerea lor. Totodată, 
informațiile despre cadourile individuale (donații) sunt publicate și pe site-ul web al KNAB (Legea nr. 
114, 16.08.1995, modificata la 01.12.2017 privind finanțarea organizațiilor politice în Letonia, Raport de 
evaluare privind transparența finanțării partidelor în Letonia - Greco Eval. III Rep. (2008) 1E) 

NORVEGIA 
 

Partidele politice înregistrate sunt supuse acelorași obligații contabile ca și alte asociații și 
trebuie să pregătească situațiile anuale în conformitate cu prevederile Legii contabilității. Legea 
partidelor politice stabilește, condițiile cu privire la accesul la primirea contribuțiilor, în sensul că 
oricine poate să contribuie la starea financiară a partidelor politice și a membrilor partidului, cu 
excepția situațiilor (contribuțiilor ilegale): donatorul nu este cunoscut partidului (contribuții 
anonime); subiecții legali se află sub controlul statului sau al altei autorități publice; donatorii sunt 
străini, adică persoane care nu sunt cetățeni norvegieni sau care nu îndeplinesc condițiile pentru 
drepturile de vot la alegerile consiliului municipal și județean. Prin „contribuție” se înțelege orice 
formă de ajutor. Contribuțiile ilegale se rambursează donatorului în termen de patru săptămâni de la 
primire. Contribuțiile, care nu pot fi rambursate donatorului, trebuie transferate către Trezorerie în 
același termen. Toate partidele politice și membrii partidului trebuie să raporteze, în termen de cinci 
luni de la sfârșitul exercițiului financiar, orice contribuție care nu a fost rambursată donatorului sau 
transferată la Trezorerie la termen.  

Toate partidele au o datorie de răspundere și de contabilitate în conformitate cu legea. Potrivit 
acestui principiu, acestea prezintă rapoarte anuale privind veniturile și cheltuielile în perioada 1 
ianuarie - 31 decembrie și activele și datoriile la 31 decembrie. Raportul trebuie prezentat în cel mult 
cinci luni de la sfârșitul exercițiului financiar. Partidele sau membrii partidului, care au avut un venit 
total mai mic de 12.000 NOK (1190 euro), după deducerea întregului sprijin public, nu au obligații 
contabile și de raportare în conformitate. Aceștia sunt obligați să furnizeze o declarație (raportare 
simplificată) potrivit căreia veniturile pe anul respectiv au fost sub acest nivel. În caz contrar, se 
aplică aceleași reguli ca și în cazul rapoartelor.  

Toate partidele și membrii partidului sunt obligați în cursul anului electoral să raporteze separat 
contribuțiile de peste 10.000 NOK (992 euro) primite în perioada de la 1 ianuarie și până la vinerea de 
dinaintea zilei alegerilor. Raportarea trebuie să aibă loc în termen de patru săptămâni de la primirea 
contribuției. Contribuțiile, primite cu cel puțin patru săptămâni înainte de sfârșitul perioadei de 
raportare, trebuie raportate până la sfârșitul zilei de vineri, înainte de Ziua alegerilor. Partidele au 
obligația de a înregistra, contabil, corect, precis și astfel încât să fie posibilă o reconstrucție, orice 
tranzacție sau dispoziție care modifică compoziția și mărimea veniturilor, costurilor, datoriilor sau 
activelor. Astfel, sistemul de contabilitate trebuie aranjat corect și clar și într-o manieră care să 
permită raportarea și verificarea informațiilor necesare raportării. Documentația, specificațiile și alte 
materiale contabile se păstrează cel puțin cinci ani, iar depozitarea acestora să  mențină capacitatea 
materialul de a fi citit. 

În ceea ce privește veniturile care trebuie raportate, legea prevede că raportul trebuie să conțină 
o evidență completă a acestora, pe parcursul perioadei. Veniturile sunt clasificate astfel: 

a. Suport public: ajutorul de stat, sprijin pentru partidul municipal/județean, alte ajutoare 
publice; 

b. Venituri din propria afacere: veniturile abonamentului, venituri din loterii, strângere de 
fonduri și altele asemenea, capitalul, venitul afacerilor, precum și alte venituri; 

c. Contribuții din partea persoanelor fizice, întreprinderilor comerciale, organizațiilor, 
asociațiilor, instituțiilor, fundațiilor; 

d. Transferuri interne de la alți membri ai partidului. 
Prin contribuție se înțelege contribuția monetară și valoarea bunurilor, serviciilor și a altor 

beneficii similare primite gratuit sau la un preț mai mic. Nu sunt considerate contribuții beneficiile 
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angajaților, care nu necesită calificări speciale sau care nu fac parte din baza de venit a 
contribuabilului. Contribuțiile, altele decât contribuțiile monetare, sunt evaluate la valoarea curentă 
și pot fi exceptate de la raportare dacă au o valoare sub limitele de cuantum. Dacă un contribuabil a 
adus una sau mai multe contribuții la organizația principală a partidului, care constituie împreună o 
valoare de cel puțin 35.000 NOK (3473 euro), valoarea contribuției și identitatea contribuabilului vor 
fi menționate separat. Același lucru este valabil și pentru contribuțiile aduse membrilor de partid la 
nivel de județ, care constituie împreună o valoare de cel puțin 23.000 NOK (2282 euro), precum și 
contribuțiilor oferite membrilor partidului la nivel municipal, care constituie împreună o valoare de 
cel puțin 12.000 NOK (1190 euro). În cazul în care au fost încheiate acorduri politice sau de afaceri cu 
unii contribuabili, acestea vor fi declarate în raport, indiferent de limitele de cuantum, identitatea 
contribuabilului fiind menționată. În cazul sponsorizării este necesară o declarație de acord dacă 
valoarea beneficiului (beneficiilor) depășește limitele de cuantum, identitatea sponsorului trebuind 
să fie indicată. Contribuțiile la organizații sau entități care sunt controlate direct sau indirect de către 
un partid sau membru al unui partid sunt menționate separat în raport dacă valoarea totală depășește 
limitele, identitatea contribuabilului fiind menționată. 

În ceea ce privește cheltuielile care trebuie raportate, se precizează că raportul conține o 
evidență completă a acestora. Cheltuielile sunt clasificate după cum urmează: 

a. Cheltuieli cu salarii, mărfuri, achiziții de servicii, financiare; 
b. Costuri cu activități de administrare, costuri asociate activităților de partid, cheltuieli pentru 

alegeri, de marketing, alte costuri. 
Partidul furnizează informații complete cu privire la activele împărțite pe active fixe și active 

circulante, pe lângă datoriile pe termen scurt și pe termen lung, iar identitatea creditorului și suma 
împrumutului sunt menționate separat dacă valoarea nominală a contractului de împrumut depășește 
limitele. Raportarea conține o declarație, potrivit căreia partidul sau membrul de partid nu a realizat 
niciun venit, cheltuieli, datorii sau active care să se abată de la cele menționate, care trebuie să fie 
semnată de liderul partidului sau de cel puțin un alt membru al consiliului (Legea nr. 102 /17.06.2005, 
modificată prin Legea nr. 65 /01.10.2015 (The Party Act)  cu privire la anumite chestiuni referitoare la partidele 
politice (Legea partidelor politice), Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Norvegia - 
Greco Eval III Rep. (2008) 6E) 

Polonia 

Legea contabilității impune partidelor politice să țină evidența conturile corespunzătoare, 
stabilind pasivul și activul, precum și toate contribuțiile primite atât individual, cât și în formă 
integrată. Donatorii trebuie identificați cu numele, prenumele, adresa și numărul cont bancar din care 
s-a efectuat transferul de fonduri. Conturile trebuie să includă, de asemenea, contracte de credit și 
donații nepatrimoniale, cu o evaluare economică în conformitate cu prețurile pieței. Informații privind 
cheltuielile partidelor politice trebuie să includă scopul, suma și furnizorul de bunuri/servicii. 
Cheltuielile pentru campaniile electorale sunt plătite din fondul electoral al unui partid politic, ale 
căror fonduri sunt supuse unor conturi separate care urmează să fie păstrate de către comisia 
electorală a partidului, pe baza unor reglementări specifice. În schimb, conturile partidului acoperă 
cheltuielile pentru campaniile electorale numai sub forma de transfer de fonduri de la Fondul electoral 
în contul comisiei electorale a partidului. 

Legislația poloneză stabilește reguli clare pentru întocmirea documentelor și înregistrarea 
acestora, obligând partidele politice să își păstreze contabilitatea într-un mod fiabil, corect, 
verificabil, lizibil și permanent, bazat pe dovezi contabile corecte. Trebuie specificată natura 
veniturilor (în special, cotizații de membru, donații, moșteniri, subvenții publice și subvenții 
specificate de lege, dobândă pentru fonduri acumulate pe conturi bancare și depozite, venituri din 
comerțul cu obligațiuni de trezorerie și facturi ale Trezoreriei de Stat, venituri din vânzarea de bunuri 
imobiliare) și ca cheltuieli ale unui partid politic (costuri legate de executarea sarcinilor statutare, a 
costurilor financiare și a altor costuri, inclusiv costurile de transfer de proprietate către caritate), 
care trebuie înregistrate în  contabilitate. De asemenea, trebuie să permită stabilirea statutului 
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creanțelor și a datoriilor cu privire la părțile contractante, angajații și membrul partidului. Legea 
obligă partidele politice să redacteze situații financiare anuale cuprinzând un bilanț (care prezintă 
soldurile activelor și pasivelor în ziua închiderii), un cont de profit și pierderi (care prezintă separat 
venituri și cheltuieli, profituri și pierderi pentru anul fiscal precedent și curent) și informații 
suplimentare; informațiile suplimentare trebuie să includă date despre subvenția primită de la bugetul 
de stat (soldul fondurilor de subvenții la începutul perioadei de raportare, valoarea subvenției primite 
în perioada de raportare, fondurile de subvenție transferate către Fondul de experți și Fondul 
electoral, cheltuieli de la fonduri de subvenții suportate în scopuri statutare, fonduri de subvenție 
utilizate pentru rambursarea împrumuturilor bancare și credite suportate pentru finanțarea activității 
statutare, alte cheltuieli încasate la fonduri de subvenție, soldul fondurilor de subvenție, la sfârșitul 
perioadei de raportare) si la subvențiile bugetului de stat transferate expertului.  

Partidele politice sunt, în primul rând, obligate să prezinte un raport financiar anual privind 
subvenția primită de la bugetul de stat și cheltuielile înregistrate, împreună cu avizul și raportul unui 
auditor desemnat de Comisia Electorală Națională. Raportul trebuie să acopere un an calendaristic și 
urmează să fie transmis până la 31 martie a anului următor. Conținutul și anexele obligatorii ale 
acestuia sunt specificate printr-o  ordonanță a ministrului finanțelor, care conține și un exemplu de 
raport. Totodată, raportul trebuie să includă informații cu privire la valoarea subvenției primite, la 
cheltuielile partidului politic (sume transferate către Fondul de experți și Fondul Electoral, cheltuielile 
efectuate pentru scopuri statutare - cum ar fi remunerații, asigurări sociale, consumul de materiale 
și energie, servicii de externalizare, inclusiv mass-media, taxe, rambursarea creditelor bancare cu 
dobânzi, cheltuieli suportate care nu sunt conforme cu scopul specificat statutar), suma neutilizată a 
subvenției și a cheltuielilor suportate de Fondul de experți (pentru expertize juridice, politice, 
sociologice, pentru activități de editare/educaționale și în scopuri care nu sunt în conformitatea cu 
intenția specificată în textul legal).  

Partidele politice trebuie să depună până la 31 martie a fiecărui an un raport privind sursele de 
fonduri și cheltuielile cu Fondul electoral în anul calendaristic anterior, împreună cu avizul și raportul 
unui auditor desemnat de Comisia Electorală Națională. Raportul trebuie să acopere toate veniturile 
partidelor politice care provin atât din finanțarea publică, cât și din cea privată, inclusiv donații și, 
separat, veniturile și cheltuielile pe fondul electoral; alte cheltuielile pentru activitățile partidelor 
politice nu trebuie raportate, în special, informațiile privind sursele de finanțare trebuie să includă 
fonduri plătite în conturile bancare ale partidului politic (provenind din cotizații de membru, donații, 
moștenire de la persoane fizice, dobândă pentru fonduri în conturile bancare și depozite, deținerea și 
comerț cu obligațiuni și facturi ale Trezoreriei Statului, vânzare de active aparținând partidului, 
credite bancare - cu specificarea clauzelor contractuale, subvenția primită), precum și cotizațiile de 
membru și alte contribuții / donații care nu depășesc într-un singur an, salariul minim lunar. În plus, 
valorile nemonetare, care acoperă donații în natură, moștenirile, legatele, serviciile furnizate pentru 
partid, fonduri care provin din alte surse și, în final contribuțiile făcute în contradicție cu 
reglementările legale, care au fost acceptate.  

Partidele politice sunt obligate să transmită datele personale ale persoanelor de la care au 
provenit fondurile. Toate contribuțiile (inclusiv contribuțiile ilegale) trebuie să fie raportate în mod 
individual, indicând natura, cantitatea sau valoarea și identificarea contribuțiilor depășind valoarea 
legală. În ceea ce privește comisiile electorale, formate din partide politice, coaliții de partide în 
vederea participării la alegeri, acestea sunt în mod egal obligate să prezinte rapoarte către Comisia 
Electorală Națională, în termen de trei luni de la data alegerilor (patru luni în cazul alegerile pentru 
Parlamentul European).  

Rapoartele electorale trebuie să conțină informații privind veniturile, inclusiv donațiile, 
cheltuielile și datoriile financiare ale comitetului electoral în cauză și acestea trebuie să fie însoțite 
de avizul scris al unui auditor competent, cu excepția celor în cazul alegerilor locale, dar organismul 
de control poate cere opinii experților sau rapoarte întocmite de către un auditor expert.  (Legea 
partidelor politice nr. 604/1997, modificată la 21.06.2017, Raport de evaluare privind transparența finanțării 
partidelor în Polonia - Greco Eval III Rep (2008) 2E) 
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SERBIA 
 

Legea privind finanțarea partidelor politice stabilește reguli specifice pentru păstrarea 
evidențelor financiare și a situațiilor financiare ale partidelor politice. În plus, se aplică, de asemenea, 
regulile generale privind contabilitatea cuprinse în legea contabilității și a auditului. Partidele politice 
trebuie să deschidă un cont bancar în scopul colectării veniturilor și al ținerii evidenței cheltuielilor. 
Partidele politice trebuie să reglementeze relațiile financiare între unitățile lor organizatorice prin 
acte de reglementare internă. Eventualele datorii suportate de entitățile organizaționale ale unui 
partid politic trebuie achitate din contul partidului principal. Partidele politice trebuie să țină 
evidența contabilă a tuturor veniturilor și cheltuielilor. Reglementările detaliate cu privire la modul 
în care trebuie păstrate și afișate aceste înregistrări sunt cuprinse în manualul cu privire la conținutul 
rapoartelor privind contribuțiile la partidele politice și proprietățile acestora, emise de Ministerul 
Finanțelor. În special, înregistrările contabile trebuie să urmărească sursa, suma și structura 
veniturilor și a cheltuielilor în conformitate cu reglementările contabile. În acest sens, nu există nicio 
diferență între partidele politice și alte entități juridice. O caracteristică specifică a regimului contabil 
impus partidelor politice este obligația de a păstra înregistrări separate ale donațiilor private primite 
(cu indicarea fiecărui donator și a fiecărei contribuții în funcție de tip - de exemplu cadou, servicii 
gratuite etc.) și a activelor partidului (clădiri, terenuri, spații de birouri, echipamente, active 
financiare etc). Partidele politice sunt, de asemenea, solicitate să înregistreze orice modificare legată 
de creșterea și scăderea valorii activelor lor, precum și modificări care rezultă din reevaluarea 
proprietății partidului. Înregistrările păstrate pentru clădiri, echipamente și alte mijloace fixe ar 
trebui să conțină, de asemenea, date cu privire la prețul de achiziție, amortizat și valoarea actuală 
pentru fiecare activ. În cazul clădirilor și a spațiului de birouri, este necesară, de asemenea, 
specificarea locației exacte. Înregistrările în numerar trebuie să afișeze informații prezente cu privire 
la cifra de afaceri zilnică (intrări și ieșiri de fonduri) și soldul fondurilor la o anumită dată. Legea nu 
prevede norme specifice privind evidența financiară a campaniilor electorale. 

Un partid politic este obligat să prezinte directorului Agenției Anticorupție trei tipuri de rapoarte 
financiare: 

(1) Declarația anuală și certificatul unui auditor autorizat. Conținutul declarației anuale este 
definit de manualul privind conținutul și formatul formularelor de declarații financiare pentru asociații 
de afaceri, cooperative, alte entități juridice și antreprenori. Acestea cuprind un bilanț, situația 
veniturilor, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor capitalului și anexa statistică. 

(2) Raportul privind toate contribuțiile care depășesc 6.000 de dinari (60 EUR). Ar trebui să 
menționeze numele donatorului, precum și valoarea și tipul contribuției. 

(3) Raportul privind activele, care includ date detaliate despre tipul de proprietate, originea sa, 
valoarea brută, ajustarea valorii și valoarea netă. Partidele politice și candidații independenți trebuie 
să se prezinte, în termen de 10 zile calculate din ziua votării, la Agenția Anticorupție: 

 Raportul complet care cuprinde originea, suma și structura fondurilor strânse și cheltuite 
pentru campania electorală. Această obligație se aplică atât la alegerile periodice, cât și la cele ad-
hoc / anticipate, dar nu și la referendumuri 

 Raportul privind toate contribuțiile care depășesc 6.000 de dinari (60 EUR) în care se 
menționează numele donatorului, precum și valoarea și tipul contribuției 

Manualul privind conținutul înregistrărilor și compilarea rapoartelor privind contribuțiile la 
partidele politice și proprietatea acestora stabilește formatul rapoartelor de campanie. Detaliile 
privind tipurile și sumele colectate și utilizate din surse private trebuie specificate pe categorii, adică 
finanțare publică, cotizații de membru, contribuții de la persoane juridice și persoane fizice, venituri 
din activități promoționale ale unui partid politic, venituri din proprietatea unui partid politic si 
moșteniri.  Partidele politice trebuie să își păstreze rapoartele financiare (anuale/de campanie) 
pentru cel puțin șase ani de la depunere.  

Există patru mijloace diferite pentru a accesa conturile politice: 
 rapoartele financiare vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Serbia  
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 Agenția Anticorupție are obligația de a se asigura că toate rapoartele financiare sunt deschise 
publicului și trebuie să ia măsurile adecvate pentru a asigura accesul liber la informații din rapoarte 
pentru toți cetățenii. Agenția ține un registru special al situațiilor financiare ale partidelor politice, 
care este disponibil public pe site-ul web al agenției (www.korupcija.gov.rs) 

 conform Legii privind accesul liber la informațiile de importanță publică, persoanele fizice au 
dreptul de a obține o copie a oricărui document deținut de un organism al autorității publice 

 conturile anuale pot fi accesate prin Centrul de Solvabilitate al Băncii Naționale a Serbiei 
(Legea nr. 43/2011 privind finanțarea activității politice în Republica Serbia, modificată prin Legea nr. 123/2014, 
Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Republica Serbia - Greco Eval. III Rep. (2010) 3E) 

Slovacia 

În conformitate cu Legea nr. 431/2002 privind contabilitatea, partidele politice și mișcările 
politice sunt obligate să țină evidența contabilă a veniturilor și cheltuielilor lor. Partidele politice sunt 
supuse acelorași obligații contabile ca și societățile comerciale, fiind obligate să țină evidența 
contabilă pentru cel puțin 5 ani. Un candidat la președinție este, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 46/1999 privind metoda de alegere a președintelui Slovaciei, obligat să țină evidența tuturor 
veniturilor și cheltuielilor, precum și a donațiilor utilizate în campania privind publicitatea electorală.  

Cheltuielile pentru campaniile privind publicitatea electorală ale unui candidat la președinție 
sunt definite ca suma totală de bani și alte resurse care au o valoare economică suportată de 
candidatul prezidențial pentru plata furnizorului, cum ar fi reclame în perioada campaniei electorale, 
programe de sponsorizare în mass-media, plata reclamelor plasate în locuri publice și plata pregătirii 
de programe publicitare, afișe, pliante și alte materiale și obiecte publicitare, indiferent dacă 
obligația de a face plata cade direct asupra candidatului la președinție sau asupra terților.  

În temeiul Legii nr. 431/2002 privind contabilitatea, entitățile contabile, care includ partidele 
politice, dar nu și candidații la președinție, au obligația să păstreze înregistrări contabile corecte și 
inteligibile. Pentru neîndeplinirea sau încălcarea acestor obligații, autoritățile fiscale pot aplica o 
amendă de până la 3% din valoarea totală a sumei contabile, în funcție de obligația încălcată / 
neîndeplinită. În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2005, partidele politice trebuie să prezinte 
un raport anual cu privire la finanțele lor. În perioadele electorale, partidele politice trebuie să 
comunice Ministerului Finanțelor un raport intermediar și final privind finanțele campaniei electorale. 

Un partid politic trebuie să prezinte raportul anual privind finanțele sale Consiliului Național al 
Republicii Slovace până la 30 aprilie a anului contabil următor. În conformitate cu prevederile legale, 
acest raport anual include: 

 situațiile financiare ale partidului politic pentru perioada contabilă, certificate de un auditor 
 o imagine de ansamblu asupra veniturilor partidului politic 
 înregistrări separate ale donațiilor și serviciilor gratuite (în conformitate cu dispozițiile Legii 

nr. 85/2005, care include data acceptării cadoului sau a serviciului gratuit, suma, datele de 
identificare ale donatorului sau ale părții contractante care a furnizat serviciul gratuit) 

 înregistrări separate pentru împrumuturi și credite (inclusiv data primirii împrumutului sau 
creditului, suma, data rambursării convenite, numele complet și adresa creditorului / prestatorului 
de credit, dacă creditorul este o persoană fizică sau numele companiei, numărul de identificare și 
adresa de birou dacă creditorul / furnizorul de credit este o persoană juridică) 

 numărul membrilor de partid, suma totală a cotizațiilor de membru pe care le-a primit 
partidul politic și înregistrările separate ale cotizațiilor de membru, inclusiv numele și adresele 
membrilor care au plătit peste 25.000 SKK (aproximativ 750 EUR) în anul respectiv  

 situațiile financiare ale societății în care partidul este fondator sau partener unic 
 informații despre situația financiară a partidului politic pentru cel puțin două perioade 

contabile anterioare  
 informații despre evenimente de importanță specială care vor avea loc după sfârșitul 

perioadei vizate de raport 
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 informații privind distribuirea profitului sau decontarea pierderilor  
 informații cu privire la îndeplinirea obligațiilor fiscale 
 o imagine de ansamblu asupra datoriilor restante 
Raportul anual trebuie să fie certificat de auditor pentru a vedea dacă este în conformitate cu 

situațiile financiare pentru aceeași perioadă contabilă și dacă managementul economic al partidului 
politic respectă cerințele legale. Declarația auditorului trebuie să fie inclusă în raportul anual al 
partidului , depus la Consiliul Național al Republicii Slovace. Mai mult, un partid trebuie să raporteze 
separat asupra finanțelor campaniei sale legate de alegerile Consiliului Național.  

Partidul politic este obligat să prezinte un raport provizoriu Ministerului Finanțelor, cel târziu cu 
21 de zile înainte de alegeri, care acoperă perioada din ziua în care alegerile sunt declarate până la 
30 de zile înainte de organizarea alegerilor; raportul final, care acoperă întreaga perioadă din ziua în 
care alegerile sunt declarate până în ziua desfășurării alegerilor, urmează să fie înaintat Ministerului 
Finanțelor în cel mult 3 zile de la alegeri. Informațiile care trebuie incluse atât în rapoartele 
intermediare, cât și în cele finale sunt următoarele: 

 o imagine de ansamblu a cheltuielilor legate de sondajele pre-electorale și de sondajele de 
opinie publică 

 o imagine de ansamblu a cheltuielilor pentru reclame, publicitate în presă periodică, 
difuzare de reclame politice, afișe electorale și alte mijloace de informare 

 o imagine de ansamblu a cheltuielilor privind deplasările membrilor partidului politic și 
alocațiilor acordate angajaților partidului în acest scop, în timpul campaniei electorale 

 o imagine de ansamblu a tuturor celorlalte cheltuieli legate de promovarea activităților și 
programului de guvernare a partidului politic 

 o imagine de ansamblu asupra donațiilor, serviciilor gratuite, împrumuturilor și creditelor 
pe care partidul le-a primit în perioada acoperită de raportul intermediar și respectiv raportul final 

 înregistrările separate, menționate anterior de către partid, pentru împrumuturi, credite, 
donații și servicii furnizate gratuit, inclusiv date relevante cu privire la nume, sume etc., în măsura în 
care acestea au fost acceptate în perioada acoperită de raportul intermediar și final. 

Candidații la președinție trebuie să raporteze Ministerului Finanțelor cuantumul resurselor 
financiare pe care l-au primit pentru campania lor de publicitate și suma totală a resurselor necesare 
în campania lor de publicitate, în termen de 30 de zile din ziua alegerilor. Aceste rapoarte trebuie să 
includă numele și adresele fiecărui donator și valoarea donației sau serviciului său gratuit, taxa, dacă 
valoarea donației sau serviciul gratuit depășește 10.000 SKK (aproximativ 300 €) în cazul unei persoane 
fizice sau 100.000 SKK (aproximativ 3.000 €) în cazul unei persoane juridice. 

În ceea ce privește partidele politice, nu există nicio cerință pentru contribuabili în ceea ce 
privește înregistrarea / raportarea contribuțiilor către partidele politice, entități și organizații 
afiliate, candidați la alegeri sau campanii electorale. 

Cu privire la candidații la președinție, editorii de periodice, posturi de radio și televiziune, 
furnizorii de reclame în locuri publice și alte entități fizice sau juridice care au furnizat programe 
publicitare, afișe, pliante și alte materiale publicitare în beneficiul unui candidat la președinție sunt 
obligate să informeze Ministerul Finanțelor în termen de 30 de zile de la alegerile prezidențiale cu 
privire la suma resurselor cheltuite de candidatul prezidențial individual pentru publicitate (adică 
orice anunț public destinat să sprijine un candidat sau făcut în beneficiul candidatului, care a fost 
publicat, difuzat sau pregătit). Datele transmise Ministerului Finanțelor trebuie să includă informații 
despre prețul de piață al reclamelor, materialelor publicitare și programelor sponsorizate care au fost 
publicate, difuzate sau pregătite gratuit sau la un preț redus. 

Auditorul care certifică situațiile financiare care vor fi incluse în raportul anual al unui partid 
politic are acces la înregistrările contabile ale partidului și are dreptul de a solicita de la organul 
statutar al partidului politic, toate documentele și informațiile necesare indispensabile pentru 
efectuarea auditului. În plus, autoritățile fiscale au acces la registrele contabile ale partidelor 
politice. 
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Informațiile financiare detaliate - altele decât cele conținute în rapoartele anuale prezentate 
Consiliului Național și raportul campaniei electorale prezentate Ministerului Finanțelor - inclusiv 
facturile, nu sunt accesibile publicului.  

Rapoartele anuale ale partidelor politice cu privire la finanțele lor sunt publicate de Biroul 
Consiliului Național pe site-ul său web, în urma deciziei Consiliului Național (sau a organismului său 
autorizat luată până la 31 iulie a anului respectiv. Datele de naștere (identificare) ale persoanelor 
fizice nu sunt incluse în informațiile publicate. 

Rapoartele intermediare și finale ale partidelor politice privind finanțele campaniei electorale 
sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, în termen de 7 zile de la primirea acestuia și rămâne 
până la publicarea raportului final. Datele de naștere (identificare) ale donatorilor nu sunt publicate. 
Raportul final va fi publicat pe site-ul web al Ministerului Finanțelor în termen de 30 de zile de la 
primire și va rămâne pe site timp de 6 luni după acest moment. 

Ministerul Finanțelor nu are obligația de a publica informațiile care i-au fost transmise de către 
candidații la președinție (și de editorii de reviste, posturi de radio și televiziune, furnizorii de reclame 
în locuri publice și alte entități fizice sau juridice care au pregătit programe de publicitate, afișe, 
pliante și alte materiale publicitare în beneficiul unui candidat la președinție). Aceste informații ar 
intra sub incidența Legii nr.211 / 2000 privind accesul liber la informațiile publice odată depus la 
Ministerul Finanțelor și astfel va fi accesibil publicului. 

Partidele politice trebuie să aibă situațiile financiare pentru perioada contabilă certificată de un 
auditor, care este numit de Curtea de Conturi din Slovacia de pe o listă de auditori, prin tragere la 
sorți. Pe lângă certificarea situațiilor financiare, auditorul trebuie să verifice și dacă raportul anual 
este în conformitate cu situațiile financiare pentru aceeași perioadă contabilă și dacă gestionarea 
economică a partidului respectă legea. Raportul auditorului trebuie să fie inclus în raportul anual 
transmis de partidul politic Consiliul Național al Republicii Slovace. În schimb, nu există cerințe de 
audit pentru candidații la președinție (Legea nr. 85/2005 privind partidele și mișcările politice în Slovacia, 
modificată la 16.07.2019, Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Republica Slovacia - 
Greco Eval III Rep (2007) 4E) 

 Slovenia 

Slovenia a luat o serie de măsuri pentru a îmbunătăți legislația, transparența și controlul 
finanțelor politice. Finanțarea partidelor politice și finanțarea campaniilor electorale, precum și celor 
privind referendumul sunt supuse regulilor din legea partidelor politice (ZPolS) și legea campaniilor 
pentru alegeri și referendumuri (ZVRK). Cele două acte prevăd un model mixt de finanțare, care 
prevede finanțare publică, dar și donații private pentru partidele politice și campaniile electorale în 
anumite limite. Astfel, finanțarea publică pentru campaniile electorale constă în rambursarea parțială 
a cheltuielilor campaniei (până la 0,33 EUR per vot obținut pentru o listă de candidați la alegerile 
Adunării Naționale), în timp ce partidele politice care au primit un procent din voturile exprimate la 
alegerile Adunării Naționale sunt, de asemenea, eligibile pentru primi bani publici, în conformitate cu 
Legea partidelor politice. Cotizațiile membrilor de partid reprezintă o mică parte din veniturile unui 
partid. 

În conformitate cu legea partidelor politice (ZPolS), acestea trebuie să prezinte Adunării 
Naționale până la 31 martie a fiecărui an un raport anual privind operațiunile partidului în anul 
precedent, în care trebuie să se detalieze toate veniturile și cheltuielile, în special sursele de venit, 
așa cum prevede legea slovenă a contabilității. Partidele politice trebuie să își păstreze documentația 
pentru cel puțin 10 ani de la sfârșitul anului fiscal sau permanent, acolo unde este cazul, în 
conformitate cu legea. Partidul trebuie să specifice ce organism/persoană este responsabil pentru 
operațiunile materiale și financiare, precum și cum este organizat la nivel național. Astfel, poate fi 
controlat orice venit sau finanțare separată a sucursalelor locale și regionale, inclusiv finanțarea 
publică din partea municipalităților, precum și veniturile deținute de partide (pentru activități 
culturale și de publicare) sau sursele organizațiilor de tineret, care trebuie considerate finanțări ale 
partidului politic în ansamblu și consemnate în acest mod în conturile partidului. Raportarea 
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operațiunilor financiare ale partidului, face referire la activitățile financiare operate prin contul 
bancar unic, cu mai multe sub-conturi pentru sucursalele locale și regionale, organizațiile de tineret 
și alte structuri după caz. Partidele politice (sau organizatorii campaniilor electorale) nu au obligații 
de a efectua audituri (interne), dar va fi exercitată o anumită formă de supraveghere financiară 
conform statutelor partidului, nefiind necesară utilizarea auditorilor independenți certificate. 

Raportul privind activitățile desfășurate în anul anterior, pe care partidele trebuie să-l prezinte, 
include în mod explicit numele și adresele donatorilor (și valoarea donației lor) ale căror donații au 
depășit de 3 ori salariul mediu lunar al anului precedent, precum și cheltuielile campaniei electorale. 
Mai mult, trebuie să fie raportate toate activele partidului și modificările acestor active, inclusiv „o 
declarație a surselor de fonduri pentru o creștere a activelor, dacă această creștere depășește suma 
de 5 ori a salariului mediu lunar al anului precedent”. 

Ministerul Finanțelor stabilește ce înseamnă conținutul detaliat al raportului anual al partidelor 
politice, inclusiv raportul contabil și raportul de afaceri al partidului, bilanțul și situațiile privind 
veniturile și cheltuielile întreaga organizație de partid.  Regulamentul prevede tabele standardizate 
pentru: 

 situațiile privind veniturile și cheltuielile  
 contribuții / donații - inclusiv contribuțiile membrilor - ale persoanelor juridice, fizice, care 

depășesc de 3 ori salariul mediu lunar al anului precedent 
 activele, surse de active, pasive față de active și diferența de valoare a activelor față de 

anul precedent 
 imobilizări necorporale și imobilizări corporale  
 costuri ale campaniei electorale 
Veniturile trebuie defalcate în funcție de sursa: taxe de membru, contribuții în funcție de 

persoane fizice, juridice, venituri din bunuri / bunuri, cadouri, moșteniri, bugetul de stat, bugetul 
local, profitul din veniturile companiei din proprietatea părții, venitul extra-obișnuit și transferul 
veniturilor excedentare. Cheltuielile trebuie defalcate în: cheltuieli, costuri materiale, costuri de 
servicii, ajustări (corectarea activelor), amortizări, provizioane, costuri de muncă, alte costuri, 
cheltuieli pentru finanțare, cheltuieli extraordinare și excedent de cheltuieli, transferate din anii 
precedenți. Înainte de a fi prezentat Adunării Naționale, raportul trebuie să fi fost trimis spre 
examinare Curții de Conturi.  

În conformitate cu legea privind campaniile pentru alegeri și referendumuri, organizatorii 
campaniilor pentru alegerile Adunării Naționale, Parlamentului European și Președintelui și pentru 
referendumurile naționale trebuie să depună, în termen de 15 zile de la închiderea contului bancar al 
campaniei, raportul financiar către Adunarea Națională și Curtea de Conturi, inclusiv: 

 suma totală a fondurilor strânse și utilizate pentru campania electorală; 
 date privind donațiile de peste 3 ori salariul mediu lunar, cu excepția donațiilor furnizate 

partidelor politice, în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice; 
 informații despre împrumuturi, care se ridică la mai mult de 3 ori salariul mediu lunar al 

anului precedent, inclusiv numele împrumutătorului; 
 informații privind plățile amânate, care depășesc de 3 ori salariul mediu lunar al anului 

precedent, inclusiv numele persoanei fizice sau juridice care a aprobat plata amânată. 
Organizatorii campaniei pentru alegerile pentru primării și consiliul municipal sau pentru 

referendumurile locale sunt obligați să prezinte un raport în termen de 15 zile de la închiderea contului 
bancar al campaniei, către consiliul municipal și Curtea de Conturi, privind suma totală a fondurilor 
strânse și utilizate pentru campania electorală, inclusiv date despre sursele fondurilor și activitățile 
pentru care au fost utilizate aceste fonduri, precum și date complete privind contribuțiile, 
împrumuturile și plățile amânate. 

În ceea ce privește accesul la înregistrările contabile ale partidelor politice în cazul unui control, 
Curtea de Conturi ar avea acces deplin la toate informațiile financiare și la evidențele contabile ale 
partidului, la fel ca și autoritățile competente, în contextul unei anchete penale. 
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Legea partidelor politice prevede că toate operațiunile financiare și materiale ale unui partid 
trebuie să fie publice. În privința campaniilor electorale, înregistrările financiare ale organizatorilor 
sunt accesibile de către Curtea de Conturi, la cererea acesteia organizatorul campaniei electorale, 
Banca Sloveniei și băncile comerciale la care organizatorul campaniei electorale a deschis un cont 
bancar de campanie, sunt obligate să prezinte documentele menționate de către Curte. Legea privind 
campaniile pentru alegeri și referendumuri prevede că rapoartele pe care organizatorii campaniei 
electorale trebuie să le prezinte Adunării Naționale și Curții de Conturi, pentru alegerile Adunării 
Naționale și ale Parlamentului European, alegerile prezidențiale și referendumurile naționale, consiliul 
municipal, precum și Curții de Conturi, pentru alegerile pentru consiliul municipal, alegerile primare 
și referendumurile locale, devin disponibile publicului după depunerea la Adunarea Națională, consiliul 
municipal și / sau Curtea de Conturi. În acest scop, rapoartele sunt publicate pe site-ul Curții de 
Conturi și pot fi accesate, la cerere, și prin intermediul Adunării Naționale sau a consiliului municipal, 
după caz (Legea nr. 100/2005 privind partidele politice, republicată prin Legea nr. 46/2014, Raport de evaluare 
privind transparența finanțării partidelor în Slovenia - Greco Eval. III Rep. (2007) 1E) 

Spania 

Obligațiile contabile relevante ale partidelor politice cu privire la activitățile lor operaționale 
sunt stabilite prin Legea organică nr. 8/2007 privind finanțarea partidelor politice. Conturile și 
rapoartele financiare ale partidelor politice sunt supuse principiilor contabile generale. În acest 
context, partidele politice au obligația să țină evidența contabilă, inclusiv înregistrări exacte ale 
veniturilor și cheltuielilor. În special, evidențele contabile trebuie să cuprindă următoarele informații: 

 Inventarul anual al activelor partidelor politice 
 Informații privind veniturile: 
 venituri din cotizațiile de membru 
 venituri din proprietatea aparținând partidelor politice 
 subvenții publice 
 profituri din activități curente ale partidelor politice 
 Informații privind cheltuielile: 
 cheltuieli de personal 
 cheltuielile efectuate la achiziționarea de bunuri și servicii 
 cheltuieli financiare rezultate din împrumuturi 
 alte cheltuieli administrative 
 cheltuieli aferente activităților de partid. 
 Informații privind operațiunile de capital de risc legate de: 
 împrumuturi și credite 
 investiții 
 debitori și creditori 
Partidul politic trebuie să deschidă conturi bancare separate pentru a urmări cotizațiile de 

membru, pe de o parte și toate celelalte tipuri de donații private, pe de altă parte. Instituțiile 
financiare relevante trebuie să furnizeze donatorilor un document care să ateste data la care a fost 
făcută donația, suma donată și identitatea fiscală a donatorului. Pentru donații în natură, partidul 
politic trebuie să furnizeze donatorului un document care atestă formal că donația a fost efectiv 
făcută și are un caracter irevocabil. 

Mai mult, Legea nr. 5/1985 privind regimul alegerilor generale necesită o contabilitate detaliată 
separată a veniturilor și cheltuielilor campaniilor electorale. Partidele politice trebuie să angajeze un 
așa-numit „administrator electoral” pentru gestionarea finanțelor legate de campanii. De asemenea, 
un cont bancar specific trebuie deschis pentru activitățile desfășurate în campanie: toate donațiile și 
cheltuielile trebuie să fie executate prin acest tip de cont. În ceea ce privește donațiile făcute prin 
intermediul acestor conturi bancare, acestea trebuie să specifice identitatea donatorului, inclusiv 
numele acestuia, adresa și datele cărții de identitate / pașaport. În ceea ce privește cheltuielile 
efectuate în timpul campaniilor electorale, după terminarea campaniei, banii depuși în aceste conturi 
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pot fi utilizate numai în cele 90 de zile de la alegerile relevante și numai pentru a achita orice 
cheltuieli angajate înainte de închiderea campaniei corespunzătoare. Orice cetățean care a împlinit 
vârsta de 18 ani și are capacitate juridică deplină poate fi numit ca administrator electoral. De 
asemenea, reprezentanții partidului pot ocupa funcția de administratori electorali; cu toate acestea, 
candidaților li se interzice să îndeplinească astfel de sarcini. Dacă un partid își prezintă candidatura 
în mai multe provincii, pe lângă administratorul electoral, este numit un administrator general care 
să coordoneze și să consolideze conturile de campanie relevante ale partidului în cauză. 

Legislația relevantă privind finanțarea partidelor nu include nicio cerință specifică cu privire la 
perioadele legale de evidență. Cu toate acestea, autoritățile indică faptul că partidele politice ar fi, 
în principiu, legate de principiile generale comerciale și de impozitare în acest domeniu. În consecință, 
administrația financiară și documentele aferente (inclusiv fișierele informatice) ale unui partid politic 
ar trebui să fie păstrate cel puțin șase ani. 

Partidele politice care primesc fonduri publice trebuie să raporteze separat activitățile 
operaționale și cele ale campaniilor electorale. Raportarea separată a finanțelor operaționale și ale 
campaniei, au ca scop facilitarea mai bună a auditului acestora. Cu toate acestea, atât finanțele 
operaționale, cât și cele electorale trebuie să fie agregate într-o etapă ulterioară și consolidate în 
conturile anuale ale partidelor politice. Raportarea financiară a grupurilor parlamentare este 
reglementată de reguli separate. 

În ceea ce privește activitățile operaționale, comitetul unui partid politic este responsabil de 
pregătirea unui raport financiar anual, inclusiv:  

 bilanț (cuprinzând o declarație privind activele și pasivele) 
 contul de profit și pierdere  
 note explicative, care conțin informații detaliate despre diferitele donații primite din surse 

publice și private 
În ceea ce privește donațiile private, acestea trebuie să detalieze identitatea donatorului 

(persoană fizică sau juridică) și valoarea contribuției primite. Singura excepție de la dezvăluirea 
identității donatorului este permisă cu privire la o singură categorie de venituri, adică venituri din 
proprietățile și activitățile partidului și numai dacă suma este sub 300 EUR. În plus, notele explicative 
trebuie să fie însoțite de o anexă care să includă informații detaliate despre împrumuturi (adică 
identitatea creditorului, suma totală a împrumutului, rata dobânzii, perioada de rambursare, 
cheltuielile legate de datorie și orice situație relevantă care ar putea afecta condițiile inițiale 
convenite pentru împrumutul în cauză). Aceste documente vor fi transmise Curții de Conturi până la 
30 iunie a fiecărui an. 

Pedeapsa de cinci până la șapte luni de închisoare se aplică persoanei care încalcă obligația 
prevăzută de legea fiscală, și anume de  ține evidența contabilă comercială, și: 

a) Nu îndeplinește obligația menționată în procedura de evaluare directă a bazelor impozabile 
b) Păstrează înregistrări contabile diferite, făcând referire la același an, care înregistrează 

ascund sau simulează adevărata situație 
c) Nu introduce tranzacții, acte, operațiuni sau tranzacții economice în general în registrele 

obligatorii sau înscrie alte cifre decât cifrele reale 
d) Face înregistrări contabile fictive în registrele obligatorii 
În ceea ce privește finanțele campaniei, administratorii electorali trebuie să înainteze Curții de 

Conturi (sau instituției de audit relevante la nivelul Comunității Autonome, după caz), în cele 100-125 
de zile următoare campaniei electorale relevante raportul cu detalii despre veniturile și cheltuielile 
campaniilor electorale. Toate instituțiile de credit care au acordat împrumuturi pentru campaniile 
electorale, precum și furnizorii de servicii care au facturat pentru o sumă care depășește 6.000 EUR, 
trebuie să raporteze aceste operațiuni Curții de Conturi. 

Rapoartele financiare ale partidelor politice sunt deținute de Curtea de Conturi (sau de Instituția 
de Audit relevantă la nivelul Comunității Autonome, după caz). Autoritățile de aplicare a legii au acces 
la evidența contabilă a partidelor politice, în cazul suspiciunii cu privire la comiterea unei fapte 
penale, la fel ca autoritățile fiscale în scopul inspecției fiscale. Partidele politice nu intră sub incidența 
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accesului liber la reglementările informaționale. Prin urmare, informațiile financiare detaliate (altele 
decât cele cuprinse în raportul anual privind finanțarea partidelor, publicat de Curtea de Conturi), nu 
sunt accesibile publicului. Curtea de Conturi nu este supusă unei obligații formale de a face 
publicitatea rapoartelor financiare ale partidelor politice. Cu toate acestea, este necesar să emită un 
raport anual privind finanțarea partidelor în termen de 6 luni de la depunerea acestor rapoarte. Acest 
raport conține constatări și observații în legătură cu monitorizarea finanțelor politice efectuate; de 
asemenea, acesta cuprinde, de obicei, o anexă cu informații sumare cu privire la conturile anuale ale 
partidelor politice. Raportul este trimis Parlamentului și ulterior publicat în Jurnalul Oficial spaniol 
(BOE), precum și pe site-ul web al Curții de Conturi (Legea nr. 6/2002 privind partidele politice, republicată 
la 31.03.2015, Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Spania - Greco Eval. III Rep. (2008) 
3E) 

Suedia 

Legea privind transparența în finanțarea partidelor are ca scop asigurarea informațiilor publice 
cu privire la modul în care partidele, membrii adunărilor politice decizionale și înlocuitorii acestor 
membri își finanțează activitățile. 

Un partid trebuie să raporteze modul în care și-a finanțat operațiunile. Conturile trebuie să 
menționeze clar ce fonduri au obținut în desfășurarea activităților și de unde provin aceste fonduri 
(recunoașterea veniturilor). Declarația de venit se referă la activitățile și activitățile desfășurate în 
organizații partide. Dacă activitatea este condusă prin mai multe asociații non-profit, fiecare astfel 
de asociație trebuie să depună recunoașterea veniturilor activității sale. 

Un partid care nu este o asociație non-profit, atunci când se aplică legea, trebuie să fie echivalat 
cu o asociație non-profit. Dacă un partid care nu este o asociație fără scop lucrativ are un mandat în 
Riksdag sau în Parlamentul European sau primește în alt mod o susținere în temeiul Legii (1972: 625) 
privind ajutorul de stat acordat partidelor politice, aceasta este echivalată cu o asociație non-profit 
la nivel central în cadrul unui partid care are un astfel de mandat, sau care primește un astfel de 
sprijin. 

Un membru sau un înlocuitor pentru un membru trebuie să prezinte declarația de venit privind 
activitățile sale în calitate de candidat, membru sau supleant pentru un membru. 

Perioada de timp pentru care se întocmește o declarație de venit se referă la exercițiul financiar, 
în cazul în care persoana care trebuie să prezinte raportul este răspunzătoare în temeiul Legii 
contabilității (1999: 1078), în caz contrar, declarația de venit raportându-se la anul calendaristic. 

Un partid prezintă un raport de venituri pentru exercițiul financiar sau anul calendaristic în care 
partidul participă la alegerile pentru Riksdag, consiliul județean, consiliul municipal sau Parlamentul 
European. Un partid care are un mandat în Riksdag, consiliul județean, consiliul municipal sau 
Parlamentul European va depune declarații de venit pentru toate exercițiile fiscale sau anii 
calendaristici care coincid, total sau parțial, cu mandatul. 

Partidul, care altfel primește sprijin în temeiul Legii (1972: 625) privind ajutorul de stat acordat 
partidelor politice sau primește sprijinul partidului potrivit capitolului 4 Secțiunile 29 și 30 din legea 
municipală (2017:725), prezintă declarații de venit pentru fiecare exercițiu financiar sau an 
calendaristic pe parcursul căruia a fost acordat sprijin. 

Oricine a fost numit membru sau supleant pentru un membru după alegeri trebuie să prezinte 
declarația de venit pentru anul calendaristic în care a avut loc alegerea și pentru fiecare an 
calendaristic sau o parte a anului calendaristic în care își desfășoară misiunea. 

Partidele și organizațiile lor, membrii și înlocuitorii lor pentru membri, precum și candidații la 
alegeri pentru partide nu pot primi contribuții anonime în măsura în care suma depășește valoarea de 
bază de preț de 0,05. Dacă nu a fost primită o subvenție anonimă, care nu poate fi acceptată, partea 
din subvenția care depășește 0,05 suma de bază a prețului va fi restituită donatorului. Dacă acest 
lucru nu este considerat posibil, diferența respectivă va fi plătită Camerei de Comerț. Rambursarea 
sau plata trebuie efectuate în cel mult trei luni de la sfârșitul exercițiului financiar sau al anului 
calendaristic în care a fost primită subvenția. La plata către Camera de Comerț, trebuie furnizate 



226

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

226 
 

informații despre asociația fără scop lucrativ, membrul, înlocuitorul unui membru sau candidatul 
pentru care s-a acordat subvenția. Dacă nu se efectuează rambursarea sau plata, subvenția se 
consideră că a fost primită de către asociația, membrul, înlocuitorul unui membru sau candidatul 
căruia i-a fost acordată subvenția. 

O declarație de venit trebuie să conțină: 
• informații despre mărimea primului ajutor din Legea (1972:625) privind ajutoarele de stat 

acordate partidelor politice 
• sprijinul de stat, conform Legii (2010:473), către organizațiile de femei ale partidelor 

parlamentare 
• sprijinul, în conformitate cu Legea (2016:1109), acordat grupurilor de partid pentru lucrări 

parlamentare în parlament 
• sprijinul acordat partidului potrivit capitolul 4 Secțiunile 29 și 30 din legea municipală (2017: 

725) 
• sprijinul de stat sau municipal pentru o organizație de tineret 
• cotizațiile de membru 
• veniturile din vânzări și loterii 
• venituri din strângerea de fonduri 
• subvențiile de la persoane fizice, companii, organizații, asociații și alte asociații, precum și 

fundații și fundații 
• alte venituri. 
O declarație de venit pentru un membru sau un înlocuitor pentru un membru conține informații 

despre valoarea veniturilor menționate la secțiunea 11, primul paragraf 7-9, iar veniturile pe care un 
membru sau un înlocuitor pentru un membru le transmite numai partidului său sunt raportate în 
declarația de venit. 

Veniturile dintr-o colectare de numerar se referă la numerar care a fost încasat de la mai mulți 
donatori simultan, în așa fel încât să nu fie ușor să verificați cine sunt donatorii și ce sumă donează 
fiecare dintre ei. În contul de profituri trebuie să fie specificată fiecare colectare de numerar, 
specificând mărimea sumei colectate, ora și locul pentru colectare. 

O contribuție care nu a fost realizată în numerar este raportată la valoarea justă. Pentru 
subvențiile menționate în secțiunea 11, primul paragraf 9, a căror valoare nu depășește valoarea de 
bază a prețului de 0,005, suma subvențiilor este indicată în contul de profit. Pentru subvențiile 
anonime primite a căror valoare depășește 0,005, dar nu 0,05 valoarea de bază a prețului, numărul 
subvențiilor, mărimea fiecărei subvenții și suma subvențiilor vor fi menționate în mod specific în contul 
de venituri. 

Pentru subvențiile a căror valoare depășește 0,005 sume de bază de preț, mărimea următoarelor 
subvenții se menționează în mod specific în contul de venituri: 

• subvenții de la persoane private 
• subvenții de la asociații non-profit din cadrul partidului sau în organizații partide 
• alte subvenții de la companii, organizații, asociații și alte asociații, precum și fundații și 

fundații 
Pentru subvenții, trebuie să se menționeze identitatea concedentului, tipul subvenției care a fost 

făcută și mărimea subvenției specificate în contul de profit dacă valoarea subvenției depășește 0,5 
valoarea de bază a prețului. Dacă un donator a adus mai multe contribuții în cursul exercițiului 
financiar sau al anului calendaristic la care se referă situația de venit, contribuțiile trebuie să fie 
agregate și considerate o contribuție unică în contabilitate Legea nr. 90/2018 privind transparența în 
finanțarea partidelor, Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Suedia - Greco Eval III Rep 
(2008) 4E 

Tabel 7.1. Cerințe privind raportarea finanțării politice în unele țări europene 
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În România, competitorii electorali au obligația de a raporta situațiile financiare 
anuale întocmite ca urmare a auditului realizat în vederea obținerii de subvenții de la 
bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la data efectuării auditului. Mandatarii 
financiari coordonatori sunt obligați să depună, în termen de 15 zile de la data 
desfășurării alegerilor, rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale 
competitorului reprezentat, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a 
campaniei.  Până la 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a depune 
la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în format electronic, un raport detaliat al 
veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent. Până la data de 30 aprilie a anului 
următor, partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I: 

 lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul fiscal precedent 
donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară 

 lista persoanelor fizice și juridice care au acordat împrumuturi a căror 
valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute pe țară 

 suma totală a donațiilor confidențiale 
 suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază 

minime pe țară primite. 
Donațiile, constând în bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu 

sunt materiale de propagandă electorală, primite de la organizații politice 
internaționale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori 
formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică, se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor.  

Autoritatea Electorală Permanentă comunică, prin publicări succesive în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, lista partidelor politice, alianțelor politice, 
alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților 
naționale și a candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale 
veniturilor și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse. Autoritatea 
Electorală Permanentă are obligația de a publica, în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, în termen de 60 de zile de la publicarea rezultatului alegerilor, rapoartele 
respective, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei 
electorale. 

 

7.2. Practici de control privind finanțarea politică 
Competitorii politici și celelalte părți interesate sunt esențiali pentru 

îmbunătățirea pe termen lung a finanțării politice. Pentru aplicarea prevederilor legale 
și ale recomandărilor organizațiilor internaționale, este necesară însă o instituție 
publică cu un mandat clar și suficientă independență, resurse și disponibilitate de a se 
supraveghea și controla activitățile din domeniul finanțării politică.  
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Organizația pentru Securitate și Cooperare în cadrul Oficiului European pentru 
Instituțiile Democratice și Drepturile Omului și Comisia de la Veneția au susținut că 
„trebuie luate măsuri eficiente în legislație și în practica statului pentru a asigura 
independența de presiunea politică și angajamentul față de imparțialitate” a 
instituțiilor de supraveghere și control. Există încă state unde nicio instituție nu are un 
mandat legal să primească rapoarte financiare sau să investigheze încălcări ale 
reglementărilor de finanțare politică. Dintre țările care au astfel de instituții 
desemnate, organismul de conducere electorală este cel mai des instituit cu aceste 
sarcini, deși sunt utilizate și ministerele, instituțiile de audit și organismele create 
special în acest scop. (IDEA. Funding of Political Parties and Election Campaigns. A 
Handbook on Political Finance, 2014) 

Instituțiile publice responsabile cu aplicarea reglementărilor de finanțare 
politică trebuie să aibă atât mandatul, cât și capacitatea necesară pentru a-și îndeplini 
rolul eficient și trebuie să acționeze independent și cu convingere. Totuși, nu trebuie 
să impună sancțiuni stricte pentru cele mai mici încălcări ci să dezvolte mecanisme de 
prevenire a unor astfel de situații. Implicarea părților interesate va spori înțelegerea 
lor asupra nevoii de supraveghere finanțării, precum și de a se conforma 
reglementărilor legale. Respectarea instituțiilor ar trebui să fie, de asemenea, o bună 
practică generală de reglementare, cum ar fi transparența, consecvența și 
responsabilitatea.  

Cerințele pentru un organism de supraveghere a finanțelor politice sunt similare 
cu cele pentru instituțiile care gestionează procesele electorale în ansamblu. Pentru a 
rezuma, aceste cerințe includ: 

 un mandat clar și suficient, care nu se suprapune cu cel al altor instituții; 
 un proces inclusiv și transparent de numiri de conducere care să asigure 

independența de presiunile politice și încrederea publicului; 
 asigurarea funcției de conducere și de personal pentru a proteja împotriva 

influenței nejustificate; 
 finanțare și control suficient asupra bugetului instituției; și 
 adoptarea unei atitudini în cadrul instituției că va acționa în mod imparțial 

și transparent și va colabora cu comunitatea reglementată pentru a încuraja (acolo 
unde este posibil) respectarea și a preveni încălcările. (IDEA. Funding of Political 
Parties and Election Campaigns. A Handbook on Political Finance, 2014) 

Provocările politice ale controlului financiar pot însemna că reglementările 
dorite nu sunt adecvate, deoarece nu ar funcționa sau s-ar putea dovedi 
contraproductive. Prin urmare, trebuie să se țină seama de nivelul de deschidere 
politică. De exemplu, chiar dacă se dorește reglementări stricte, o estompare a liniilor 
între partidul guvernamental și stat ar putea însemna că înființarea unei agenții de stat, 
teoretic independente, care să dețină un mandat de executare puternic, poate duce la 
hărțuirea partidelor și a candidaților din opoziție. În mod alternativ, limitarea 
donațiilor și cheltuielilor nu poate fi de folos dacă nu există o instituție independentă 
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și capabilă să aplice astfel de reglementări. Luate împreună, provocările politice ale 
controlului financiar duc adesea la o lipsă de aplicare a reglementărilor. Astfel de 
provocări în domeniu controlului finanțării activității curente a partidelor politice și al 
campaniilor electorale pot fi sintetizate în următoarele: 

 legislație necorespunzătoare (legislație ambiguă sau prea ambițioasă sau 
reguli care nu sunt adecvate pentru context); 

 lipsa voinței politice de a controla banii în politică; 
 acceptarea populară a cumpărării voturilor; 
 lipsa independenței instituțiilor de executare; 
 aplicarea părtinitoare a reglementărilor politice; 
 lipsa resurselor pentru aplicarea reglementărilor. 

Organismul de supraveghere și control ar trebui să stabilească în scris modul în 
care va aborda și îndeplini responsabilitățile sale de monitorizare și aplicare, clare cum 
ar fi: criterii pentru începerea controalelor și a investigațiilor, calendarul, tipurile de 
tehnici de investigare și o prezentare a cadrului decizional. De asemenea, ar trebui 
precizat momentul în care organismul de supraveghere va aplica sancțiunile de care 
dispune în condițiile legii. Publicarea acestui tip de informații oferă o notificare 
prealabilă tuturor părților interesate și o bază pentru a ține cont de reglementările 
legale. Organismul de supraveghere și control poate juca un rol semnificativ în 
reducerea numărului de încălcări inadvertențe, oferind sfaturi și îndrumări, activități 
de informare, precum emiterea de manuale clare și instruire în cel mai scurt timp 
posibil, astfel încât părțile interesate la alegeri să fie la curent cu reglementările în 
vigoare (OSCE/ODIHR, Handbook for the Observation of Campaign Finance, 2015). 

 
OLANDA 

MIKR - Ministerul de Interne și Relații cu Regatul 
Raportarea subvențiilor acordate  
În fiecare an, MIKR va trimite Parlamentului o imagine de ansamblu a subvențiilor acordate  

partidelor politice.   
Subvenția acordată partidelor politice va fi utilizată numai pentru cheltuieli  legate direct de 

următoarele activități:  
a. activitățile de educație și formare politică;  
b. furnizarea de informații  și  materiale informative despre activități politice;  
c. menținerea contactelor cu părțile afiliate din afara Olandei și sprijinirea acestora prin 

activități de educație și formare profesională în beneficiul membrilor de bază ai partidelor 
menționate;  

d. activități de cercetare științifică în domeniul politic  efectuate  la un institut de științe 
politice;  

e. activități de încurajare  și promovare a participării  tinerilor  la activități politice sau în viața 
politică;  

f. recrutarea membrilor de partid;  
g. activități care presupun implicarea unor terțe persoane în acțiunile partidului politic, care nu 

sunt membri de partid;  
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h. recrutare, selecție și asistență a personalului angajat la partidul politic;  
i. activități desfășurate în contextul campaniilor electorale. 
 
Activitatea de supraveghere a finanțării partidelor politice  
1. Prin regulament  adoptat de MIKR  se pot stabili reguli privind domeniul de aplicare, 

intensitatea și raportarea informațiilor și  a  documentelor în ceea ce privește verificările.  
2. Partidul politic va coopera cu auditorul sau cu echipa de audit desemnată de către MIKR cu  

scopul  de a efectua  verificările  suplimentare asupra  situațiilor financiare sau a raportului de 
activitate. 

3. Partidul politic se va asigura că auditorul financiar al partidului va coopera cu privire la 
investigațiile desfășurate de un auditor sau de echipa de audit desemnată, în acest scop, de către 
MIKR.   

În cazul unor verificări suplimentare efectuate de Curtea de Conturi din Olanda, auditorul 
financiar și echipa de audit desemnată de MIKR  vor colabora pentru finalizarea controlului. 
 
(Raport privind vizita de lucru efectuată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, 
la Ministerul de Interne și Relații cu Regatul,  la Consiliul Electoral, Haga, Olanda, în perioada 25.03-
29.03.2019, în sfera activităților care privesc Proiectul „Argus – Integritate, etică, transparență, 
anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”) 

UNGARIA 

Activitatea de supraveghere și audit a finanțării partidelor politice  
  

1. Partidele politice vor publica, până la data de 31 mai a fiecărui an, situațiile financiare în 
Monitorul Oficial al Ungariei, precum și pe site-ul lor web.  

2. Contribuțiile care depășesc 500.000 HUF într-un exercițiu  financiar sunt prezentate separat 
în fișa financiară  de raportare, cu numele contribuabilului și suma indicată.  

3. Oficiul de Stat pentru Audit  auditează  legalitatea finanțării partidelor politice sub aspectul 
regularității și prin declarațiile realizate  care consemnează  dacă finanțarea s-a făcut 
conform legii.  

4. Oficiul de Stat pentru Audit auditează legalitatea finanțării publice a partidelor politice 
beneficiare de subvenții odată la doi ani. 

5. Metoda de auditare a finanțării partidelor politice  se regăsește în Ghidul metodologic al 
Oficiului de Stat pentru Audit. 

Transparența finanțării campaniei electorale și sancțiunile aplicabile  

1. Toți candidații, partidele politice  și organizațiile  care au desemnat candidați publică în 
Monitorul Oficial al Ungariei suma, sursa și utilizarea fondurilor de  la stat alocate pentru 
alegeri în  termen de 60 de zile de la alegerea deputaților în Parlament. Partidele politice 
țin separat un registru al cheltuielilor electorale.   

2. Utilizarea  subvențiilor  de  la  stat și a altor fonduri în conformitate cu Legea privind 
funcționarea și gestiunea financiară a partidelor politice cheltuite pentru alegeri va fi supusă 
auditului de către Oficiul de Stat pentru Audit al Ungariei atât pentru  candidații  care au 
obținut mandat în Parlament  cât și pentru  organizațiile care primesc mandate  din oficiu. 
În ceea ce  privește ceilalți candidați și/sau organizații nominalizate, auditul fondurilor 
utilizate se poate face numai la cerere, în baza unei sesizări primite de la alți candidați sau 
din partea altor organizații.  

3. Sesizările în vederea  efectuării  auditului  la cerere pot fi depuse în termen de 3 luni de la 
alegerea deputaților în Parlament. Solicitarea trebuie să fie însoțită de o moțiune de 
prezentare a probelor.  
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4. În cazul utilizării subvențiilor se depune un raport la Trezorerie cu privire la persoana care a 
ridicat și utilizat cardul de trezorerie,  însoțit de alte informații solicitate.  

5. În cazul în care un candidat sau organizațiile care au desemnat lista de candidați nu respectă 
obligația de transparență, ele plătesc înapoi către bugetul central dublul sumei care poate fi 
cheltuită pentru alegeri, în termen de 15 zile de la primirea unui aviz de la Oficiul de Stat 
pentru Audit al Ungariei. 

6. În cazul în care candidatul sau organizațiile care au desemnat  lista de candidați nu își 
îndeplinesc obligația  de mai sus, Oficiul de Stat pentru Audit al Ungariei comunică 
constatările sale de audit Trezoreriei.  Trezoreria adoptă o rezoluție privind obligația de 
plată, împotriva căreia nu se poate face apel. Plata este datorată în a cincisprezecea zi după 
ce instanța a aprobat hotărârea adoptată de Trezorerie sau după expirarea termenului de 
contestare.  

7. În cazul în care un candidat sau organizațiile care au desemnat lista de candidați nu își 
îndeplinesc  obligația în termenul stabilit, Trezoreria propune colectarea datoriei de către 
Administrația fiscală și vamală a Ungariei ca impozit. La propunerea Trezoreriei, 
administrația fiscală și vamală din Ungaria va asigura colectarea datoriilor ca impozit. 

(Raport privind vizita de lucru efectuată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, 
la Biroul Electoral Național, Oficiul de Stat pentru Audit și Trezoreria de Stat, Budapesta, Ungaria, 
în perioada 06.05-10.05.2019 în sfera activităților care privesc Proiectul „Argus – Integritate, etică, 
transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”) 

  CEHIA 
 

Legea privind asocierea în partide politice și mișcări politice prevede înființarea unei autorități 
ca autoritate administrativă centrală pentru supravegherea gestionării partidelor și mișcărilor politice 
și ca entitate contabilă independentă. Autoritatea este formată din președinte, 4 membri și alți 
angajați ai statului. Președintele autorității conduce și administrează activitățile, fiind considerat a fi 
un organism de serviciu, care are dreptul să dea ordine funcționarilor publici pentru a exercita funcția 
publică. Totodată, acesta aprobă structura organizatorică a autorității, planul de lucru, un raport 
privind activitățile pentru anul calendaristic în cauză. Președintele autorității este numit pentru un 
mandat de 6 ani și nu poate fi numit pentru mai mult de două mandate consecutive. Condițiile de 
eligibilitate fac referire la cunoștințe, experiență și calități morale, să aibă o reputație bună, a 
absolvit o diplomă universitară într-un program de masterat. O persoană este considerată de bună 
reputație dacă nu a fost condamnată și dacă, în primul rând, nu a fost condamnată pentru o infracțiune 
comisă intenționat sau cu neglijență în legătură cu exercitarea administrației publice. 

Atribuțiile Autorității: 
 supraveghează conducerea partidelor și mișcărilor și institutelor politice, 
 întocmește și publică pe site-ul său web un raport privind activitățile sale pentru anul 

calendaristic în cauză, 
 publică pe site-ul său web rapoartele financiare anuale complete ale partidelor, 
 notifică Ministerului Finanțelor, până la 31 mai a anului calendaristic în cauză, dacă i-a fost 

prezentat raportul financiar anual al partidelor și mișcărilor pentru anul precedent și dacă acesta este 
complet, 

 notifică Ministerului Finanțelor dacă raportul financiar anual nu a fost prezentat sau nu este 
complet, 

 comunică Ministerului Finanțelor rezultatul evaluării raportului financiar anual transmis, 
 identifică infracțiunile și aplică pedepse administrative, 
 îndeplinește competențele prevăzute de alte norme în domeniul finanțării campaniilor 

electorale, 
 îndeplinește competențele prevăzute de alte regulamente, 
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Autoritatea examinează rapoartele financiare anuale transmise de partide și mișcări politice sau 
realizează un control propriu asupra conducerii acestora. În exercitarea supravegherii sale, are dreptul 
de a se familiariza cu toate datele referitoare la gestionarea partidelor și a mișcărilor. Activitățile de 
supraveghere sunt desfășurate de președinte, de membrii autorității și de angajații autorizați ai 
acestuia. În scopul supravegherii și controlului gestionării partidelor și mișcărilor politice, autoritatea 
utilizează următoarele date de referință din registrul de bază al populației: numele sau numele, data 
și locul nașterii, adresa locului de ședere, naționalitatea sau, după caz, mai multe naționalități.(Legea 
nr. 424/1991, valabilă până la 31.12.2019, privind asocierea în partide politice și mișcări politice a Republicii 
Cehia, Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Republica Cehă - Greco Eval. III Rep. 
(2008) 2E) 

FINLANDA 
 

În Finlanda, Biroul Național de Audit supraveghează:  
 respectarea prevederilor privind utilizarea subvenției 
 utilizarea ajutorului (donației) 
 pregătirea documentelor și informațiilor aferente acestora și transmiterea către partidul 

politic, a comunității locale a partidului și a asociației la care se face referire în operațiunea deciziei 
În exercitarea rolului, agenția poate verifica conturile entității supravegheate și utilizarea 

activelor sale și, dacă este cazul, poate instrui entitatea supravegheată să își îndeplinească obligațiile 
în temeiul prevederilor legale. 

Oficiul Național de Audit poate, prin sancționarea cu pedeapsa amenzii, să oblige entitatea 
supravegheată să își îndeplinească atribuțiile în cazul în care documentele sau informațiile nu au fost 
furnizate, corectate sau completate. Amenda va fi aplicată de către Comitetul pentru sancțiuni,  ale 
cărui atribuții sunt reglementate prin legea privind biroul de audit al statului. Orice contestație cu 
privire la aplicarea unei sancțiuni poate fi introdusă pe calea apelului, la Curtea Administrativă 
Supremă, astfel cum este prevăzut în legea procedurii administrative. În caz contrar, controlul 
exercitat de Oficiul de Audit de Stat este reglementat prin Legea privind Oficiul de Audit de Stat. 
Biroul Național de Audit raportează anual Parlamentului activitățile sale de monitorizare a respectării 
legilor. Oficiul Național de Audit ține un registru al notificărilor privind finanțarea partidelor. În pofida 
dispozițiilor legale cu privire la deschiderea activităților guvernamentale, orice persoană are dreptul 
să obțină copii ale registrului. Autoritățile locale, municipale și locale, precum și organismele și 
instituțiile care le guvernează, trebuie să trateze toate partidele politice în mod egal și în 
conformitate cu criterii uniforme. Biroul de audit al statului poate dispune încetarea plății subvenției, 
iar subvenția sau o parte din aceasta va fi recuperată în conformitate cu prevederile Legii privind 
ajutorul de stat.  

Ministerul Justiției supraveghează respectarea legilor în vigoare și a dispozițiilor și 
reglementărilor emise în temeiul acestora, în măsura în care această supraveghere nu este de 
competența Oficiului de Conturi de Stat (Legea electorală nr. 714/02.10.1998, modificată prin SDK 
1082/2019, Legea contabilității nr. 1336/30.12.1997, modificată prin SDK 1082/2019, Raport de evaluare privind 
transparența finanțării partidelor în Finlanda - Greco Eval. III Rep., 2007, 2E). 

Letonia 

În ceea ce privește monitorizarea respectării reglementărilor privind finanțele politice, KNAB 
(Biroul de Prevenire și Combatere a Corupției) este principala entitate în ceea ce privește activitățile 
financiare curente și pentru campaniile electorale ale partidelor. Legea privind combaterea corupției 
și combaterea corupției prevede că KNAB trebuie să îndeplinească o gamă largă de sarcini în domeniul 
finanțării partidelor, care, în afară de supravegherea aplicării Legii cu privire la finanțarea 
organizațiilor politice, include activități de investigare, aplicare, sensibilizare, precum și analize de 
date. Lucrările privind finanțarea partidelor sunt realizate de către Divizia de control al finanțării 
organizațiilor politice, care are un personal de supraveghere, care nu poate fi membru al unui partid 
politic sau al unei asociații politice. Legea privind combaterea corupției prevede că KNAB trebuie: 
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 să monitorizeze respectarea reglementărilor cu privire la finanțarea competitorilor politici; 
 în cazurile prevăzute de lege, să responsabilizeze persoanele și să aplice sancțiunile; 
 să desfășoare investigații și activități pentru depistarea acelor infracțiuni prevăzute în Codul 

penal, care sunt legate de încălcarea normelor referitoare la finanțarea organizațiilor politice 
(partidelor) și care, potrivit legii, nu sunt în domeniul de competență al instituțiilor de securitate; 

 în competența sa, să verifice plângerile și rapoartele, precum și să efectueze anchete la 
propunerea președintelui, a Saeima, a cabinetului de miniștri sau a procurorului general; 

 să centralizeze și să analizeze informațiile cu privire la declarațiile financiare ale 
organizațiilor politice (partidelor)/sindicatelor, la încălcările constatate în depunerea acestor 
declarații și la nerespectarea limitelor impuse de lege. 

În ceea ce privește supravegherea respectării normelor de finanțare a partidelor, Legea privind 
finanțarea organizațiilor politice prevede că KNAB urmează să verifice declarațiile de venituri și 
cheltuieli electorale. În plus, KNAB - în sfera de competență a acesteia - examinează rapoartele anuale 
ale partidelor politice (inclusiv declarația auditorului certificat cu privire la activitățile financiare și 
economice ale partidului. KNAB trebuie să informeze publicul cu privire la toate încălcările finanțării 
partidelor, pe care le-a identificat atât în declarația electorală de venituri și cheltuieli menționate, 
cât și în raportul anual, dar și cu privire la măsurile întreprinse pentru prevenirea acestor încălcări în 
termen de șase luni de la data limită de depunere a declarațiilor electorale și (pentru rapoartele 
anuale) până la 1 aprilie a anului următor. Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, KNAB are competențe 
extinse: poate să efectueze cercetări penale; să utilizeze diferite tehnici speciale de investigație în 
aceste investigații; să obțină documente de la organe de stat și municipale, companii, organizații, 
funcționari și alte persoane, indiferent de regimul privind secretul acestora; să intre în incinte; să 
aplice sancțiuni administrative. 

În privința transparenței, legea privind finanțarea organizațiilor politice stabilește o varietate de 
cerințe de raportare partidelor/coalițiilor politice. Astfel, în contextul unei campanii electorale, 
partidele au obligația de a  furniza KNAB, în termen de 30 de zile de la alegeri, un raport cu privire la 
toate veniturile și cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între 120 de zile înainte de alegeri și 
ziua alegerilor. Cele mai relevante informații financiare vor fi incluse în raportul anual al partidelor, 
transmis către KNAB, în care sunt  incluse informații privind cotizațiile membrilor, donațiile (atât 
monetare, cât și în natură, indicându-se valoarea acesteia, data primirii și identitatea donatorilor), 
moșteniri și orice alte venituri, precum și cheltuielile, astfel încât informațiile puse la dispoziția 
publicului să fie coerente, semnificative și comparabile în cea mai mare măsură posibil. Atât raportul 
anual, cât și declarația electorală de venit și cheltuieli sunt publicate, în gazeta oficială și pe site-ul 
web al KNAB, procedura de depunere a rapoartelor/declarațiilor, având un format standardizat pentru 
declarații, care va ajuta partidele să respecte cerințele de raportare, facilitând, totodată, compararea 
de-a lungul anilor. 

Pe lângă raportul anual și declarația electorală privind veniturile și cheltuielile, partidele politice 
trebuie  să raporteze donații monetare și în natură - atât donațiile pe care le-au acceptat, cât și cele 
pe care nu le-au acceptat. Aceste informații cuprind informații cu privire la natura, valoarea, data 
acesteia si numele donatorului. Astfel, informațiile detaliate despre donații sunt puse la dispoziția 
publicului într-un timp foarte scurt, care are, astfel, posibilitatea de a le supraveghea, alături de 
societatea civilă și mass-media. În ceea ce privește controlul intern, Legea cu privire la partidele 
politice promovează supravegherea internă a conturilor partidelor, solicitând-le să prevadă în statutul 
lor structura organismului care va verifica activitățile economice și financiare (inclusiv procedura 
pentru numirea membrilor, pentru luarea deciziilor, precum și pentru mandatul membrilor). Legea nu 
impune depunerea declarației de către acest organism de audit ca parte a raportului anual (deși o 
astfel de cerință ar putea adăuga poate un alt nivel de responsabilitate cu privire la veridicitatea 
informațiilor financiare transmise). Mai mult, legea prevede că partidele, a căror cifră de afaceri 
anuală depășește 10 salarii minime lunare, să numească un auditor certificat care să examineze, cel 
puțin anual, operațiunile economice și financiare. Concluziile auditorului trebuie să fie anexate la 
raportul anual care urmează să fie prezentat KNAB. 



234

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

234 
 

Mandatul KNAB include și investigarea penală a infracțiunilor de corupție, evaluări de risc, 
activități de sensibilizare și educație, independența mecanismului de supraveghere și aplicare 
imparțială a reglementărilor privind finanțele politice având o importanță deosebită. KNAB exercită 
controlul financiar al partidelor, verificând finanțarea partidelor politice din proprie inițiativă și pe 
baza cererilor primite, controlând activitățile financiare și economice ale partidelor în patru etape: 

a. verificarea inițială a declarațiilor - în această etapă se verifică dacă se respectă procedura 
de depunere a rapoartelor și declarațiilor anuale specificate în Legea privind finanțarea organizațiilor 
politice, și anume dacă părțile depun documentele menționate în termenul specificat în lege. 
Conform legii, părțile transmit KNAB următoarele tipuri de documente: 

 raportul anual în fiecare an, nu mai târziu de 31 martie, însoțite de informații cu privire la 
asociații și fundații, care sunt membru sau fondator al partidului, și donații de la asociații și fundații, 
precum și practicile organizate, dar și - în cazurile prevăzute de lege - avizul auditorului jurat cu 
privire la activitățile financiare și economice ale părții 

 declararea veniturilor și cheltuielilor electorale - în termen de 30 de zile de la alegerile pentru 
Saeima, Parlamentul European sau administrațiile locale. 

În cazul în care există deficiențe în declarații sau în conturile anuale, CPCB indică erorile și va 
solicita clarificări, împreună cu înregistrările contabile pentru verificare. KNAB poate să sancționeze 
administrativ partidele dacă nu respectă procedura declarației financiare. În același timp, în urma 
unor avertismente repetate în legătură cu depunerea de situații financiare, KNAB poate solicita 
instanței suspendarea funcționării partidului în cauză, iar dacă partidul nu respectă decizia instanței 
KNAB poate propune dizolvarea partidului prin lege. 

b. verificări contabile 
La examinarea declarațiilor depuse de organizațiile politice se iau în considerare următoarele 

criterii: 
 declarații false și inexacte; 
 discrepanțele dintre informațiile conținute în anexele la declarație și informațiile furnizate în 

declarație; 
 frecvența încălcărilor comise; 
 alte criterii. 
Ordinea loturilor care trebuie verificate se selectează pe baza criteriilor de mai sus. Declarațiile 

financiare și rapoartele transmise de toate părțile sunt verificate pentru respectarea documentelor 
contabile primare. 

c. verificarea autenticității și legalității donației 
În conformitate cu legea și cu Regulamentul Cabinetului nr. 1055 din 16 noiembrie 2010, partidele 

trebuie să transmită un raport privind donațiile către KNAB, în termen de 15 zile de la primirea 
donației. Dacă partidele nu transmit informații către KNAB cu privire la donația particulară în termen 
de 15 zile de la primirea donației, acesta le poate sancționa administrativ. 

Atunci când acceptă donații, partidele trebuie să monitorizeze, singure, dacă sunt respectate 
următoarele restricții legale: 

 suma donației; 
 interzicerea acceptării unei donații anonime; 
 interdicția de a accepta donații de la persoane juridice; 
 interdicția de a accepta donații fără transfer în contul partidului respectiv, dacă suma donației 

depășește un salariu minim lunar; 
 interdicția de a lua împrumuturi și de a acorda împrumuturi sau garanții. 
KNAB poate detecta încălcări ale legii pe care partidul însuși nu le poate detecta, cu privire la 

situația în care: 
 donația nu s-a făcut din veniturile obținute în același an calendaristic sau în cei doi ani 

calendaristici precedenți; 
 donația este făcută de o persoană căreia i se interzice donarea; 
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 partidul a fost finanțat prin terți. 
În aceste cazuri, nu se prevede o sancțiune administrativă pentru aceste infracțiuni, legea 

stabilind rambursarea fondurilor către bugetul de stat în cazul în care partidul singur a stabilit restricții 
legale cu privire la acceptarea donațiilor sau dacă KNAB a constatat încălcări ale acceptării donațiilor, 
deoarece fondurile obținute ca urmare a unor astfel de încălcări sunt ilegale. 

Principalele criterii de risc luate în considerare de KNAB pentru verificarea legalității și 
respectarea cerințelor fiecărei donații sunt următoarele: 

 suma donației, 
 veniturile donatorului, 
 persoane fizice - vârsta donatorului, 
 nepotrivire a codului personal cu numele donatorului dat, 
 alte criterii. 
KNAB, la primirea raportului de donație, solicită de la titularii de registru relevanți (Centrul de 

Informații al Ministerului de Interne, Parchetul și Serviciul de Venituri al Statului) informații despre 
fiecare donator. După primirea și evaluarea tuturor informațiilor solicitate, se ia o decizie cu privire 
la veniturile donatorilor respectivi, urmată de discuții cu fiecare dintre acești donatori. KNAB va 
notifica partidului respectiv orice nerespectare a cerințelor legii, permițând astfel acestuia să 
evalueze acceptarea donației respective în termenul specificat în lege. 

d. verificări încrucișate 
La primirea documentelor sursă a lotului pentru verificare, se verifică și legalitatea înregistrărilor 

contabile și exactitatea datelor din documentele sursă. KNAB verifică dacă donația specială a fost 
făcută de persoana numită în declarație sau raport și, dacă da, verifică dacă suma donației este 
aceeași cu cea înregistrată de partidul în cauză. La verificarea informațiilor conținute în declarația 
financiară, KNAB compară cifrele de cheltuieli și venituri cu cele furnizate de furnizorul de servicii. 
De exemplu, sumele cheltuielilor publicitare raportate de părți în declarațiile financiare sunt 
comparate cu datele furnizate de furnizorul de servicii (agenție de publicitate, televiziune etc) (Legea 
nr. 114, 16.08.1995, modificata la 01.12.2017 privind finanțarea organizațiilor politice în Letonia, Raport de 
evaluare privind transparența finanțării partidelor în Letonia - Greco Eval. III Rep. (2008) 1E). 

NORVEGIA 
 

Organizația principală a partidului are obligația să auditeze activitățile, în conformitate cu 
prevederile legii auditorilor, având în vedere că excepțiile din legea auditorilor nu se aplică. Auditul 
anual este efectuat cu privire la toate aspectele care fac obiectul raportării, inclusiv executarea 
conturilor. Persoanele care verifică și aprobă conturile unui partid politic nu pot fi simultan membru 
al partidului sau a fost angajat al partidului mai mult de opt ani, aceste condiții trebuind îndeplinite 
și de persoanele desemnate ca auditor responsabil din partea companiilor de audit. Normele privind 
confidențialitatea din Legea auditorilor nu împiedică auditorul să furnizeze informații despre 
înregistrările contabile ale părților. 

În privința condițiilor de publicare, se creează un registru central care compilează informațiile 
din rapoartele partidelor și ale liderilor de partid, fiind puse la dispoziția publicului, inclusiv 
electronic. Registrul conține și informații cu privire la partidele care nu au respectat cerința de 
raportare la termen. Există reglementări detaliate privind contabilitatea, definirea contribuțiilor și 
beneficiilor, utilizarea auditorilor, rambursarea, evaluarea și transferul contribuțiilor ilegale la 
Trezorerie, modul de raportare. În ceea ce privește sistemul de raportare, acesta trebuie să includă, 
total sau parțial, finanțarea campaniilor electorale pentru candidații reprezentanți ai partidelor 
politice sau ai membrilor de partid, care câștigă reprezentare pentru organele alese. 

Transparența, cu privire la conturile partidelor și la acordurile cu contribuabili, impune partidelor 
sau membrilor de partid să permită, la cerere, acces la conturile utilizate în ultimul an, precum și la 
orice acorduri încheiate cu contribuabili. Comitetul de audit al partidelor va asista consiliul de 
administrație în controlul conformității partidelor legea, cu scopul de a asigura dreptul publicului de 
a accesa finanțarea partidelor și partidelor politice și de a contracara corupția.  
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Sarcinile Comitetului de audit al partidelor sunt reglementate de Legea partidelor. Comitetul de 
audit al partidului îndeplinește misiuni de audit în conformitate cu instrucțiunile Consiliului legislativ 
al partidului. Doar Comitetul de drept al partidului are autoritatea de instruire asupra Comitetului de 
audit al partidului. Comunicările Comitetul de audit al partidului, care nu are autoritatea de a lua 
decizii individuale, trebuie să precizeze clar, în fiecare situație, dacă exercită control sau dacă oferă 
îndrumări. Comitetul transmite un raport scris cu privire la constatările semnificative pentru 
respectarea obligațiilor din Legea partidelor și din Codul Penal. Comitetul raportează autorității de 
supraveghere financiară orice încălcare a normelor de eligibilitate, iar rapoartele sunt aprobate și 
semnate de președintele Comitetului de audit al partidului.  

De regulă, verificările trebuie efectuate pe bază de documente. În cazul verificărilor scrise, 
termenul pentru răspunsul partidului nu poate fi mai scurt de trei săptămâni. Transmiterea electronică 
a documentelor poate fi utilizată în măsura în care aceasta oferă o documentare adecvată. Controlul 
local necesită acordul președintelui de partid sau al directorului general. În cazul controlului local, 
directorul general, președintele sau un alt membru al consiliului de administrație sau membru al 
partidului sunt prezenți, iar momentul verificării trebuie să fie convenit cu partidul cu cel puțin trei 
săptămâni înainte de efectuarea verificării. Comitetul de audit al partidului este numit de Consiliul 
legislativ al partidului pentru o perioadă de șase ani. Consiliul poate decide ca un membru al 
comitetului să fie numit pentru o perioadă mai scurtă. Membrii Comitetului de audit al partidului pot 
face parte din comisie până la 12 ani consecutivi. Comitetul de audit al partidului va avea cel puțin 
doi membri. Partidele, la cerere, trebuie să prezinte toată documentația semnificativă pentru 
îndeplinirea obligațiilor pe care Consiliul consideră că este necesară pentru o evaluare particulară. 
Comitetul de audit al partidului, la cerere, efectuează controale de rutină cu privire la respectarea 
obligațiilor de raportare de către părți sau membri ai partidului. Controlul este neutru politic și nu 
include zonele care afectează independența sau libertatea politică a partidului. Comitetul raportează 
anual asupra activităților sale. Raportul este transmis Ministerului până la 1 octombrie (Legea nr. 102 
/17.06.2005, modificată prin Legea nr. 65 /01.10.2015 (the Party Act)  cu privire la anumite chestiuni referitoare 
la partidele politice (Legea partidelor politice), Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în 
Norvegia - Greco Eval. III Rep. (2008) 6E) 

Polonia 
 

Întrucât partidele politice și comisiile electorale nu au obligația de a comunica conturile și 
rapoartele financiare, Comisia Electorală Națională trebuie să publice rapoartele care îi sunt 
prezentate de aceste entități. Rapoartele financiare ale partidelor politice privind subvenția primită 
și cheltuielile aferente subvenției, împreună cu un aviz și un raport al unui auditor expert se publică 
anual, de către Comisia Electorală Națională în Jurnalul Oficial al Poloniei („Monitor Polski”) în termen 
de 14 zile de la data depunerii sale la comisie. Aceeași regulă se aplică și rapoartelor anuale ale 
partidelor politice privind sursele de fonduri și cheltuielile percepute de Fondul Electoral, împreună 
cu un aviz și un raport al unui auditor expert. Acestea urmează să fie publicate în același mod, dar 
fără avizul și raportul unui auditor expert, de către Comisia Electorală Națională în termen de patru 
luni de la data alegerilor. Rapoartele electorale privind alegerile prezidențiale trebuie să fie publicate 
în termen de șapte zile de la depunerea acestora la Comisie. Cerințele de publicare pentru rapoartele 
partidelor politice și ale comisiilor electorale nu se referă la documentele sursă care sunt atașate la 
aceste rapoarte, în schimb, autoritățile au indicat că aceste documente constituie sursa de informare 
publică.  

Persoanele juridice și, prin urmare, partidele politice sunt supuse controlului fiscal. Inspectorii 
fiscali autorizați pot solicita accesul la dosare, cărți și tot felul de documente legate de obiectul de 
inspecție și de a face extracte, copii, extrase, note, colectarea documentată de date în formă 
electronică; în anumite cazuri, inspectorii pot solicita predarea acestor documente pe durata 
inspecției. Mai mult decât atât, în cazul procedurilor penale Serviciului Public de Procuratură (în 
timpul investigațiilor) și instanțele de judecată (în cauzele pendinte în fața lor) trebuie să aibă acces 
deplin la înregistrările contabile ale acestor entități. Obiectele care pot servi ca mijloc de probă 
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urmează să fie restituite la cerere și sunt supuse confiscării. Următoarele rapoarte ale partidelor 
politice și ale comisiilor electorale sunt supuse unei evaluări efectuate de către un auditor expert: 
rapoartele financiare anuale privind subvențiile primite și cheltuielile suportate, rapoartele anuale 
privind sursele de fonduri și cu privire la cheltuielile percepute pentru fondul acelor partide politice 
care au un fond electoral, precum și rapoartele electorale ale comisiilor electorale care participă la 
alegeri la Sejm și la Senat, la alegerile președintelui Republicii Polone sau la alegerile pentru 
Parlamentul European; rapoartele electorale ale comisiilor create în legătură cu alegerile locale nu 
sunt supuse controlului obligatoriu. Auditorul trebuie să pregătească un raport și un aviz care trebuie 
să fie prezentate Comisiei Electorale Naționale, împreună cu raportul relevant al partidului sau 
comitetului electoral. Auditorul are acces la întreaga documentație financiară a entității politice. 
Costul auditului este acoperit de Biroul Electoral, din bugetul de stat central, iar auditorul este numit 
de către Comisia electorală națională, din rândul candidaților prezentați de Consiliul Național de 
Conturi.  Comisia Electorală Națională examinează rapoartele transmise de partidele politice și 
comisiile electorale împreună cu documentele anexate, inclusiv raportul auditorului. 

În caz de îndoieli cu privire la acuratețea informațiilor conținute într-un raport, Comisia poate 
solicita partidului politic sau comisiei în cauză să facă rectificările sau să prezinte o explicație într-un 
anumit termen. Toate actele penale în legătură cu încălcarea principiilor de finanțare a partidelor 
politice și campaniilor electorale sunt urmărite sub acuzația publică, iar procedurile în astfel de 
chestiuni sunt instituite din oficiu. Comisia Electorală Națională trebuie să decidă în termen de patru 
luni de la depunerea unui raport dacă îl acceptă - cu sau fără rezerve - sau îl respinge. Un raport este 
respins în cazul încălcării unor regulamente de finanțare prevăzute de lege, de exemplu: 

(1) rapoartele privind primirea și utilizarea subvențiilor, în cazul utilizării lor în scopuri care nu 
au legătură cu activitățile statutare ale partidului politic 

(2) rapoartele privind sursele de finanțare și cheltuielile electorale, în cazul încălcării 
dispozițiilor legale 

(3) rapoartele comisiilor electorale, în caz de încălcare a reglementărilor de finanțare a 
campaniei electorale relevante (de exemplu, cheltuielile pentru alte scopuri decât în cele electorale)  

În cazul respingerii unui raport, o plângere la Curtea Supremă poate fi depusă în termen de șapte 
zile de către partidul politic sau campania electorală în cauză. Curtea Supremă examinează plângerea 
în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă într-o procedură nelitigioasă și ia o decizie 
definitivă în termen de 60 de zile de la depunerea plângerii. Comisia Electorală Națională, ca instituție 
supremă competentă pentru desfășurarea alegerilor, este responsabilă pentru respectarea mai multor 
atribuții, cum ar fi: supravegherea respectării legilor electorale - inclusiv reglementările de finanțare 
politică -, supravegherea, întreținerea și actualizarea registrului electoral și a crearea listei de 
alegători, numirea comisiilor electorale și determinarea și publicarea rezultatelor alegerilor. Comisia 
își îndeplinește sarcinile cu ajutorul Biroului Electoral Național, care este organul său executiv și are 
datoria de a se asigura condițiile organizatorice, financiare și tehnice pentru pregătirea și desfășurarea 
alegerilor și referendumurilor. Șeful Biroului este secretarul Comisiei Electorale Naționale și participă 
la reuniunile, având capacitate consultativă.  Cheltuielile legate de activitatea curentă a Comisiei 
Electorale Naționale și a Biroului Electoral Național sunt acoperite din resursele financiare alocate 
Comisiei din bugetul de stat. În ceea ce privește sursele de finanțare permise ale partidelor politice 
și campaniile electorale, împrumuturile bancare sunt o sursă importantă de finanțare politica în 
Polonia. Legislația permite partidelor politice să contracteze împrumuturi în scopuri statutare, iar 
comisiile electorale, în scopuri legate de alegeri. Condițiile împrumuturilor contractate trebuie să fie 
specificate atât în rapoartele partidelor politice financiare , cât și în rapoartele comisiilor electorale. 
Cu toate acestea, termenii și condițiile de acordare a creditelor atribuite partidelor (cum ar fi valoarea 
maximă a împrumuturilor, creditorii admisibili, înregistrarea împrumuturilor, ultima dată pentru 
contractarea împrumuturilor înainte de alegeri, condițiile de rambursare etc.) nu sunt reglementate 
în mod specific.  

Legislația în vigoare obligă partidele politice să prezinte Comisiei Electorale Naționale rapoarte 
anuale privind sursele de venituri și cheltuieli, în anul calendaristic anterior și, în cazul partidelor care 
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primesc subvenții publice, să prezinte rapoarte anuale privind subvenția primită de la bugetul de stat 
și cheltuielile aferente subvenției. În conformitate cu normele generale de contabilitate, partidele 
politice sunt, de asemenea, obligate să întocmească o declarație anuală care să cuprindă toate sursele 
de venit și toate cheltuielile efectuate, cu toate acestea, această declarație anuală nu este îndeajuns 
să dezvăluie obligațiile și nici supravegherea Comisiei Electorale Naționale sau a oricărui alt organism 
de monitorizare. 

În conformitate cu normele aplicabile, nu se face referire la persane juridice implicate, direct 
sau indirect, în activitatea unui partid politic, deoarece contribuțiile la partidele politice și comisiile 
electorale nu pot fi aduse decât de către persoanele fizice și campaniile electorale pot fi desfășurate 
numai de comitetele electorale. Sistemul polonez urmărește să excludă orice relație financiară între 
partidele politice și alte entități, iar încălcările acestor reguli sunt pedepsite conform dispozițiilor de 
drept penal. Având în vedere faptul că sistemul de finanțare a partidelor politice se bazează în mare 
măsură pe finanțare publică, acesta cuprinde reguli foarte stricte cu privire la finanțarea privată (care 
interzic, printre altele, contribuțiile persoanelor juridice). Partidele politice nu au obligația legală de 
a publica conturile, în schimb, legislația poloneză obligă Comisia Electorală Națională să publice 
diverse rapoarte financiare ale partidelor politice și, respectiv ale campaniilor electorale. Nu există 
un singur document care să permită publicului să obțină o imagine de ansamblu a situației financiare 
a unui partid politic și a comitetului său electoral. Actualul regim de publicare este destul de confuz 
și nu garantează accesul ușor la informațiile privind finanțarea partidelor, cu atât mai mult cu cât 
Comisia Electorală Națională nu este obligată să publice diferite rapoarte pe pagina web. Declarațiile 
cu privire la donații sunt făcute anual în rapoartele financiare ale partidelor politice și, după alegeri, 
în rapoartele electorale ale comisiilor electorale, din care urmează să fie prezentate Comisiei 
Electorale Naționale. Deși procesul ar părea să fie deschis și supus controlului de către Comisie, pentru 
a asigura un nivel bun de transparența, declararea obligatorie a donațiilor ar trebui să fie regulată, de 
exemplu o dată pe trimestru, astfel încât ar putea constitui o măsură de prevenire a faptelor care 
apar în legătură cu încălcarea normelor din domeniul finanțării partidelor politice. Monitorizarea 
finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale a fost încredințată Comisiei Electorale 
Naționale - asistată de Oficiul Electoral Național - care este o instituție permanentă responsabilă de 
administrarea generală a alegerilor din Polonia.  

În domeniul finanțării politice, principalele sarcini ale Comisiei constau în publicarea rapoartelor 
financiare depuse de partide și comisiile electorale, precum și în controlul exercitat asupra respectării 
reglementărilor de finanțare aplicabile. Comisia, care este compusă din judecători, poate fi 
considerată un organism independent de monitorizare, care are la dispoziție personal calificat. Cu 
toate acestea, pentru reprezentanții Comisiei și ai societății civile, resursele financiare și umane 
afectate de controlul finanțării politice sunt insuficiente. În ciuda reformelor legislative care au 
conferit Comisiei noi responsabilități în acest domeniu, nu au fost furnizate resurse financiare 
adiționale echipei responsabile cu controlul finanțării politice, care era compusă din opt controlori, 
fiind considerată de către reprezentanții Comisiei înșiși ca fiind nesemnificativă pentru o țară mare, 
cum ar fi Polonia, ținând cont de numărul de partide, de numărul comisiilor electorale și de 
evenimentele legate de alegeri, care trebuie supravegheate. Verificarea rapoartelor financiare ale 
partidelor politice și ale comisiilor electorale de către Comisia Electorală Națională este realizată în 
mare măsură pe baza unor proceduri de contabilitate. Auditarea este transferată firmelor private de 
contabilitate, ceea ce creează un nivel de control care poate satisface normele de contabilitate, dar 
nu și cele politice , deoarece auditorii nu dispun de abilitățile necesare pentru a investiga posibile 
încălcări în ceea ce privește donațiile și cheltuielile. Trebuie adăugat că acest organism de control 
poate, în caz de suspiciune cu privire la acuratețea întocmirii rapoartelor financiare, să solicite 
partidelor politice și comitetelor să prezinte explicații suplimentare, dar nu are competență să 
efectueze orice investigații. În plus, o bună cooperare între autoritățile responsabile cu aplicarea 
legislației privind finanțarea politică (adică organismul de monitorizare, autoritățile de aplicare a 
legii) are o importanță deosebită. Comisia Electorală Națională și autoritățile de aplicare a legii sunt 
obligate să se informeze reciproc despre suspiciunile comiterii unor infracțiuni și, respectiv, despre 
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procedurile penale desfășurate în domeniul finanțării politice (Legea partidelor politice nr. 604/1997, 
modificată la 21.06.2017, Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Polonia - Greco Eval 
III Rep (2008) 2E) 

SERBIA 
 

Autoritățile de aplicare a legii au acces la înregistrările contabile ale partidelor politice, în caz 
de suspiciune cu privire la o faptă prevăzută de legea penală, la fel ca și autoritățile fiscale în scopul 
inspecției fiscale. Înregistrările contabile ale unui partid politic sunt supuse auditului anual. În acest 
sens, partidele politice trebuie să reglementeze în statutul lor auditul intern al operațiunilor financiare 
și dreptul membrilor de partid de a fi informați cu privire la veniturile și cheltuielile partidului. 
Manualul privind criteriile comune pentru organizare, standarde și instrucțiuni metodologice pentru 
auditul intern ale sectorului public, precum și Legea contabilității și auditului sunt aplicabile în acest 
sens. În special, titlul profesional de auditor intern autorizat poate fi dobândit de o persoană cu o 
diplomă universitară, trei ani de experiență profesională în sectorul de audit extern ale situațiilor 
financiare sau audit intern sau cinci ani de experiență în contabilitate, care a trecut un examen pentru 
dobândirea acestui titlu profesional și care nu are antecedente penale. 

Partidele politice vor desemna o persoană responsabilă pentru operațiunile financiare, 
prezentarea rapoartelor, evidența contactele cu Agenția Anticorupție. Partidele politice trebuie să 
informeze Agenția Anticorupție cu privire la numirea oficialului responsabil menționat în termen de 
trei zile de la desemnarea acestuia. Ofițerul responsabil semnează toate rapoartele financiare și 
trebuie să țină înregistrări exacte în conturile partidelor. Agenția Anticorupție poate solicita, în orice 
moment, ca persoana responsabilă să prezinte rapoarte pentru examinare. 

Agenția Anticorupție a fost înființată prin legea privind Agenția Anticorupție, ca un organism 
public autonom și independent, care raportează Adunării Naționale. Organele de gestionare ale 
Agenției Anticorupție includ Consiliul de administrație și directorul. Consiliul agenției are nouă 
membri, care sunt aleși de Adunarea Națională în urma desemnării de către Comitetul administrativ 
al Adunării Naționale. Directorul agenției și adjunctul său sunt selectați printr-un concurs public 
anunțat de consiliu; mandatul este de cinci ani. Membrii consiliului de administrație și directorul 
agenției nu pot fi membri ai unui partid politic. 

Agenția Anticorupție este formată din două departamente pentru activități preventive și, 
respectiv, operative. În cadrul Agenției Anticorupție lucrează un număr de 60 de angajați. În ceea ce 
privește performanța de monitorizare a finanțării partidelor/campaniilor, în cadrul departamentului 
operativ se înființează o divizie separată. Această divizie este formată din patru angajați cu diplome 
universitare în economie (și experiență de muncă de 5 ani) sau finanțe (și experiență de muncă de 3 
ani). Pe lângă rolul său de monitorizare, Agenția Anticorupție trebuie să țină și să publice, prin 
intermediul site-ului său web, un registru privind rapoartele financiare ale partidelor politice, precum 
și să elaboreze șabloanele corespunzătoare pentru informațiile care vor fi culese în rapoartele 
financiare . Agenția Anticorupție are competențe de inspecție pentru a verifica datele conținute în 
rapoartele de campanie relevante în termen de 90 de zile de la depunerea lor. În plus, agenția are 
atribuții de investigație/anchetă, adică puterea de a coopera cu alte agenții guvernamentale în 
procedura de verificare (toate agențiile și organizațiile guvernamentale sunt obligate să coopereze cu 
Agenția în temeiul dispozițiilor Legii privind agenția anticorupție ), în special, instituția de audit de 
stat, autoritățile poliției, serviciile de procuratură, Administrația pentru prevenirea spălării banilor 
etc. 

Controlul operațiunilor financiare ale partidelor politice din Serbia este, de asemenea, realizat 
de Instituția de Audit de Stat. Instituția de audit de stat este un organism public autonom și 
independent care raportează Adunării Naționale. Auditurile efectuate de Instituția de Audit de Stat 
includ examinarea încasărilor și cheltuielilor în conformitate cu reglementările privind sistemul 
bugetar și reglementările privind veniturile și cheltuielile publice, situațiile financiare, tranzacțiile, 
conturile, analiza și alte înregistrări și informații ale entităților auditate, regularitatea operațiunilor 
comerciale ale entităților auditate și utilizarea corespunzătoare a fondurilor publice în totalitate sau 
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în parte, precum și sistemul de controale interne, audituri interne, proceduri contabile și financiare 
ale entităților auditate; actele și acțiunile entităților auditate care au sau pot avea efecte financiare 
asupra încasărilor și cheltuielilor beneficiarilor fondurilor publice, proprietății statului, împrumutului 
și emiterii garanțiilor și utilizarea corespunzătoare a fondurilor la dispoziția entităților auditate; 
regularitatea funcționării organelor de conducere și a altor persoane responsabile cu planificarea, 
execuția și supravegherea operațiunilor comerciale ale beneficiarilor fondurilor publice. Instituția de 
audit de stat are acces complet la toate documentele, inclusiv la cele confidențiale, ale entității 
auditate. 

Agenția Anticorupție și Instituția de Audit de Stat trebuie să prezinte rapoartelor anuale Adunării 
Naționale care să evidențieze problemele constatate la efectuarea monitorizării finanțelor politice; 
trebuie să includă, de asemenea, propuneri de îmbunătățiri. (Legea nr. 43/2011 privind finanțarea 
activității politice în Republica Serbia, modificată prin Legea nr. 123/2014, Raport de evaluare privind 
transparența finanțării partidelor în Republica Serbia - Greco Eval. III Rep. (2010) 3E) 

Slovacia 

În ceea ce privește raportul anual privind finanțele periodice ale partidului politic, Consiliul 
Național (sau organismul său autorizat) efectuează un control formal cu privire la toate informațiile 
necesare. Deși Consiliul Național verifică și dacă informațiile conținute în raportul anual sunt corecte 
și complete și dacă nu există alte încălcări ale legii identificate în rapoartele anuale, în practică se 
bazează pe raportul auditorilor. În cazul în care sunt identificate nereguli în raport, Consiliul Național 
(sau organismul său autorizat) solicită partidului să remedieze aceste nereguli până cel târziu la 30 
iunie a anului calendaristic. După notificarea de către Consiliul Național (sau de către organismul său 
autorizat), Ministerul Finanțelor ar trebui să suspende plățile contribuțiilor statului până când a fost 
notificat de Consiliul Național că deficiențele au a fost remediate. 

Ministerul Finanțelor supraveghează respectarea obligațiilor partidului politic de a furniza un 
raport intermediar și final al finanțelor campaniei electorale ale acestora. Efectuează un control 
formal al datelor conținute atât în raportul intermediar, cât și în raportul final, dar nu face referire 
la aceste informații și nu examinează evidența contabilă de către partidul politic. Ministerul Finanțelor 
controlează, de asemenea, dacă finanțarea publică a unui partid a fost asigurată în conformitate cu 
condițiile relevante. Legea nr. 85/2005 prevede că  acest control financiar al îndeplinirii condițiilor 
pentru furnizarea contribuțiilor la bugetul de stat și a utilizării lor exacte trebuie efectuat de 
administrația de control financiar.  

Administrația de control financiar, care este organizată în mai multe sucursale (regionale), este 
un organism independent cu statut special conform Constituției și Legii nr. 440/2000 privind 
Administrația de control financiar. Administrația de control financiar poate audita partidele politice 
în ceea ce privește utilizarea fondurilor de la bugetul de stat din oficiu, dacă primește semnale că 
există nereguli în modul în care au fost cheltuite contribuțiile statului sau când Ministerul Finanțelor 
este solicitat să efectueze un astfel de audit. 

Oficiul Suprem de Audit poate verifica dacă Ministerul Finanțelor a furnizat finanțarea publică în 
conformitate cu legea, dar are o competență limitată în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri 
publice de către partidele politice. 

Ministerul Finanțelor verifică - pe baza informațiilor transmise de către candidații prezidențiali 
și editorii de reviste, posturi de radio și televiziune etc. - dacă candidații la președinție nu au depășit 
limita cheltuielilor prevăzută de lege pentru campaniile de publicitate. 

Legislația în vigoare impune partidelor politice să raporteze finanțarea lor - în special finanțarea 
privind activitatea curentă – respectând cerințele legale privind detalierea. Partidele trebuie să 
furnizeze (atât în rapoartele lor anuale, cât și în rapoartele intermediare) detalii cu privire la donații, 
servicii care au fost furnizate gratuit, împrumuturi și credite: aceste raportări trebuie să includă 
detalii despre natura și valoarea donației, serviciul sau împrumutul și identitatea donatorului, 
prestatorului de servicii sau creditorului.  
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Legislația nu tratează activitatea de finanțare a candidaților independenți la alegeri. Deși toți 
candidații trebuie să fie incluși pe o listă de partid, ei pot desfășura o campanie pentru un loc 
parlamentar separat de partidul pe a cărui listă apar. Donațiile pot fi predate direct unui candidat 
independent sau unui membru parlamentar fără a fi raportate. Totodată, legea nu face distincție între 
organizația partidului central și sucursalele locale și regionale, ceea ce implică că toate veniturile și 
cheltuielile acestor filiale ale partidul trebuie să figureze în conturile partidului central și trebuie 
incluse în rapoartele anuale ale partidului. Acest lucru a fost confirmat de autoritățile slovace, care 
au declarat că, deoarece partidele politice sunt persoane juridice, sunt obligate să includă toate 
veniturile și cheltuielile sucursalelor regionale locale în conturile centrale.  

În sistemul slovac, partidele politice nu sunt obligate să furnizeze informații financiare în ceea 
ce privește entitățile legate direct sau indirect cu acestea sau în alt mod potrivit controlul lor, dacă 
au o personalitate juridică separată de partidul politic. De pildă, entitățile înființate de persoane 
implicate în activitățile partidelor politice, implicarea organizațiilor politice de tineret în campaniile 
electorale prezidențiale și utilizarea panourilor publicitare în campaniile de susținere a unui anumit 
candidat sau partid al cărui origine nu a putut fi identificată, ca aparținând unui partid politic. 

O altă situație reglementată de legislația slovacă este aceea că, atât rapoartele anuale ale 
partidelor, cât și rapoartele privind finanțele campaniilor electorale sunt publicate pe site-ul 
Consiliului Național (pentru rapoarte anuale) și Ministerul Finanțelor (pentru rapoartele campaniei) 
care, în principiu, ar trebui să faciliteze supravegherea autentică din partea societății civile, a mass-
mediei și a publicului larg. Cu toate acestea, rapoartele publicate pe site-ul Consiliului Național sunt 
foarte greu de găsit din cauza faptului că sunt clasificate în funcție de număr și nu după criteriul 
numelui lor. Din analiza legislației statului slovac, reiese faptul că modul de supraveghere a activității 
de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale este slab reglementat. 

În ceea ce privește controalele interne, fiecare partid politic decide cu privire la modul în care 
trebuie supravegheate finanțele lor. În plus, există o cerință legală pentru partide de a-și aviza 
situațiile financiare, această operațiune fiind realizată de către un auditor, care este numit, prin 
tragere la sorți, de Curtea de Conturi din Slovacia. Controlul extern al activității de finanțare a 
partidelor politice este realizat de mai multe entități. Comisia pentru finanțe, buget și monedă a 
Consiliului Național este principala entitate însărcinată cu astfel de atribuții de supraveghere. Cu toate 
acestea, supravegherea pe care o exercită acest organism este mai degrabă formalistă: se bazează pe 
declarațiile auditorilor, însă nu are acces la raportul inițial complet de audit și verifică doar dacă 
donațiile raportate de partidele politice, în rapoartele anuale, provin din surse aparent interzise (de 
exemplu, organisme de stat sau entități străine). În plus, Ministerul Finanțelor este abilitat cu 
supravegherea respectării organizațiilor politice cu obligația de a furniza un raport intermediar și final 
al finanțelor campaniei electorale. Ministerul Finanțelor are, de asemenea, responsabilitatea de a 
supraveghea dacă finanțele statului sunt utilizate de către partidele politice în conformitate cu legea 
. Mai mult, utilizarea contribuțiilor statului de către partidele politice poate fi supravegheată și de 
Administrația de control financiar, un organism independent și, într-o măsură limitată, de Biroul 
suprem de audit.  

Supravegherea exercitată asupra activității de finanțare a partidelor politice și a campaniei 
electorale este de fragmentată, difuză și formalistă. Nici Comitetul pentru finanțe, buget și monedă 
al Consiliului Național și nici Ministerul Finanțelor nu au o imagine generală asupra finanțării private 
și publice a partidelor politice, precum și a campaniilor electorale și expertiza necesară pentru a 
exercita o formă adecvată de supraveghere. Supravegherea exercitată se bazează într-o proporție 
mare pe evaluarea auditorilor, a căror responsabilitate principală este față de organul executiv al 
partidului și nu de Comitetul pentru finanțe, buget și monedă. Mass-media și societatea civilă - cum 
ar fi Transparency International, Fair Play Alliance și Civic Eye - joacă un rol esențial în furnizarea 
unei forme de supraveghere externă, cu toate că această supraveghere este îngreunată, în mod 
semnificativ, de absența oricărui mecanism prin care se pot urmări neregulile găsite.  

Administrația de control financiar poate audita partidele politice în ceea ce privește utilizarea 
contribuțiilor de stat, din oficiu, dacă primesc indicii că există nereguli asupra modului în care au fost 
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utilizate aceste contribuții sau dacă Ministerul Finanțelor solicită acest lucru. Fair Alliance – reprezintă 
o organizație neguvernamentală implicată activ în creșterea transparenței reprezentării politice și a 
administrației publice - care a creat, printre altele, o bază de date accesibilă publicului cu privire la 
fluxurile de bani publici către entitățile private, oferind informații suplimentare asupra deciziilor care 
pot fi favorabile anumitor donatori politici (Legea nr. 85/2005 privind partidele și mișcările politice în 
Slovacia, modificată la 16.07.2019, Raport de evaluare privind transparența finanțării partidelor în Republica 
Slovacia - Greco Eval. III Rep. (2007) 4E) 

 Slovenia 

Principala instituție implicată în monitorizarea respectării reglementărilor privind finanțele 
politice este Curtea de Conturi, atât pentru activitățile financiare curente ale partidelor, cât și pentru 
campaniile electorale. În Slovenia,  Curtea de Conturi este instituția supremă de audit pentru 
supravegherea conturilor de stat, a bugetului de stat și a tuturor cheltuielilor publice, este o autoritate 
autonomă și independentă. 

Legea prevede mai multe incompatibilități și include dispoziții privind prevenirea conflictelor de 
interese, stabilind că poziția de auditor de stat, membru sau secretar al Curții de Conturi este 
incompatibilă cu o funcție dintr-un partid politic. Curtea de Conturi răspunde pentru activitate în fața 
Adunării Naționale, căreia îi transmite un raport cel puțin o dată pe an. Bugetul Curții de Conturi este 
stabilit de către Adunarea Națională, la propunerea Curții de Conturi. 

Curtea de Conturi verifică dacă: 
 partidele au primit donații din surse interzise 
 au primit și declarat donațiile 
 partidele politice au folosit un singur cont per organizator al campaniei electorale  
 există situații în care companii de stat finanțează campanii ale partidelor politice 
 sunt obținute împrumuturi din străinătate, etc. 
Curtea de Conturi examinează rapoartele anuale pe care partidele politice trebuie să le prezinte 

Adunării Naționale, limitându-se, mai întâi, la o verificare dacă raportul anual este în conformitate cu 
cerințele legale, fără a extinde controlul sau referirea încrucișată a conținutului situațiilor financiare 
sau la verificarea înregistrărilor contabile ale partidului. Prin lege, Curtea de Conturi poate să 
efectueze audituri de regularitate și/sau de performanță ale partidelor politice care primesc fonduri 
de la stat (și uneori de la bugetele locale). Auditurile de regularitate au scopul de a obține date 
corespunzătoare și suficiente pentru a permite Curții de Conturi să își exprime o opinie cu privire la 
respectarea activităților cu reglementările și liniile directoare pe care orice utilizator de fonduri 
publice este obligat să le respecte în desfășurarea activităților sale. 

În privința rapoartelor anuale ale partidelor, Curtea de Conturi evaluează: 
 dacă raportul a fost depus la timp; 
 dacă raportul a fost întocmit în conformitate cu regulamentul Ministerului Finanțelor, 

privind conținutul și forma raportului anual și raportul anual prescurtat; 
 dacă situațiile financiare definesc fiecare sursă de finanțare; 
 dacă raportul prezintă surplusul de venituri; 
 dacă rapoartele includ informații despre persoane juridice, fizice a căror contribuție 

depășește de 3 ori salariul mediu lunar al anului precedent; 
 dacă contribuțiile individuale nu au depășit de 10 ori salariul mediu lunar al anului 

precedent; 
 dacă raportul include informații despre activele părții și modificările acestor active; 
 dacă bilanțul a fost întocmit pe baza Legii contabilității și a standardului de contabilitate 

din Slovenia; 
 dacă au fost prezentate toate cheltuielile campaniei electorale - în cazurile în care partidul 

politic a organizat campania. 
Curtea de Conturi transmite raportul său partidului politic în cauză, care trebuie să îl prezinte, 

împreună cu raportul său anual, Adunării Naționale. Dacă raportul anual nu respectă cerințele legale, 
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președintele Adunării Naționale poate cere partidului să corecteze raportul. Dacă partidul nu reușește 
să prezinte raportul, depune un raport incomplet sau nu publică versiunea prescurtată a raportului 
anual, finanțarea publică a părții poate fi suspendată până când respectă cerințele legale. Dacă în 
timpul verificării rapoartelor anuale ale partidelor politice, Curtea de Conturi are o suspiciune 
justificată privind comiterea unei infracțiuni, ea poate propune începerea procesului penal sau poate 
înainta o cerere de urmărire penală, după caz. De asemenea, Curtea de Conturi poate efectua control 
la sesizarea unei persoane fizice sau juridice. 

Un alt organism care ar putea fi implicat în supravegherea respectării reglementărilor Legii 
partidelor politice este Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor supraveghează punerea în aplicare 
a prevederilor legii privind finanțarea publică a partidelor politice, cu privire la sursele de finanțare 
ale partidului, condițiile privind donațiile/contribuțiile, raportul anual al partidului și interdicția de a 
fi finanțate de către entități publice. Rapoartele anuale ale partidelor politice, inclusiv procesul-
verbal de control al Curții de Conturi, sunt prezentate (președintelui) Adunării Naționale, rolul 
acesteia în monitorizarea respectării reglementărilor privind finanțele partidelor fiind totuși limitat. 

Legea privind campaniile electorale și referendumurile conferă Curții de Conturi dreptul de a 
efectua un audit al organizatorilor campaniilor privind alegerile Adunării Naționale, Parlamentului 
European, prezidențiale, precum și organizatorii campaniilor pentru consultarea cetățenilor, care au 
dreptul la rambursarea parțială a cheltuielilor campaniei electorale, în termen de 6 luni de la 
închiderea contului bancar al campaniei (adică maxim 10 luni după ziua alegerilor/referendumului). 
Curtea de Conturi poate, de asemenea, să auditeze organizatorii campaniilor electorale municipale și 
ale primarilor. Astfel, Curtea de Conturi examinează suma totală a fondurilor obținute și utilizate 
pentru campania electorală, indiferent dacă organizatorul campaniei electorale le-a constituit și 
folosit în conformitate cu legislația și indiferent dacă informațiile raportate către Curtea de Conturi 
sunt corecte. Informații din surse, precum rapoartele de presă, ale asociațiilor, precum și ale băncilor 
pot fi folosite pentru realizarea auditului de către Curtea de Conturi. Niciun controlor nu este 
desemnat permanent să realizeze verificarea campaniilor electorale. Curtea de Conturi poate efectua 
și alte investigații necesare pentru efectuarea unui control, fiindu-i permis accesul la documente 
deținute de terți. Rapoartele de audit ale Curții de Conturi sunt publicate pe site-ul web al Curții de 
Conturi și sunt publicate și în buletinul Adunării Naționale. Organizatorii campaniei pentru alegerile 
pentru primării și consiliul municipal sau pentru referendumurile locale sunt obligați să prezinte 
raportul către consiliul municipal. Reglementările privind transparența cu privire la rapoartele anuale 
pun accent pe oferirea unor informații suficiente pentru a înțelege proveniența surselor de finanțare 
a partidelor și modul în care au fost cheltuite de către partidelor politice. Acest lucru se referă în 
special la cheltuielile pentru campanii, întrucât partidele politice și ceilalți organizatori ai campaniei 
electorale trebuie să furnizeze sumele pentru fiecare categorie de raportare.  (Legea nr. 100/2005 
privind partidele politice, republicată prin Legea nr. 46/2014, Raport de evaluare privind transparența finanțării 
partidelor în Slovenia - Greco Eval. III Rep. (2007) 1E) 

 
Spania 
 

Partidele politice au obligația de a efectua propriile controale interne. Un raport de control 
intern trebuie prezentat Curții de Conturi, împreună cu rapoartele financiare ale partidelor politice 
relevante. Supravegherea efectuată de instituțiile spaniole nu este numai formală, ci și materială. În 
acest sens, organismele de supraveghere responsabile sunt învestite cu anumite competențe de 
investigare pentru a solicita toate documentele necesare pentru a verifica dacă finanțarea primită de 
partide politice (fie din surse publice sau private) respectă legislația în vigoare. Comisiile electorale 
sunt responsabile de monitorizarea respectării partidelor politice a regulilor relevante privind 
finanțarea campaniilor electorale începând cu ziua în care încep alegerile corespunzătoare și până în 
a 100-a zi de la scrutinul electoral. Cu toate acestea, în practică, comisiile electorale nu au efectuat 
până în prezent niciun control asupra finanțelor partidelor. 
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În temeiul Legii nr. 8/2007 privind finanțarea partidelor politice, donațiile primite de asociații și 
fundații legate de partidele politice cu reprezentare în Parlament se încadrează în aceleași cerințe de 
supraveghere la care sunt supuse partidele politice. În principiu, în cazul unei nereguli/deficiențe într-
un raport financiar, Curtea de Conturi contactează cu partidul politic pentru a clarifica/remedia 
situația. Dacă totuși, dacă neregularitatea detectată sugerează un posibil caz de corupție, Curtea de 
Conturi va sesiza imediat autoritățile competente, după caz. Curtea de Audit efectuează investigații 
atât din oficiu, cât și în urma unei plângeri a cetățenilor. Partidele politice trebuie să țină evidenta 
conturilor corespunzătoare și să le păstreze cu respectarea principiilor contabile generale; donațiile 
monetare vor fi creditate la anumite conturi bancare deschise de partidele politice în acest sens. În 
plus, partidele politice trebuie să își desfășoare operațiunile financiare în legătură cu campaniile 
electorale printr-un cont bancar separat și să numească un administrator care să gestioneze finanțele 
legate de campanie. Este necesar ca înregistrările privind veniturile și cheltuielile să fie păstrate în 
mod detaliat pentru a arăta și explica tranzacțiile partidelor politice - în orice moment - cu o precizie 
rezonabilă. În special, partidele politice trebuie să identifice în conturile lor sursa și cuantumul 
donațiilor unice; singura contribuție pe care partidele politice au dreptul să o primească fără a 
dezvălui identitatea terțului care cumpără bunuri sau furnizează servicii sunt avantajele obținute din 
proprietățile și activitățile partidului (de exemplu, vânzarea de materiale de propagandă) care nu 
depășește 300 EUR. Partidele politice trebuie să prezinte Curții de Conturi informații structurate pe 
activitățile operaționale și, respectiv pe campaniile electorale (acordarea finală a subvențiilor publice 
pentru cheltuielile electorale este supusă depunerii raportului corespunzător); cu toate acestea, atât 
finanțele operaționale, cât și cele electorale vor fi consolidate ulterior în conturile anuale ale 
partidelor politice. Partidele politice nu au nicio obligație de a-și face publice conturile (sau un 
rezumat al acestora). Cu toate acestea, Curtea de Conturi include, în rapoartele sale anuale, cifre 
agregate privind veniturile și cheltuielile partidelor politice; aceste informații sunt publicate, în 
general, la câțiva ani după ce raportarea financiară efectivă a partidelor politice are loc.  

În ceea ce privește controlul intern, Legea nr. 8/2007 prevede în mod specific un sistem de 
supraveghere internă a conturilor partidelor pentru a garanta o auditare adecvată a activităților 
economice și financiare ale partidelor politice relevante. Legea prevede în plus, că rezultatul unui 
astfel de control trebuie să fie documentat printr-un raport al auditorului intern, care va fi anexat la 
rapoartele financiare relevante pe care partidele politice le transmit Curții de Conturi.  

Curtea de Conturi are autoritate generală de a monitoriza finanțarea politică. Această 
responsabilitate este împărțită diferitelor instituții de audit ale comunităților autonome cu privire la 
cheltuielile efectuate în campaniile electorale la nivel local. Curtea de Conturi joacă un rol esențial 
în îmbunătățirea cadrului legal privind finanțarea partidelor, nu numai prin identificarea deficiențelor 
legislative, a zonelor de risc, ci și prin recomandarea de soluții pentru creșterea transparenței și 
responsabilității sistemului. În ceea ce privește rolul său de monitorizare/supraveghere, Curtea de 
Conturi poate, în caz de suspiciune cu privire la acuratețea rapoartelor financiare, să solicite 
organizațiilor politice să prezinte explicații suplimentare; în plus, orice persoană/entitate care a 
încheiat un acord cu un partid politic este obligată legal să coopereze cu Curtea de Conturi, după caz.  

O forță importantă a sistemului spaniol este nivelul de cooperare instituțională între autoritățile 
responsabile cu aplicarea legislației privind finanțarea politică. Orice cetățean poate depune o 
plângere în fața Curții de Conturi dacă are motive să creadă că au apărut nereguli în ceea ce privește 
finanțarea partidelor. (Legea nr. 6/2002 privind partidele politice, republicată la 31.03.2015, Raport de 
evaluare privind transparența finanțării partidelor în Spania - Greco Eval. III Rep. (2008) 3E) 

Suedia 

În Suedia, persoana care trebuie să depună declarația de venit este obligată să numească un 
auditor în conformitate cu statutul sau cu Legea de audit (1999: 1079), contul de venituri este revizuit 
de către auditor. Auditul se referă dacă raportul de venit a fost pregătit în conformitate cu secțiunile 
3-22. Auditul trebuie să fie la fel de detaliat și cuprinzător. Auditorul prezintă un aviz scris cu privire 
la audit, care trebuie să fie anexat la situația veniturilor. O declarație de venit se depune la Camera 
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de Comerț și trebuie depusă la Colegiu cel târziu la 1 iulie, anul următor anului fiscal sau anul 
calendaristic la care se raportează raportul. Dacă o persoană este numită membru sau înlocuitor 
pentru un membru mai târziu de 1 aprilie a anului următor anului electoral, aceasta trebuie să depună, 
în schimb, declarația de venit pentru anul calendaristic în care a avut loc alegerea în termen de trei 
luni de la alegeri. 

O asociație fără scop lucrativ la nivel central în cadrul unui partid care are un mandat în Riksdag 
sau în Parlamentul European sau primește în alt mod un sprijin în conformitate cu Legea (1972: 625) 
privind ajutorul de stat către partidele politice trebuie să depună întotdeauna un cont de venit. Același 
lucru este valabil și pentru o asociație nonprofit la nivel central din cadrul organizației de partid. Alte 
asociații fără scop lucrativ din partid și organizațiile lor nu trebuie să depună nicio declarație de venit 
dacă suma care trebuie raportată este mai mică de 0,5 valoare bază de preț. Același lucru se aplică 
membrilor și membrilor supleanți. Deducerile pentru cotizațiile de membru pot fi făcute numai dacă 
taxa a fost decisă de către asociația nonprofit în ordine corespunzătoare în conformitate cu statutul 
asociației și se ridică la un preț de bază de preț de 0,01 pentru fiecare membru și an. O declarație a 
veniturilor se semnează de către reprezentantul autorizat al persoanei responsabile pentru 
contabilitate. Un membru sau un înlocuitor pentru un membru trebuie să semneze declarația de venit. 
În cazul în care o declarație de venit este întocmită electronic, aceasta se semnează cu o semnătură 
electronică. 

Camera de comerț pune la dispoziția publicului situațiile de venit pe site-ul său web. Totuși, 
acest lucru nu se aplică informațiilor despre identitatea unui donator, dacă donatorul este o persoană 
fizică. Camera Colegiilor pune la dispoziție, de asemenea, pe site-ul său web, informații despre plățile 
efectuate autorității în legătură cu subvențiile anonime care nu pot fi primite. Trebuie precizat ce 
sumă a fost plătită și ce asociație non-profit, membru, înlocuitor al unui membru sau candidat a 
efectuat plata. Camera de comerț supraveghează respectarea acestei legi și a reglementărilor care au 
fost notificate în legătură cu legea. Aceasta poate decide ordonanțele necesare pentru supraveghere 
și pentru partidele și organizațiile lor laterale, precum și membrii, înlocuitorii membrilor și candidații 
electorali pentru partidele care își îndeplinesc obligațiile în temeiul prezentei legi. Decizia privind 
ordinul judecătoresc poate fi combinată cu o pedeapsă. 

Dacă o notificare din orice circumstanțe individuale sau de altă natură devine o cauză specială, 
Camera de Comerț va investiga dacă: 

 cineva care este obligat de lege să prezinte un cont de venituri nu a făcut acest lucru 
 un raport de venituri este incorect 
 cineva a primit o contribuție anonimă 
Camera Colegiului examinează problemele referitoare la taxa de întârziere și taxa specială în 

conformitate cu legea. 
 (Legea nr. 90/2018 privind transparența în finanțarea partidelor, Raport de evaluare privind transparența 

finanțării partidelor în Suedia - Greco Eval. III Rep. (2008) 4E) 

Tabel 7.2. Reglementarea activității de control a finanțării politice în unele țări europene 
 

În România, controlul este definit de legislație ca fiind acțiunea de stabilire a 
exactității operațiunilor materiale care se efectuează anticipat executării acestora, 
concomitent sau la scurt timp de la desfășurarea lor.  

Potrivit art. 42 alin. 1 și 2 din Legea nr. 334 / 2006 privind finanțarea activității 
partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, instituțiile care pot desfășura activitatea de control  sunt 
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Curtea de Conturi. Controlul activității de 
finanțare are ca obiectiv cunoașterea modului în care sunt administrate mijloacele 
materiale si financiare de către partidele politice, modul de realizare si cheltuire a 
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fondurilor publice și private, potrivit legii. Controlul privind activitatea de finanțare 
reprezintă un mijloc de prevenire a faptelor ilicite, de identificare a deficiențelor și de 
stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea legalității. Controlul financiar 
preventiv al activității de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale este 
o activitate prin care operațiunile privind fondurile publice și private utilizate de către 
partide sunt verificate din punct de vedere al respectării legalității și regularității. 
Controlul privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale 
are ca scop verificarea activității curente a partidelor politice, a campaniilor electorale 
și a referendumului. Controlul se desfășoară sub autoritatea Directorului general al 
Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, 
care organizează activitatea de control al finanțării partidelor politice și propune 
președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP) aplicarea sancțiunilor prevăzute 
de lege. Autoritatea Electorală Permanentă, prin Departamentul de control al finanțării 
partidelor politice și a campaniilor electorale, este abilitată să controleze respectarea 
prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile partidelor politice, ale alianțelor 
politice sau electorale, ale candidaților independenți, precum și legalitatea finanțării 
campaniilor electorale. Departamentul de control al finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale poate solicita documente și informații care pot fi în legătură 
exclusiv cu activitățile care privesc obținerea de venituri și realizarea de cheltuieli. 

Curtea de Conturi are atribuții de control cu privire la subvențiile de la bugetul 
de stat, verificând legalitatea validării sumelor în vederea rambursării către 
competitorii electorali. Controlul exercitat de către Curtea de Conturi este un control 
ulterior prin care se analizează eficiența și eficacitatea utilizării sumelor ce urmează a 
fi rambursate competitorilor electorali. 

Premergător desfășurării controlului executat de AEP se iau următoarele 
măsuri: 

 aprobarea calendarului misiunii de control; 
 emiterea ordinului de serviciu; 
 notificarea controlului către competitorii electorali; 
 ședința de prezentare a echipei și a obiectivelor de control. 
 

Principalele obiective de control cu privire la finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale sunt: 

 verificarea documentelor de identificare a entității controlate; 
 verificarea informațiilor din registrul fiscal; 
 verificarea modului de organizare a contabilității conform reglementărilor 

contabile în vigoare; 
 verificarea organizării evidenței cotizațiilor, donațiilor și împrumuturilor; 
 verificarea înregistrărilor în contabilitate a veniturilor provenite din alte 

surse conform prevederilor legale inclusiv a veniturilor provenite din dobânzile bancare 
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 verificarea organizării cheltuielilor efectuate; 
 verificarea modului de preluare a datelor din timpul campaniilor electorale 

în evidența contabilă a partidului; 
 verificarea concordanței dintre rapoartele pentru venituri publicate în 

Monitorul Oficial al României – Partea I, datele rezultate din evidența contabilă a 
entității controlate și a celor declarate la AEP; 

 verificarea respectării implementării recomandărilor menționate în raportul 
de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la formațiunea politică 
controlată; 

 verificarea transmiterii, inclusiv a respectării termenelor legale de raportare 
a situaților și rapoartelor prevăzute de lege, după caz; 

 verificarea situațiilor și rapoartelor transmise și înregistrate la AEP cu datele 
rezultate din evidența contabilă a entitații controlate; 

 verificarea restituirii contribuțiilor către candidați, dacă este cazul; 
 orice alte verificări necesare stabilirii legalității finanțării activității curente 

a partidelor politice. 

Rezultatele controlului anual privind respectarea prevederilor legale referitoare 
la veniturile și cheltuielile partidelor politice se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, și pe pagina de internet a AEP, în termen de 45 de zile de la 
efectuare. Raportul privind controlul realizat la sesizarea de către orice persoană care 
prezintă dovezi cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, și pe pagina de internet a AEP, până la data de 30 aprilie a anului 
următor. AEP poate controla respectarea prevederilor legale referitoare la finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale și atunci când există suspiciuni de 
încălcare a prevederilor legale privitoare la finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale, la sesizarea oricăror persoane interesate sau din oficiu. În cazul 
în care în cadrul controlului efectuat de către AEP privind respectarea prevederilor 
legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale apar 
suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de natură penală, AEP sesizează, de îndată, 
organele de urmărire penală. 
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Capitolul 8 

Riscurile procesului de finanțare a 
partidelor și a campaniilor electorale. 

Sancțiuni 
 

Fenomenul corupției în domeniul finanțării partidelor politice 
și a campaniilor electorale poate genera dezechilibre majore la nivel 
macroeconomic, având în vedere faptul că partidele politice 
integrează toți cetățenii și interesele lor individuale sau de grup în 
sfera elitelor decizionale ale statului. În acest context, este evident 
că una dintre cele mai grave  vulnerabilități ale statului este 
reprezentată de modalitatea în care este dezvoltat cadrul legislativ. Deși prevederile 
care reglementează problematica finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale din surse publice și/sau din surse private este apreciată ca fiind târzii de 
către unele organisme internaționale care promovează valorile democrației și care 
depun eforturi pentru ținerea sub control a fenomenului corupției, se pot observa 
modificări succesive și completări ale normelor legislative, în încercarea statelor de a-
și crea structuri solide, cu putere de decizie privind aplicarea sancțiunilor și crearea 
stării generale de descurajare în săvârșirea faptelor contravenționale sau penale. 

 

Riscurile de corupție apărute în sfera politicului se pot manifesta 
multidimensional, pot avea efecte prelungite și pot afecta mai multe categorii de 
relații, precum relațiile dintre autoritățile statului și cetățeni, relațiile dintre factorii 
decizionali de la cel mai înalt nivel și diferite grupuri cu interese comune sau relațiile 
dintre reprezentanți ai mediului de afaceri. Privite în ansamblu, riscurile de corupție 
care se manifestă în fiecare domeniu de activitate reprezintă la rândul lor un “risc”, 
însă unul important, prin prisma căruia este apreciată imaginea și puterea țării la nivel 
internațional.  

Fenomenul corupției se poate manifesta într-o varietate de acțiuni sau inacțiuni, 
fiecare în parte putând fi apreciată și tratată ca un risc de țară. Corupția politică poate 
încuraja acțiunile de dare și luare de mită, diferite forme ale șantajului, concurența 
neloială în mediul de afaceri, tratarea inechitabilă a cetățenilor și poate contribui la 
dezvoltarea unor atitudini ostile din partea instituțiilor de forță ale statului.  

8.1. Riscuri de corupție în domeniul finanțării partidelor 
politice și a campaniilor electorale 
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În mod cert, corupția politică va genera riscul dezvoltării activităților specifice 
economiei subterane (activități nefiscalizate, deturnare de fonduri și spălarea banilor), 
care vor afecta puterea și credibilitatea statului, atât la nivel național, cât și la nivel 
internațional.   

Prin risc de corupție se înțelege probabilitatea de materializare a unei 
amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu 
de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu 
privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice sau 
ale unei structuri din cadrul acestora. [Metodologia standard de evaluare a riscurilor 
de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale din 02.08.2018, 
Capitolul 1, Art. 2, litera k)] 

Fiind un domeniu cu un grad ridicat de sensibilitate, probabilitatea de apariție a 
riscurilor de corupție la nivelul întregului proces de finanțare a partidelor politice și a 
campaniilor electorale este foarte ridicată. Trebuie avut în vedere că între fenomenul 
corupției dezvoltat în zona finanțării activităților politice și fenomenul criminalității 
organizate poate exista o puternică legătură de cauzalitate. 

Banii sunt un element necesar al oricărui proces politic. În aceste context, 
corupția din finanțarea politică reprezintă un risc pentru sistemele democratice și 
economice. Persoanele expuse politic, având în vedere accesul lor la resursele statului 
și la puterea decizională, sunt predispuse la activități de corupție. Combaterea și 
prevenirea corupției necesită protecția printr-un sistem puternic de reglementări și 
mecanisme de integritate, dar și prin cunoașterea riscurilor de corupție la care este 
supus procesul de finanțare a competitorilor politici.  

În acest context, cunoașterea și decodificarea corectă a riscurilor de corupție 
privind întregul sistem de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale are 
o importanță ridicată. 

 Riscuri de corupție privind procesul de finanțare a partidelor politice și a 
campaniilor electorale: 

 contribuțiile sub forma donațiilor financiare sau în natură, precum și 
împrumuturile contractate în campaniile electorale pentru susținerea anumitor 
competitori pot fi realizate sub condiționarea obținerii unor servicii ulterioare, cum ar 
fi modificarea unor acte normative, obținerea unor contracte, intermedierea unor 
relații de afaceri, obținerea unor avantaje materiale, etc; 

 atragerea de persoane cu funcții de decizie din cadrul unor companii, în 
scopul finanțării partidelor, fără ca acestea să aibă afinități cu doctrina politică, ci doar 
cu posibilitatea de a obține beneficii ulterioare; 

 lipsa de transparență în ceea ce privește proveniența sumelor cu care 
finanțatorii contribuie la activitatea de finanțare a organizațiilor politice, în scopul 
protejării intereselor personale; 
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 influența politicienilor asupra unor persoane fizice sau juridice prin 
manipularea informației oferite cu privire la activități economice desfășurate de 
instituțiile publice; 

 posibilitatea de a disimula contribuții ilicite prin susținerea financiară a unor 
organizații la care politicienii sau terții controlați de către aceștia au interese; 

 abuzul asupra resurselor statului, prin rambursarea unor subvenții pentru 
care nu există justificarea cheltuirii sumelor pentru scopul destinat; 

 interesele persoanelor care dispun de fonduri importante pot influența 
discreționar sistemului politic; 

 valoarea resurselor fiecărui competitor influențează vizibilitatea în 
campaniile electorale, devenind o problemă pentru dezvoltarea democrației; 

 companiile mari pot influența politicieni cu putere de decizie din partidele 
politice, oferind sub diferite sub diferite forme sume de bani ce urmează a fi recuperate 
din contracte de achiziții publice, afectând procesul democratic de guvernare; 

 finanțarea ilicită a activității partidelor politice de către persoane care își 
doresc imunitate politică; 

 limitarea apariției unor idei progresiste și a unor noi personalități politice 
din cauza unei infrastructuri politice care ar trebui să ajute la cunoașterea acestora de 
către publicul larg; 

 prezența redusă a femeilor și a tinerilor în viața politică și în procesul 
decizional din cauza concepției că aceștia nu pot atrage credibilitate din partea 
finanțatorilor privați; 

 folosirea fondurilor publice în scopul influențării votului prin coruperea 
alegătorilor; 

 rămânerea în pasivitate, cu privire la denunțarea comportamentului corupt 
și a situațiilor și susținerea indirectă a mediului propice corupției; 

 acceptarea săvârșirii faptelor de corupție pentru a evita marginalizarea sau 
excluderea din grup sau pentru a obține un anumit statut în grupul infracțional; 

 lipsa de transparență cu privire la activitatea desfășurată în special la nivel 
decizional; 

 subrogația creditorului unui competitor sau a unei organizații politice, cu 
scopul diminuării sumelor împrumutate; 

 transparența parțială cu privire la reglementări, decizii și dispoziții poate 
duce la invocarea erorii de drept din cauza lipsei de accesibilitate, oferind posibilitatea 
persoanelor interesate să modifice realitatea; 

 controale parțiale, ineficiente care nu previn și nu combat săvârșirea 
faptelor de corupție, ci le pot ascunde; 

 promovarea în funcții de conducere și de control a unor persoane fără a ține 
cont de criterii privind integritatea și responsabilitatea; 

 rezistența la acțiunea trebuinței individuale este diminuată în anumite zone, 
fiind invers proporțională cu nivelul educației, precum și cu cel al sărăciei; 
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 nivelul precar al aptitudinilor de a gândi critic, de a formula judecăți etice 
și de a lucra eficient în echipă, acționând pentru a-și satisface propriul interes; 

 înlocuirea unei sancțiuni contravenționale principale cu o alta mai redusă de 
către persoana împuternicită să constate și/sau să aplice sancțiunea contravențională 
(ex. înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu avertismentul). 

În ceea ce privește riscul de atragere a unor persoane cu funcții de decizie din 
cadrul unor companii, în scopul finanțării partidelor, fără ca acestea să aibă afinități 
cu doctrina politică, ci doar cu posibilitatea de a obține beneficii ulterioare, au existat 
de-a lungul timpului o serie de controverse, inclusiv la nivelul marilor economii. 

Cercetările și publicațiile OCDE evidențiază că riscurile asociate corupției pot 
avea în practică influențe negative grave asupra principiilor democratice. Un studiu 
realizat asupra situației din Statele Unite ale Americii, evidențiază că există o puternică 
legătură de cauzalitate între conexiunile politice ale marilor corporații și nivelul 
contractelor de achiziții publice. Altfel spus, succesul marilor companii în ceea ce 
privește încheierea contractelor de achiziții publice depinde foarte mult de conexiunile 
politice pe care le au.  

În acest context, se ridică o întrebare de o importanță semnificativă pentru 
conștientizarea riscurilor de corupție generate prin finanțarea partidelor politice și a 
campaniilor electorale: Când companiile dau bani candidaților pentru funcții publice, 
ce randament pot aștepta de la investiția lor? Alte studii mai recente realizate asupra 
situației din Brazilia, evidențiază că firmele specializate în proiecte de lucrări publice 
se pot aștepta la o creștere substanțială a contractelor, creștere care poate fi de cel 
puțin 14 ori mai mare decât valoarea contribuțiilor lor financiare pentru susținerea 
anumitor competitori electorali, în situația în care aceștia câștigă alegerile pentru care 
candidează. (OCDE, Financing Democracy Funding of Political Parties and Election 
Campaigns and the Risk of Policy Capture, 2016, pag. 23 cu citarea autorilor Eitan 
Goldman, Jörg Rocholl, Jongil So - Political Connections and the Allocation of 
Procurement Contracts, Decembrie 2010 și a autorilor Taylor Boas, Daniel Hidalgo, Neal 
Richardson - The Spoils of Victory: Campaign Donations and Government Contracts in 
Brazil, 2013). 

Chiar dacă studiile prezentate de OCDE fac referire la cercetări realizate în urmă 
cu câțiva ani, situațiile care au existat pot reprezenta o dovadă clară a existenței 
riscurilor de corupție în domeniul finanțării electorale, precum și a dezechilibrelor care 
apar în alte domenii de activitate prin prisma concurenței neloiale.    

Cu toate acestea, în domeniul finanțării activităților politice este necesară 
studierea atentă și evidențierea importanței cadrului legislativ și a modalității în care 
este aplicată legislația. De subliniat că riscurile de corupție se pot manifesta diferit în 
funcție de jurisdicția fiecărui stat, în sensul că o practică de finanțare considerată 
ilegală într-un stat, poate fi permisă pe teritoriul altui stat.  
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De asemenea, nivelul de toleranță față de un anumit risc poate fi diferit de la 
stat la stat. De exemplu, neprezentarea documentelor justificative în timpul procesului 
de control al finanțării campaniilor electorale poate fi considerată o acțiune cu 
incidență semnificativă asupra valorilor sociale, prin urmare poate atrage inclusiv 
răspunderea penală a celor responsabili, în timp ce în alte state legislația este mai 
permisivă și include această faptă în categoria riscurilor cu impact scăzut asupra 
societății, atrăgând astfel doar răspundere contravențională. Pentru ținerea sub control 
a riscurilor de corupție din domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale, statele trebuie să acționeze în două direcții esențiale: 

- să dezvolte rolul preventiv al instituțiilor de supraveghere și control, prin 
derularea de acțiuni concrete de prevenție a lipsei de transparență privind sursele de 
finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, mijloacele de finanțare și 
sumele obținute atât pentru susținerea activității curente a partidelor politice, cât și 
pentru desfășurarea campaniilor electorale; 

- să construiască un sistem legislativ solid și lipsit de ambiguitate, care să 
permită aplicarea unor sancțiuni contravenționale și penale executorii, cu efect de 
descurajare a persoanelor sau grupurilor de interese care susțin financiar organizațiile 
politice din alte rațiuni decât cele care țin strict de ideologia politică. 

Întregul sistem de sancționare a neîndeplinirii obligațiilor privind respectarea 
normelor legislative trebuie raportat la specificul cultural al fiecărui stat, la istoricul 
acestuia, precum și la contextul economico-social. 

 

Transparența în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale nu 
împiedică apariția conflictelor de interese și a fenomenului de corupție în politică. Sunt 
necesare reguli care interzic implicarea în politică a instituțiilor care apără interese 
corporative pur comerciale sau private.  

În plus, este esențial să existe un sistem de control eficient al acestor reguli, 
pentru a se ajunge la consolidarea controlului și a sancțiunilor, pentru a crea un efect 
de descurajare care să conducă la respectarea normelor democratice.  

Așadar, sancțiunile reprezintă un element de bază al reglementărilor privind 
finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu rol de descurajare pentru 
încălcarea legilor și de promovare indirectă a respectării reglementărilor (OECD, 
Financing Democracy. Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk 
of Policy Capture, 2016). 

 

 

8.2. Sancțiuni aplicabile pentru fapte de corupție  
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Sancțiunea este o măsură de constrângere aplicată ca o consecință a 
neexecutării dispozițiilor legale. Adoptarea unor reglementări lipsite de claritate poate 
contribui la producerea actelor de corupție, indiferent dacă s-a intenționat acest fapt 
sau nu. 

Ar trebui să existe o varietate de sancțiuni pentru soluționarea nerespectării 
legilor. În acest sens sancțiunile trebuie să fie coroborate cu dispozițiile legale  care 
prevăd încălcarea legii și să respecte principiul proporționalității. Astfel de sancțiuni ar 
trebui să includă: 

 amenzi administrative, a căror valoare ar trebui să fie determinată în funcție 
de natura încălcării - inclusiv dacă încălcarea este recurentă; 

 pierderea parțială sau totală a finanțării publice și a altor forme de sprijin 
public pentru o perioadă determinate (măsură pe care o aplică numeroase state); 

 pierderea eligibilității pentru sprijinul de stat pentru o perioadă 
determinată; 

 pierderea parțială sau totală a rambursării cheltuielilor de campanie; 
 confiscarea sprijinului financiar transferat anterior; 
 pierderea eligibilității de a candida la alegeri pentru o perioadă determinate; 
 în cazurile care implică încălcări semnificative aplicarea unor sancțiuni 

penale împotriva membrilor partidului responsabili pentru încălcarea legii; 
 anularea alegerii candidatului la funcție, dar numai în conformitate cu 

hotărârea unei instanțe judecătorești, cu respectarea procesului legal și numai în cazul 
în care încălcarea legală ar fi avut impact asupra rezultatului electoral; 

 pierderea statutului de partid înregistrat. 

Sistemul juridic al oricărui stat cuprinde în afara sancțiunilor penale, financiare, 
civile și sancțiuni administrative. Sancțiunea este definită ca o ripostă împotriva unei 
persoane care nu respectă conduita stabilită prin lege, obligând făptuitorul la 
suportarea unor consecințe materializate în obligația de a face, de a nu face ceva, de 
a plăti o sumă, de a suporta limitarea exercitării unor drepturi. 

Deși, autoritățile administrative sunt cele care aplică sancțiunile cu caracter 
administrativ, nu există o definiție general valabilă a acestora, însă teoriile europene 
prevăd diferite elemente ce conturează, în sinteză, diferența specifică față de alte 
tipuri de sancțiune. 

În Germania, deși s-a considerat că măsurile punitive care au caracter represiv 
sunt sancțiuni cu caracter administrativ, evoluția firească a analizei acestora a condus 
la acceptarea, în această categorie, și a măsurilor privind executarea obligațiilor sau 
restaurarea condițiilor de legalitate, cum ar fi retragerea, suspendarea sau 
neacordarea unui avantaj sau înlesniri permise de lege, fac parte din categoria 
sancțiunilor administrative.  
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În legislația suedeză, este considerată sancțiune administrativă orice măsură 
aplicată ca urmare a stabilirii oricărei nesocotiri a normelor aparținând dreptului 
administrativ. 

În Spania, sunt considerate sancțiuni administrative numai cele care sunt 
asemănătoare sancțiunilor penale, dar sunt aplicate de către autoritățile publice, 
deoarece numai acestea aplică sancțiuni, în timp ce, pentru faptele penale instanțele 
judecătorești aplică pedepse.  

Doctrina portugheză definește sancțiunea administrativă drept o măsură impusă 
pentru a sancționa o persoană care a nesocotit normele administrative.  

Codul penal francez conține prevederi referitoare la pedepse aplicabile faptelor 
contravenționale, precum și dispoziții privind sancțiunea reparatorie, în sensul obligării 
persoanei condamnate de a despăgubi victima pentru prejudiciul creat, urmând 
instrucțiunile stabilite de instanța de judecată.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), a stabilit prin hotărârile 
pronunțate, că sancțiunile administrative cu caracter represiv-intimidant pot fi 
asimilate pedepselor penale, din cauza caracterului punitiv, în baza art. 6 paragraful 
(1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

La nivelul Uniunii Europene, măsurile cu caracter administrativ privesc 
retragerea unor avantaje sau recuperarea unor sume acordate pe nedrept, chiar și în 
lipsa culpei, în cazul intenției, răspunsul organelor competente trebuie să fie mai dur. 

În cauza Engel și alții contra Olandei (1976) Curtea a considerat că separarea pe 
care legislația internă a unui stat o face în fapte ilicite de natură penală sau 
administrativă nu este un criteriu pentru a determina aplicabilitatea dispozițiilor art. 
6 paragraful (1) al Convenției, arătând că, dacă statele ar putea califica după voia lor 
unele infracțiuni ca fiind disciplinare sau administrative, atunci s-ar ajunge la 
sustragerea de sub incidența art. 6, ceea ce ar duce la rezultate contrare convenției. 
S-au stabilit criteriile privind noțiunea de „materie penală”: prevederile în dreptul 
intern; natura faptei sau comportamentului ilicit; scopul și severitatea sancțiunii . Cel 
din urmă criteriu este cel mai important, fiind vorba de „materie penală” când scopul 
sancțiunii este represiv-intimidant sau punitiv, nu reparator sau preventiv. În 
majoritatea cauzelor, Curtea a stabilit că elementul esențial pentru a stabili dacă art. 
6 par. 1 este aplicabil în latura sa penală rămâne caracterul preventiv și sancționator 
al pedepsei aplicate sau aplicabile petentului. 

Raționamentul Curții este fundamentat în jurul scopului sancțiunii aplicate sau 
aplicabile. Astfel, chiar atunci când cuantumul amenzii-sancțiune administrativă este 
unul redus, art. 6 va fi aplicabil sub aspect penal, atâta vreme cât amenda este un 
mijloc de constrângere a petentului, precum și o măsură de prevenire a săvârșirii de 
noi fapte.  
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Dintr-o analiză a legislațiilor mai multor state privind finanțarea partidelor 
politice și a campaniilor electorale se poate observa existența unor factori care conduc 
la neexecutarea sancțiunilor în acest domeniu, iar cu titlu de exemplu ies în evidență:    

 legi ambigue - termeni precum „donație”, „cheltuieli pentru campanii”, 
„perioada campaniei” și „raportare” sunt adesea nedelimitate sau nedefinite; 

 neprecizarea sancțiunilor, stabilirea de sancțiuni necorespunzătoare sau 
permiterea înlocuirii unor sancțiuni mai grele cu unele mai ușoare, precum și 
posibilitatea reducerii cuantumului amenzii aplicate sub minimul prevăzut de legea 
specială - legile stabilesc că unele fapte pot fi infracțiuni, dar nu specifică nicio 
sancțiune pentru acestea. De asemenea, dacă sancțiunile nu respectă principiul 
proporționalității, unele organisme de control sunt reticente în a le aplica; 

 lipsa capacității administrative și lipsa unei autorități de reglementare – 
deseori, resursele acordate organismelor responsabile de administrarea finanțelor 
politice nu au o reglementare adecvată noilor modificări legislative  și subvențiilor 
complexe; 

Orice sistem de finanțare a partidelor politice ar trebui să definească în mod clar 
încălcări ale cerințelor de raportare, cum ar fi:  

 ascunderea activității financiare prin utilizarea conturilor separate; 
 nerespectarea condițiilor privind întocmirea rapoartelor; 
 depunerea de rapoarte false sau incomplete; 
 depunerea tardivă a rapoartelor; 
 nerespectarea documentației adecvate. 

De asemenea, ar trebui să identifice (și să impună) sancțiuni efective, 
proporționale, care să poată descuraja faptele ilicite.  

Deși există o mare diversitate de sancțiuni utilizate în prezent în întreaga lume, 
dizolvarea unui partid politic ar trebui folosită cu cea mai mare reținere, având în 
vedere rolul esențial pe care îl joacă partidele politice în orice democrație.  

Totodată, din analiza comparativă a legislației internaționale se observă că 
aplicarea unei sancțiuni financiare previne și combate mai eficient acest fenomen al 
încălcării normelor privind finanțările publice, decât aplicarea unei pedepse penale 
severe.  

 

Olanda  

MIKR - Ministerul de Interne și Relații cu Regatul 
Sancțiuni ce pot fi aplicate ca urmare a activității de supraveghere a finanțării partidelor politice   

1. MIKR va desemna persoanele care vor fi însărcinate cu supravegherea respectării  
dispozițiilor legale  de către  formațiunile  politice  și va publica în Monitorul Oficial 
informațiile rezultate.  

2. MIKR poate decide să impună o amendă administrativă pentru nedepunerea documentelor 
sau omisiunile avute, raportate la prevederile legale.  
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3. Amenzile vor fi impuse partidelor  politice, instituțiilor auxiliare, asociațiilor, etc. sau la 
candidați.   

4. Amenzile pentru nedepunerea documentelor sau omisiunile care încalcă una sau mai multe 
dintre prevederile legale, vor fi de cel mult 25.000 EUR, dar prin norme suplimentare se 
poate ajusta cuantumul amenzilor. Cuantumul amenzii va fi transferat la bugetul de stat, de 
către cei vizați.   

5. MIKR este autorizat să compenseze o amendă aplicată instituției auxiliare cu subvenția pe 
care partea  respective  o primește în beneficiul  instituției auxiliare menționate.  

6. Dacă un partid politic, în conformitate cu secțiunea 137 €, (d), €, (f) sau (g) din Codul penal 
olandez, a fost obligată să plătească o amendă, eligibilitatea pentru subvenție va fi anulată 
prin aplicarea legii, pentru o perioadă care începe la data la care a devenit finală 
condamnarea. Această perioadă va fi:  

a) un an, în cazul unei amenzi mai mici de 1,125 EUR; 
b) doi ani, în cazul unei amenzi de 1,125 EUR sau mai mare, dar mai mică de 2 250 EUR;  
c) trei ani, în cazul unei amenzi de 2.250 EUR sau mai mult, dar mai mică de 3.375 EUR;   
d) patru ani, în cazul unei amenzi de 3.375 de euro sau mai mult.  
7. În cazul în care un partid politic a fost condamnat pentru o infracțiune de terorism, conform  

cu secțiunea 83 din Codul penal olandez, eligibilitatea pentru subvenție va fi anulată prin 
aplicarea legii pentru o perioadă de patru ani, care va începe în ziua de condamnare a 
devenit finală. 

(Raport privind vizita de lucru efectuată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, 
la Ministerul de Interne și Relații cu Regatul,  la Consiliul Electoral, Haga, Olanda, în perioada 25.03-
29.03.2019, în sfera activităților care privesc Proiectul „Argus – Integritate, etică, transparență, 
anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale”) 

Ungaria 

1. Dacă în urma auditului, Oficiul de Stat pentru Audit constată că nu s-a respectat legea de 
către  conducerea partidului,  și s-au constatat nereguli, se  solicită restabilirea situației pe 
bază de Plan de acțiune. În cazul unei încălcări mai grave a legii sau în cazul în care partidul 
nu  implementează acțiunile stabilite prin Planul de măsuri, Oficiul de Stat pentru Audit  
înaintează dosarul către  alte instituții ale statului.  

2. În cazul constatării situației de finanțare ilegală, legea prevede aplicarea dublei sancțiuni, 
astfel:  

a) partea este obligată să plătească suma finanțării ilegale la bugetul central în termen de 15 
zile, la cererea Oficiului de Stat pentru Audit; 

b) la cererea Oficiului de Stat pentru Audit, Trezoreria de Stat reduce subvenția acordată 
partidului cu suma finanțării ilegale. 

(Raport privind vizita de lucru efectuată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, 
la Biroul Electoral Național, Oficiul de Stat pentru Audit și Trezoreria de Stat, Budapesta, Ungaria, 
în perioada 06.05-10.05.2019 în sfera activităților care privesc Proiectul „Argus – Integritate, etică, 
transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale” ) 

Serbia 

În Serbia dacă un partid politic este pedepsit pentru un delict, acesta va pierde dreptul la 
acordarea fondurilor publice în anul calendaristic următor (articolul 18, paragraful 2 LFPP); această 
decizie este luată de directorul Agenției Anticorupție. În plus, amenzile cuprinse între 200.000 și 
1.000.000 de dinari (2.000 – 10.000 Euro) se aplică dacă partidul politic, expeditorul sau o listă 
electorală înregistrată sau un candidat independent strânge fonduri contrare normelor cuprinse în 
articolele 5, 6, 7 și 11 din LFPP, precum și dacă nu respectă obligațiile de evidență și raportare. 
Funcționarii responsabili pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 10.000 și 50.000 de dinari (100 – 
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500 Euro) pentru faptele menționate mai sus (articolul 19, paragraful 2 LFPP). Partidele politice care 
nu respectă limitele cheltuielilor în timpul campaniilor electorale trebuie să fie amendate cu o sumă 
care este dublă față de cea cheltuită la alegerile în cauză (articolul 20, alineatul 1, LFPP); faptele 
funcționarilor responsabili pot face obiectul unor amenzi cuprinse între 10.000 și 50.000 de dinari (100 
– 500 Euro) în astfel de cazuri (articolul 20, paragraful 2 LFPP).  

Sancțiunile sunt aplicate împotriva partidului politic care a încălcat normele, precum și împotriva 
persoanei responsabile din partidul politic respectiv. În urma adoptării Legii cu privire la finanțarea 
partidelor politice, la 1 ianuarie 2004, rapoartele privind comiterea unor infracțiuni au fost depuse la 
instanțele competente împotriva a 268 de partide politice pentru încălcarea articolului 16 din LFPP, 
adică neprezentarea rapoartelor financiare respective. Sancțiunile prevăzute în articolele 18, 19 și 20 
LFPP, au un caracter financiar, precum și un caracter penal. Un partid politic care încalcă legea își 
pierde dreptul la finanțare publică în anul următor. Mai mult, se aplică amenzi de la 200.000 la 
1.000.000 de dinari (2.000 la 10.000 Euro) pentru diverse încălcări ale LFPP.  

Fostele mecanisme de supraveghere, Comisia Electorală și Comitetul de Finanțe al Parlamentului, 
au recunoscut că, într-adevăr, au identificat discrepanțe în rapoartele financiare transmise de 
partidele politice la acea vreme (de exemplu, discordanța veniturilor și cheltuielilor, donațiilor 
neînregistrate etc.). În ciuda neregulilor identificate, nu a fost aplicată niciodată o singură sancțiune. 
Aplicarea eficientă a sancțiunilor este esențială pentru consolidarea încrederii cetățenilor și 
menținerea integrității procesului politic. În afară de faptul că până acum nu au fost aplicate sancțiuni, 
sancțiunile existente în LFPP nu îndeplinesc suficient criteriile articolului 16 din Recomandarea Rec 
(2003)4 privind normele comune împotriva corupției în finanțarea partidelor politice și campaniilor 
electorale.  

În special, nu există o listă a încălcărilor penalizate de pierderea finanțării publice. De asemenea, 
în LFPP nu se spune nimic despre procedura concretă pentru inițierea și aplicarea sancțiunii 
menționate anterior. Mai mult, amenzile aplicabile funcționarului responsabil pentru conturile unei 
părți sunt prea mici (între 10.000 și 50.000 de dinari, adică 100 la 500 Euro) și, prin urmare, au un 
efect de descurajare redus.  

Nu este prevăzută nicio sancțiune care implică o privare de libertate sau ineligibilitate; 
experiența în alte țări, a demonstrat că astfel de sancțiuni pot fi un instrument puternic, inclusiv din 
punct de vedere preventiv. În cele din urmă, donatorii nu suportă penalități pentru încălcarea legii. 
Sancțiunile pentru infracțiuni sunt aplicate de instanțele penale, la cererea Agenției Anticorupție sau 
a Instituției de Audit a Statului. În temeiul articolului 76 din legea penală, urmărirea penală a acestor 
infracțiuni nu poate avea loc dacă a trecut un an din ziua în care a fost săvârșită infracțiunea 
(prescripție relativă). Uneori, informațiile despre neregulile privind finanțarea nu ies la iveală până la 
următoarele alegeri, care, în general, vor avea loc patru ani mai târziu. Prin urmare, încălcarea 
legislației poate rămâne nepedepsită din cauza expirării termenului de prescripție. Un alt factor care 
poate împiedica aplicarea eficientă a sancțiunilor sunt regulile privind imunitatea. Președintele 
Republicii, membrii Guvernului și membrii Parlamentului beneficiază de inviolabilitate pe baza cărora 
nu poate fi inițiată o procedură penală împotriva lor fără aprobarea prealabilă a Parlamentului. 
Recurgerea la imunitate pentru acest tip de încălcări a fost considerată, în cadrul regimului de 
sancționare actual al LFPP, a fi o „sinucidere politică”. 

Spania 

Partidele politice sunt supuse răspunderii contravenționale în conformitate cu cerințele relevante 
din Legea organică nr. 8/2007 privind finanțarea partidelor politice și Legea organică nr. 5/1985 
privind regimul alegerilor generale. În special, articolul 17 din Legea organică nr. 8/2007 privind 
finanțarea partidelor politice prevede două tipuri de încălcări distincte și sancțiuni aplicabile:  

 în cazul în care se produce o încălcare a limitelor și restricțiilor donațiilor, se poate aplica o 
amendă egală cu dublul contribuției primite ilegal  

 neprezentarea sau depunerea unui raport financiar cu date incorecte/incomplete poate duce 
la neacordarea fondurilor publice. Curtea de Conturi este responsabilă de aplicarea sancțiunilor 
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contravenționale menționate anterior. Pot fi depuse contestații împotriva deciziilor Curții de Conturi 
în fața Curții Supreme. 

În plus, răspunderea penală a reprezentanților partidului (de exemplu, director general, 
reprezentant general, administrator electoral) se poate aplica în legătură cu săvârșirea infracțiunilor 
de contabilitate sancționate în temeiul articolului 310 din Codul Penal. Mai mult, Legea organică nr. 
5/1985 privind regimul alegerilor generale prevede că încălcarea obligațiilor de a ține conturile 
corecte și de a utiliza fondurile publice în scopurile prevăzute de legea electorală sunt sancționate cu 
închisoare de la 6 luni la 3 ani și amendă cuprins între 180 și 1.800 Euro. Dacă fondurile au fost utilizate 
pentru îmbogățirea personală, pedeapsa închisorii poate fi majorată, constând astfel în închisoare de 
la 3 la 8 ani (articolele 149 și 150, Legea organică nr. 5/1985 privind regimul alegerilor generale). 
Acest tip de sancțiune penală este aplicată de instanțe; procedurile respectă regulile relevante din 
Codul de procedură penală (articolul 151, Legea organică nr. 5/1985 privind regimul alegerilor 
generale).  

Curtea de Conturi indică faptul că, în trecut, au existat încălcări ale legislației privind finanțarea 
politică, care s-au referit în principal la cazuri de nerespectare a limitelor de cheltuieli, lipsa de 
transparență a surselor de finanțare privată, inconsecvențele înregistrărilor contabile etc. Curtea de 
Conturi a aplicat în total 70 de sancțiuni pentru încălcări; de exemplu, în legătură cu alegerile din 
anul 2007, a recomandat reținerea fondurilor publice în 35 de cazuri, totalul acestora fiind de 627.000 
Euro. În conformitate cu articolul 17 din Legea organică nr. 8/2007, Curtea de Conturi poate impune 
sancțiuni financiare în cazul contribuțiilor ilegale. 

 În primul rând, sancțiunile sunt aplicate beneficiarul contribuției, adică partidului politic și nu 
către donatorul/alte entități asupra cărora legea impune obligații și ale căror încălcări pot rămâne 
astfel nepedepsite.  

În al doilea rând, sancțiunile au un caracter exclusiv financiar; nu există sancțiuni penale 
aplicabile pentru beneficiarul contribuției, chiar dacă primirea unei donații ilegale poate avea un 
element infracțional. Însă, sancțiunile penale sunt posibile în baza Legii organice nr. 5/1985 în 
legătură cu încălcarea finanțării partidelor politice în timpul campaniilor electorale. În special, 
administratorii generali ai partidelor politice (sau persoanele autorizate să administreze conturile 
partidelor) pot fi pedepsiți cu închisoare (de la 6 luni la 3 ani) și cu amendă (de la 180 la 1.800 Euro) 
pentru încălcarea obligațiilor de a păstra corect conturile și de a utiliza fonduri publice în scopurile 
prevăzute de legea electorală; se aplică sancțiuni agravate dacă fondurile au fost utilizate pentru 
îmbogățirea personală. 

Franța 

În urma analizei aplicării legislației în materia finanțării politice, a rezultat că sancțiunile ar 
trebui să fie aplicabile partidelor politice găsite vinovate de încălcarea reglementărilor relevante. 
Aceste sancțiuni ar trebui să fie întotdeauna obiective, aplicabile, eficiente și proporționale cu 
obiectivul specific urmărit. Folosirea sancțiunilor care angajează responsabilitățile partidelor politice 
pentru acțiunile lor nu trebuie confundată cu interdicția și dizolvarea, sancțiuni bazate pe faptul că o 
parte folosește violența sau amenință pacea civilă și ordinea constituțională democratică a țării. 
Interzicerea și dizolvarea apar din circumstanțe extreme și nu se bazează pe responsabilizarea 
partidelor politice pentru încălcările legii, ci sunt necesare în urma cerințelor unei societăți 
democratice.  

Dacă o parte încalcă regulat dispozițiile legale și nu face niciun efort pentru a-și corecta 
comportamentul, pierderea statutului său juridic poate fi adecvată. 

 Pierderea statutului juridic poate fi semnificativă atunci când dă naștere unui sprijin financiar 
public în beneficiul partidelor. Sancțiunile pentru nerespectarea dispozițiilor legale ar trebui să fie 
variate, în raport cu încălcarea și respectarea principiului proporționalității.  

 
 



259

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

259 
 

Încălcarea Sancțiunea Persoană 
sancționată 

Conturi de partid nepregătite / certificate 
de către auditori / depuse la timp la 
CNCCFP (Secțiunea 11-7, paragraful 2, 
Legea 88-227) 

- Pierderea finanțării publice în 
temeiul Legii 88-227 pentru anul 
următor 
- Pierderea scutirii de la 
supraveghere de către Curtea de 
Conturi 

Partid sau grup 
politic 

Donațiile persoanelor identificate primite 
fără a trece prin agentul financiar sau 
asociația de strângere de fonduri 
(Secțiunea 11-8, Legea 88-227) 

- Pierderea finanțării publice în 
temeiul Legii 88-227 pentru anul 
următor 
- Pierderea scutirii de la 
supraveghere de către Curtea de 
Conturi 

Partid sau grup 
politic 

Donații de către persoane neidentificate 
sau care depășesc limita de 7.500 Euro la 
donațiile de la aceeași persoană fizică 
(secțiunea 11-4, Legea 88-227 și Art. R.39-
1 din Decretul nr. 90-606) 

- 3.750 Euro amendă și / sau 1 an 
închisoare 

Donator și / sau 
beneficiar 

Donații de către persoane juridice, sub 
orice formă, cu excepția cazurilor permise 
(Secțiunea 11-4, Legea 88-227) 

- 3.750 Euro amendă și / sau 1 an 
închisoare 

Donator și / sau 
beneficiar 

Asociația sau agentul de strângere de 
fonduri nu emite documente de primire 
sau nerespectare a condițiilor de utilizare 
a încasărilor (Secțiunea 11-4, Legea 88-
227) 

- 3.750 Euro amendă și / sau 1 an 
închisoare 

Donator și / sau 
beneficiar 

Donație în numerar mai mare de 150 Euro 
(Secțiunea 11-4, Legea 88-227) 

- 3.750 Euro amendă și / sau 1 an 
închisoare 

Donator și / sau 
beneficiar 

Contribuții sau sprijin material primite de 
la un stat străin sau o persoană juridică 
înființată în conformitate cu dreptul străin 
(Secțiunea 11-4, Legea 88-227) 

- 3.750 Euro amendă și / sau 1 an 
închisoare 

Donator și / sau 
beneficiar 

Nerespectarea întocmirii documentelor de 
către persoanele care solicită donații 
(Secțiunea 11-4, Legea 88-227) 

- 3.750 Euro amendă și / sau 1 an 
închisoare 

Beneficiar 

Nerespectarea întocmirii documentelor de 
către persoanele care solicită donații 
(Decretul 90-606 cu referire la secțiunea 
de mai sus) 

- amendă contravențională de 
clasa a 4-a (750 Euro conform 
articolului 131-13 din Codul 
penal) 

Agent financiar 
sau administrator 
de asociație  de 
finanțare 

Nerespectarea condițiilor de aprobare sau 
ne deschiderea unui cont unic pentru 
colectarea donațiilor (Secțiunea 11-6) 

- Retragerea aprobării Administrator de 
asociații de 
strângere de 
fonduri 

Aceste pedepse ar trebui să includă:  
- amenzi administrative, a căror valoare ar trebui să țină seama de natura încălcării, inclusiv 

dacă încălcarea este o abatere repetată;  
- pierderea parțială sau totală a finanțării publice și a altor forme de sprijin public, care ar 

putea fi impuse ca măsură temporară pentru o perioadă determinată;  
- suspendarea sprijinului de stat pentru viitor sau pentru o anumită perioadă de timp;  
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- pierderea totală sau parțială a rambursării cheltuielilor de campanie;  
- confiscarea de către Trezoreria de stat a sprijinului financiar deja transferat sau acceptat 

de un partid;  
- suspendarea pentru prezentarea candidaților la alegeri pentru o perioadă determinată;  
- sancțiuni penale pentru încălcări semnificative împotriva membrilor partidului care sunt 

responsabili pentru încălcare;  
- anularea alegerii unui candidat la putere, dar numai de o instanță legal constituită cu 

respectarea drepturilor la apărare și numai dacă încălcarea a influențat rezultatul electoral;  
- pierderea statutului juridic.  
Dacă se dovedește că filialele locale ale unui partid au acționat în numele conducerii naționale, 

sancțiunile pot fi aplicate partidului în ansamblul său. Sancțiunile ar trebui să fie întotdeauna 
compatibile cu principiul proporționalității. Înainte de adoptarea oricărei sancțiuni, autoritatea de 
reglementare ar trebui să ia în considerare cu atenție scopul sancțiunii pentru a evita orice posibil 
efect nociv asupra pluralismului politic sau a drepturilor protejate. Atunci când sunt aplicate 
sancțiuni, publicul trebuie să fie informat despre faptele care au dus la încălcarea legii și la sancțiunea 
impusă partidului politic. Atunci când se aplică sancțiuni, partea în cauză trebuie să aibă un proces 
echitabil, de către un tribunal imparțial. În timp ce autoritățile de reglementare pot stabili sancțiuni, 
partea trebuie să poată solicita ca decizia finală privind sancțiunile să fie luată de autoritatea judiciară 
în conformitate cu principiile judiciare. Trebuie asigurat dreptul la un remediu eficient și la un proces 
echitabil de către un tribunal imparțial. 

Cehia 

Legea partidelor și mișcărilor politice prevede trei sancțiuni diferite pentru încălcarea 
dispozițiilor sale:  

- amenzi; 
- suspendarea temporară a finanțării publice; 
- suspendarea activităților partidului sau mișcării (care în cele din urmă poate conduce la 

dizolvarea partidului sau a mișcării). 
În primul rând, în conformitate cu secțiunea 19 a din respectiva lege, în cazul în care un partid 

sau mișcare politică a acceptat o donație contrară cerințelor legii (adică o donație dintr-o sursă 
ilegală), iar partidul sau mișcarea în cauză nu a returnat această donație (cu dobândă) către donator 
(sau către bugetul de stat, dacă nu poate fi restituită donatorului) până la 1 aprilie a anului următor, 
autoritățile fiscale pot impune o amendă de două ori mai mare decât valoarea donației ilegale. 

În al doilea rând, Ministerul Finanțelor poate suspenda finanțarea publică. Finanțarea publică 
este, de asemenea, suspendată în cazurile în care o acțiune în justiție a fost îndreptată împotriva 
partidului politic sau a mișcării de a-și suspenda activitățile sau de a o dizolva. 

În al treilea rând, guvernul poate depune o acțiune în justiție pentru suspendarea activităților 
unui partid politic sau mișcări politice (care în cele din urmă poate duce la dizolvarea acesteia), în 
cazul în care un partid/ mișcare politică nu și-a rectificat raportarea financiară anterioară către 
Camera Inferioară. Dacă guvernul nu acționează în termen de 30 de zile de la primirea propunerii 
Camerei Inferioară, președintele Republicii poate depune o moțiune la Curtea Administrativă 
Supremă. După ce Curtea Administrativă Supremă decide asupra suspendării, partidul politic/mișcarea 
politică are un an de zile pentru a remedia situația, ceea ce poate duce la suspendarea activităților 
sale. Dacă nu ia nicio măsură, Guvernul (sau în cele din urmă președintele Republicii) poate depune o 
moțiune la Curtea Supremă de Administrație pentru dizolvarea partidului.  

În conformitate cu secțiunea 13, alineatul 1b din legea privind partidele și mișcările politice, 
un partid poate fi dizolvat dacă nu își prezintă raportul financiar la Camera Deputaților în termenul 
stabilit de lege (în conformitate cu secțiunea 18, alin. 1 și 2 din legea privind partidele și mișcările 
politice). Autoritățile cehe indică faptul că sancțiunile prevăzute în legea privind partidele și mișcările 
politice pot fi impuse numai partidelor și mișcărilor politice și, prin urmare, obligațiile cuprinse în 
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acestea nu pot fi evitate din cauza reglementărilor privind imunitatea. În ceea ce privește sancțiunile 
penale, în conformitate cu articolul 27 din Constituție, membrii Camerei Inferioare și Senatului 
beneficiază de imunitate și nu pot fi urmăriți penal fără acordul Camerei din care fac parte. Candidații 
la alegeri nu beneficiază de imunitate, cu excepția cazului în care sunt deja membri ai Parlamentului. 
Secțiunea 19-a din legea privind partidele și mișcările politice prevede termenul de prescripție pentru 
aplicarea amenzilor de către autoritățile fiscale, astfel cum este menționat la punctul 43 (acceptarea 
unei donații contrare cerințelor Legii cu privire la partidele și mișcările politice, atunci când partea 
sau mișcarea în cauză nu a returnat această donație către donator sau nu a transferat-o la bugetul de 
stat), este de un an de la momentul în care autoritățile fiscale au aflat despre această conduită 
(statutul de prescripție relativ) și de trei ani de la momentul în care a avut loc conduita ilicită (statutul 
absolut de prescripție). În mod similar, secțiunea 37 din legea contabilității prevede o perioadă de 
prescripție relativă de un an și o perioadă de prescripție absolută de trei ani pentru încălcarea 
reglementărilor contabile. 

Polonia 

Atât Legea partidelor politice, cât și Statutul privind alegerile conțin un număr mare de dispoziții 
care prevăd sancțiuni administrative și penale și măsuri pentru încălcarea reglementărilor de finanțare 
politică de către partidele politice și comisiile electorale. Aceste sancțiuni nu se exclud reciproc. În 
timp ce sancțiunile administrative sunt impuse partidelor politice sau comisiilor electorale, 
răspunderea penală pentru încălcarea reglementărilor în vigoare în domeniul finanțării politice este 
limitată la persoanele fizice. Majoritatea sancțiunilor penale se aplică oricărei persoane, în măsura în 
care nu se referă la anumite obligații de partid/comisie în afara unui partid politic sau al unui comitet 
electoral. Un partid politic care nu reușește să-și prezinte raportul financiar anual privind subvenția 
primită și cheltuielile aferente subvenției în termenul legal, al cărui raport este respins de Comisia 
Electorală Națională sau a cărui plângere împotriva deciziei Comisiei este respinsă de Curtea Supremă, 
pierde dreptul de a primi o subvenție în anul următor. În cazul în care un partid politic nu reușește 
să-și prezinte raportul anual privind sursele de fonduri și cheltuielile către Fondul electoral în termenul 
prevăzut de lege, Comisia Electorală Națională trebuie să propună o moțiune pentru radierea 
partidului din registru la Judecătoria Sectorului de la Varșovia, care ia o decizie după examinarea 
cauzei, numai pentru motivul nerespectării sau neprezentării raportului. În cazul în care, un astfel de 
raport este respins de Comisia Electorală Națională sau dacă reclamația partidului împotriva Deciziei 
Comisiei este respinsă de Curtea Supremă, partidul în cauză pierde dreptul de a primi subvenții în 
următorii trei ani, în care ar avea dreptul să le primească. În plus, beneficiile materiale acceptate de 
un partid politic care încalcă reglementările specifice de finanțare menționate în lege sunt supuse 
confiscării (în conformitate cu dispozițiile relevante din Codul de procedură civilă) de către Trezoreria 
Statului, dacă donațiile nu au fost restituite la donator în termen de 30 de zile; decizia privind 
confiscarea este luată de Curtea de District din Varșovia, la propunerea Comisiei Electorale Naționale. 
În cazul unui comitet electoral al unui partid politic, al unei coaliții de partid sau al alegătorilor, care 
nu își prezintă raportul electoral privind veniturile, cheltuielile și datoriile financiare în termenul 
legal, partidului/partidelor (sau comitetului de alegători) în cauză li se refuză dreptul de a primi 
subvenții. Dacă un raport electoral sau o plângere la Curtea Supremă a fost respinsă, subvenția 
acordată partidului politic, precum și subvenția cuvenită comitetului de partid sau de alegeri sunt 
reduse cu suma de trei ori a fondurilor obținute sau cheltuite cu încălcarea regulamentelor. 

În ceea ce privește obligația partidelor politice de a prezenta rapoarte financiare Comisiei 
Electorale Naționale, statisticile care acoperă perioada 2001 – 2005 arată că majoritatea partidelor au 
respectat această cerință în termenul prevăzut și că majoritatea rapoartelor au fost acceptate de 
Comisie. Cu toate acestea, în ceea ce privește rapoartele privind sursele de fonduri și cheltuielile cu 
Fondul electoral, mai multe partide politice nu au prezentat deloc un astfel de raport (de exemplu, 
12 din 88 de partide în anul 2005) sau depunerea a fost tardivă (de exemplu, șapte partide politice în 
anul 2005) și Comisia a acceptat o serie de rapoarte cu rezerve (de exemplu, 12 în anul 2005) și au 
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respins altele (de exemplu, 16 în anul 2005); în plus, plângerile la Curtea Supremă au fost respinse în 
mare parte (de exemplu, toate cele zece plângeri depuse în anul 2005. În ceea ce privește obligația 
de a raporta subvenția primită și cheltuielile aferente subvenției, în perioada 2001-2005, toate 
partidele politice eligibile pentru o subvenție au respectat această cerință și niciun raport nu a fost 
respins de către Comisie; cu toate acestea, mai multe rapoarte au fost acceptate doar cu rezerve (de 
exemplu, în două din șase cazuri, în anul 2005).  

Legea partidelor politice, cât și Statutul privind alegerile oferă o gamă largă de sancțiuni 
administrative și penale și măsuri pentru încălcarea reglementărilor de finanțare politică de către 
partidele politice și comisiile electorale. Sancțiunile administrative, cum ar fi pierderea dreptului de 
a primi finanțare publică sau eliminarea din registru sunt impuse partidelor politice sau comisiilor 
electorale. Sancțiunile penale se aplică persoanelor fizice și variază de la o amendă până la 
restrângerea libertății sau închisoare de până la doi ani. Ca urmare a modificărilor legale care vizează 
evitarea sancționării disproporționate, Comisia Electorală Națională poate accepta un raport financiar 
cu rezerve și poate solicita partidului sau comitetului în cauză să rectifice sau să prezinte explicații 
suplimentare. 

Letonia 

Partidele politice sunt supuse răspunderii administrative dacă nu respectă obligațiile prevăzute 
în legea privind finanțarea organizațiilor politice și răspunderii penale pentru infracțiunile săvârșite, 
în contextul finanțării campaniei electorale sau a partidelor. 

În ceea ce privește răspunderea administrativă, KNAB (The Corruption Prevention and Combating 
Bureau) poate impune amenzi administrative unui partid politic de la 250 la 10.000 LVL (aproximativ 
de la 350 Euro la 14.200 Euro) pentru următoarele încălcări ale Legii privind finanțarea partidelor 
politice: 

 neprezentarea la timp a raportului anual și a declarației de venituri și cheltuieli electorale; 
 neincluderea tuturor informațiilor cerute de lege în declarațiile și notificările menționate 

anterior; 
 furnizarea de informații false în declarațiile și notificarea menționate anterior; 
 finanțarea partidelor politice din surse nepermise (de exemplu, prin acceptarea donațiilor de 

la persoane juridice); 
 acceptarea taxelor de membru, a donațiilor făcute de un membru individual care depășește 

de 100 de ori salariul minim lunar într-un an; 
 acceptarea donațiilor făcute de un donator care depășește 100 de salarii minime lunare într-

un an dat; 
 nerespectarea normelor de publicare a donațiilor primite (inclusiv cele care nu au fost 

acceptate de către partid); 
 acceptarea unui împrumut; 
 acordarea de orice tip de împrumut sau garanție; 
 finanțarea unui partid prin donații anonime; 
 depășirea plafonului de cheltuieli pentru campanie; 
 nerespectarea evidenței contabile în conformitate cu reglementările contabile. 
Aceste sancțiuni administrative pot fi impuse de către reprezentanții KNAB împotriva partidelor 

politice. Mai mult, în conformitate cu legea privind finanțarea partidelor politice, directorul KNAB 
poate dispune unui partid politic să restituie donatorului active financiare dobândite ilegal într-o 
perioadă de 30 de zile, dacă donația: 

 nu provine din veniturile donatorului în ultimii 3 ani, în conformitate cu secțiunile 8 și 9 din 
legea privind impozitul pe veniturile personale, ori dacă apartenența sau „taxa de înscriere” nu derivă 
din acestea; 

 provine de la un donator incompatibil (de exemplu, un cetățean străin);  
 este o donație sau un împrumut al altei persoane sau al unei persoane care a fost descalificat 

de la a fi candidat la alegerile pentru Saeima, Parlamentul European sau consiliul local.  
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  Directorul KNAB poate dispune împotriva unui partid politic confiscarea bunurile dobândite cu 
încălcarea legii în următoarelor cazuri legale: 

 finanțare din surse nepermise; 
 primirea de donații/taxe de membru/taxe de „aderare” de la un donator sau membru 

individual care depășește 100 de salarii minime lunare într-un an calendaristic; 
 nerespectarea cuantumului unei donații care depășește 100 LVL direct în contul bancar al 

partidului politic;  
 primirea de donații printr-un intermediar sau sub forma unui împrumut; 
 acordarea de împrumuturi sau garanții de orice fel; 
 acceptarea unei donații anonime;  
 depășirea plafonului de cheltuieli pentru campanii; 
 organizația politică nu a specificat sursa donației primate. 
În cazul în care un partid politic nu reușește să-și prezinte, în mod repetat, raportul anual sau 

declarația electorală de venit și cheltuieli, directorul KNAB va emite un avertisment scris consiliului 
de administrație al partidului politic (în termen de două săptămâni de la data limită de depunere a 
raportului anual/declarației privind veniturile și cheltuielile electorale). Dacă în ciuda 
avertismentului, partidul politic încă nu prezintă raportul și/sau declarația menționată anterior, în 
termenul stabilit de KNAB sau dacă nu respectă ordinul menționat mai sus al directorului KNAB de a 
preda activele dobândite ilegal fie statului, fie donatorului, directorul KNAB urmează să solicite 
instanței să suspende activitățile partidului politic în cauză. Dacă instanța dispune suspendarea 
activităților partidului politic, dar partidul continuă totuși să își desfășoare activitățile, directorul 
KNAB urmează să solicite instanței desființarea partidului.  

Deciziile luate de către oficialii KNAB, care impun sancțiuni administrative, pot fi atacate la 
directorul KNAB. Deciziile luate de directorul KNAB pot fi atacate în instanță. 

Legea penală prevede anumite sancțiuni penale în contextul finanțării partidelor, maximum 3 ani 
sau între 2 – 4 ani de închisoare, respectiv arest preventiv, serviciu în folosul comunității sau amendă 
de maximum 20, 80 sau 40 – 60 salarii minime lunare, pentru încălcarea reglementărilor contabile sau 
falsificarea documentelor.  

Dacă în cursul acestor proceduri penale împotriva unei persoane fizice, devine evident că 
infracțiunea în cauză a fost săvârșită în interesul unei persoane juridice (în acest caz, partidul politic) 
și dacă persoana fizică a avut dreptul de a reprezenta sau exercita controlul în cadrul persoanei 
juridice sau să ia decizii în numele acesteia, sancțiunile pot fi luate împotriva persoanei juridice 
(partidului politic). Astfel, persoanele juridice (partidele politice) pot răspunde penal pentru 
săvârșirea acestor infracțiuni, dar numai în condițiile legale și întotdeauna în cadrul procedurilor 
penale începute împotriva unei persoane fizice.  

Dispozițiile Codului privind nerespectarea normelor administrative din Letonia prevede că 
sancțiunile pentru încălcările Legii privind finanțarea partidelor politice trebuie să fie aplicate în cel 
mult 4 luni din ziua în care au fost încălcate prevederile legale, dar nu mai târziu de 1 an de la 
comiterea faptei. Autoritățile letone indică faptul că, pentru alte încălcări administrative, termenul 
legal de prescripție este mult mai scurt: 4 luni din ziua săvârșirii încălcării și / sau 4 luni din ziua în 
care a fost descoperită. În ceea ce privește sancțiunea confiscării bunurilor dobândite cu încălcarea 
legii, nu există un termen de prescripție. 

Legea privind finanțarea partidelor politice prevede amenzi administrative cuprinse între 250 și 
10.000 LVL (aproximativ 350 Euro la 14.000 Euro). Aceste amenzi pot fi aplicate chiar de KNAB.  

Spre deosebire de amenzile administrative pentru încălcarea reglementărilor privind finanțele 
politice care sunt aplicate partidelor politice, anumite sancțiuni penale pot fi aplicate și persoanelor 
fizice (și partidelor politice, dar numai dacă infracțiunea a fost săvârșită în interesul persoanei juridice 
și întotdeauna în cadrul procesului penal împotriva unei persoane fizice). Totuși, aceste sancțiuni 
penale pot fi impuse numai pentru o serie restrânsă de infracțiuni: finanțarea unui partid politic cu 
ajutorul unui intermediar, infracțiunile contabile și falsificarea documentelor. 



264

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

264 
 

Suedia 

Partidele politice, la fel ca oricare altă persoană juridică, sunt obligate să respecte, printre 
altele, reglementările Legii contabilității. În legislația suedeză nu există sancțiuni specifice referitoare 
doar la finanțarea politică. De altfel, legea și practica suedeză nu prevăd imunități pentru persoane 
fizice (aleși sau candidați la alegeri) sau entități (partide politice sau entități conexe), ceea ce le-ar 
permite să evite procedurile sau sancțiunile pentru încălcarea legilor și reglementărilor din acest 
domeniu. Termenul de prescripție este, de regulă, stabilit în funcție de sancțiunea care poate fi 
aplicată pentru infracțiunea în cauză. Astfel, este prevăzut un termen de prescripție de 5 ani pentru 
infracțiunile privind contabilitatea, cu excepția cazului în care este o infracțiune gravă, caz în care 
termenul de prescripție este de 10 ani. În ceea ce privește refuzul de a acorda finanțare publică 
partidelor politice care nu au depus conturile auditate necesare, nu există sancțiuni speciale în 
sistemul suedez pentru a asigura transparența finanțării politice. În plus, dreptul comun nu stabilește 
nicio regulă obligatorie și nu conține sancțiuni în cazul în care partidele politice în cauză nu respectă 
principiile convenite.  În măsura în care Suedia va stabili un cadru solid și detaliat pentru a oferi un 
sistem mai transparent de finanțare politică în viitor, orice astfel de reguli trebuie completate cu 
sancțiuni efective, proporționale și disuasive. 

Belgia 

Legea privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale prevede sancțiuni pentru 
nerespectarea dispozițiilor legale, acestea aplicându-se atât partidelor, candidaților independenți, 
cât și donatorilor. În unele cazuri, de exemplu, în cazul partidelor politice sau terților care folosesc 
mijloace interzise pentru alegeri (cum ar fi utilizarea de afișe sau vânzarea de obiecte în perioada 
electorală) nu există sancțiuni aplicabile. Nerespectarea de către candidați a limitelor publicității 
electorale pentru alegerile pentru camerele federale este sancționată cu pedepsele specificate în 
Codul electoral (până la opt zile de închisoare și/sau cu amendă de la 275 Euro la 2750 Euro), în ceea 
ce privește persoanele fizice. Aceleași sancțiuni se aplică în cazul în care nu se declară cheltuieli 
și/sau sursa de finanțare în termenele specificate și pentru anumite tipuri de publicitate electorală în 
cele trei luni anterioare alegerilor. Dacă o parte depășește pragurile cheltuielilor campaniei, 
sancțiunea este pierderea dreptului la finanțare federală timp de 1 – 4 luni. 

Mai mult, un candidat, membru ales sau orice persoană care acționează în numele unui partid 
politic care acceptă o donație cu încălcarea legii privind sursa, înregistrarea, identificarea și 
înregistrarea financiară a donațiilor poate fi pasibilă de următoarele sancțiuni:  

a) pentru persoana fizică: amendă de la 26 la 100 000 Euro; 
b) pentru partidul politic: pierderea subvenției federale de două ori mai mare decât suma 

obținută în mod ilegal. 
Neprezentarea unei liste de donații cu identitatea donatorilor sau prezentarea acesteia în afara 

termenului este pedepsibilă:  
a. pentru partidele politice și componentele acestora – prin pierderea finanțării federale de la 1 

la 4 luni; 
b. pentru membrii aleși – cu amendă de la 26 la 100 000 Euro. 
Candidații care nu dețin deja funcția electivă și care nu ar furniza lista donațiilor cu identitatea 

donatorilor în termen de 45 de zile de la alegeri sunt supuși sancțiunilor prevăzute în Codul Electoral. 
De asemenea, donatorii care fac o donație unui partid politic și care încalcă dispozițiile din legea 
privind sursa, înregistrarea, identificarea financiară a donațiilor sunt sancționați cu amendă de la 26 
la 100 000 Euro. În ultimii ani, Comisia federală de control a dispus sancțiuni administrative cu privire 
la rapoartele financiare nelegale ale partidelor politice și ale componentelor acestora, cum ar fi 
sancțiunea neacordării subvenției federale. Mulți observatori ai politicii belgiene consideră că actualul 
sistem de sancțiuni nu este întotdeauna suficient de descurajant sau proporțional. În special, privarea 
de ajutor financiar de stat, care este limitat la patru luni, poate fi o penalitate foarte ușoară pentru 
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o încălcare gravă, în special dacă partea poate continua să primească alte forme de finanțare publică 
directă sau indirectă. La cealaltă extremă, pedepsele sunt considerate a fi destul de severe în cazul 
anumitor candidați, în special a celor care participă la alegerile locale, care acum își pot pierde 
funcția, în timp ce această sancțiune nu poate fi aplicată aleșilor federali. 

Germania 

În conformitate cu legislația germană, neprezentarea unei declarații privind conturile în termenul 
stabilit sau depunerea unei declarații de conturi inexacte poate atrage consecințe și sancțiuni 
financiare și, în anumite circumstanțe, chiar sancțiuni penale. 

În cazul în care un partid politic eligibil pentru finanțare publică nu își prezintă declarația de 
conturi în termenul stabilit, își pierde dreptul la o cotă periodică de fonduri publice. În cazul în care 
partidul politic nu își prezintă extrasul de cont până la 31 decembrie a anului următor, acesta își va 
pierde dreptul la finanțare publică. 

Legea germană reglementează diverse încălcări și sancțiunile aplicabile corespunzătoare. Unele 
sancțiuni, de natură administrativă, sunt aplicabile partidelor politice – ca persoane juridice, altele, 
care pot fi aplicate numai persoanelor fizice, sunt de natură penală. 

Dacă donațiile și contribuțiile au fost declarate contrar legii și, în consecință, suma fondurilor 
publice care trebuia alocată partidului politic în cauză a fost fixată în mod greșit, aceste fonduri 
publice trebuie rambursate dacă plata lor nu este justificată. 

Dacă, în cursul verificării extrasului de conturi, președintele Bundestag german descoperă date 
incorecte în extras, partidul politic este obligat să plătească de două ori suma declarată greșit. Dacă 
datele comunicate incorect se referă la bunurile imobiliare ale partidului, răspunderea este de 10% 
din valoarea activelor care nu sunt incluse sau comunicate în mod inexact. Dacă partidul politic 
recunoaște orice informație incorectă dintr-un extras de conturi deja trimis, acesta poate evita 
consecințele legale, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

a) inexactitatea din extrasul de conturi trebuie notificată în scris imediat după depistarea sa 
președintelui Bundestagului german; 

b) nu ar trebui să existe informații concrete care să sugereze faptul că astfel de date 
incorecte au fost cunoscute public, că au ajuns la cunoștința președintelui Bundestag-ului german sau 
au devenit cunoscute în cadrul oricărei alte proceduri oficiale; 

c) partidul politic este obligat să corecteze în totalitate acțiunile și cifrele relevante. 
Dacă un partid politic nu a comunicat informații despre donațiile și contribuțiile reprezentanților 

aleși, sancțiunea pentru încălcarea acestei obligații este amenda în cuantum de peste 10.000 de Euro 
pe an calendaristic, pe numele și adresa contribuabilului/donatorului și valoarea totală a 
contribuției/donației primite, partidul este obligat să plătească de două ori suma de bani 
necomunicată. În cazul unei donații care nu poate fi acceptată, partidul politic este obligat să remită 
această donație președintelui Bundestagului german. Dacă partidul politic nu respectă această 
obligație, va fi obligat să plătească de trei ori suma obținută în mod ilegal; donațiile deja preluate vor 
fi deduse din suma plătibilă. Președintele Bundestag german aplică sancțiuni în ceea ce privește datele 
incorecte cuprinse într-un extras de conturi, nerespectarea obligației de a publica cuantumul 
donațiilor primite și încălcarea interdicțiilor legale privind acceptarea donațiilor. Notificarea privind 
sancțiunile care urmează să fie aplicate, care este emisă de președintele Bundestag la încheierea unei 
proceduri administrative inițiată în mod special de acesta în fiecare caz, se clasează ca act 
administrativ și este supusă supravegherii complete a instanțelor administrative. Un partid politic care 
dorește să conteste aplicarea unei sancțiuni ar trebui să inițieze o acțiune împotriva aplicării sancțiunii 
direct în fața unei instanțe administrative. 

Legea penală germană cuprinde dispoziții cu privire la răspunderea penală și sancțiunile penale 
aplicabile partidului politic care ajunge să comită fapte cu caracter penal: 

1. donații ale corporațiilor publice, partidelor și grupurilor parlamentare și ale grupurilor 
parlamentare ale consiliilor municipale;  



266

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

266 
 

2. donațiile de la fundații politice, entități corporative, asociații de persoane și din moșteniri care, 
în baza statutului sau a altor dispoziții care reglementează constituirea unor astfel de entități și 
activitățile efective derulate de astfel de entități, sunt destinate exclusiv și direct în scopuri non-
profit, caritabile sau bisericești;  

3. donații de la organizații profesionale, care au fost realizate acestora din urmă sub rezerva ca 
aceste fonduri să fie transmise unui partid politic; 

4. donații de la întreprinderi care sunt integral sau parțial în proprietate publică sau sunt 
gestionate sau operate de agenții publice dacă participarea directă a statului se ridică la peste 25%; 

5. donațiile care depășesc 1.000 de Euro, care sunt făcute de către un donator neidentificat sau 
care, în mod evident, sunt transmise drept donație de către terți care nu sunt numiți; 

6. donații care se fac în mod evident în așteptarea sau în schimbul unui anumit avantaj 
economic sau politic specific; 

7. donațiile solicitate de un terț contra unei taxe care trebuie plătite de partidul politic și care 
se ridică la mai mult de 25 % din valoarea donației solicitate. 

În ceea ce privește aplicarea unei pedepse cu închisoarea de până la trei ani sau o amendă poate 
fi impusă oricui, pentru săvârșirea unor fapte intenționate cu scopul de a ascunde originea fondurilor 
sau bunurilor unui partid politic sau de a evita publicarea veniturilor: 

a) provoacă inexactități în datele unui partidul sau depune o declarație de cont inexactă 
președintelui Bundestag; 

b) ca beneficiar, împarte o donație în sume parțiale;  
c) nu remite o donație persoanelor competente ale partidului.  
Aceleași sancțiuni se aplică auditorilor în cazul unui raport de audit fals cu privire la conturile 

partidelor politice. În principiu, urmărirea penală poate fi instituită numai cu autorizarea președintelui 
Bundestag-ului german. Autoritățile germane au subliniat că rezoluția politică adoptată de 
președintele Bundestag și „Principiile aplicabile în materie de imunitate” adoptate de Comitetul 
pentru imunitate din Bundestag și incluse în Regulile de procedură sunt dovada clară a faptului că 
dispozițiile privind imunitatea trebuie considerate în esență ca o formalitate înrădăcinată în tradiție 
și nu sunt destinate să funcționeze ca un obstacol în urmărirea penală. 

Norvegia 

Legea partidelor politice prevede că singura sancțiune aplicabilă este reținerea subvențiilor 
acordate de stat către partid. Comitetul pentru actele partidelor politice poate decide să rețină 
subvențiile guvernamentale la partid, fie la recomandarea Ministerului Administrației și Reformei 
Guvernului, fie din propria inițiativă atunci când partidul sau unitatea de partid nu a respectat regulile 
de raportare a veniturilor în conformitate cu dispozițiile Legii partidelor politice sau când sunt 
suspiciuni cu privire la existența partidului sau a unității de partid. 

Comitetul, în baza Legii partidelor politice, poate să se sesizeze, de asemenea, din oficiu, pentru 
a anula o decizie de reținere a subvenției guvernamentale dacă motivele pentru reținerea acesteia nu 
mai sunt aplicabile. Anual, pot fi reținute un număr de 24 de subvenții guvernamentale. În plus, 
Ministerul poate suspenda temporar acordarea unei subvenții guvernamentale în cazuri individuale în 
așteptarea deciziei Comitetului Legii Partidelor Politice. 

Autoritățile norvegiene indică faptul că pe fondul finanțării publice relativ ridicate acordate 
partidelor politice (adică aproximativ 40 de milioane Euro pentru un electorat de aproximativ 3,5 
milioane de votanți) și a nivelului relativ modest al donațiilor private și al altor surse de venit pentru 
partidele politice la nivel județean și municipal, reținerea subvențiilor este considerată o sancțiune 
eficientă, proporțională și disuasivă în sensul prevederilor prezente în Recomandarea Rec (2003)4 a 
Comitetului Miniștrilor Consiliului Europei privind normele comune împotriva corupției din finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale. Mai mult, sancțiunile penale pot fi aplicate atât 
persoanelor juridice (partidele politice înregistrate), cât și persoanelor fizice în cazul infracțiunilor 
contabile, fraudei sau corupției comise în contextul finanțării partidelor politice. Electoratul poate 
aplica sancțiuni politice (adică atunci când un partid a adoptat practici financiare dubioase, acesta ar 
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putea pierde voturi la următoarele alegeri, dacă electoratul ar fi aflat despre astfel de practici). În 
situațiile în care partidul sau unitatea de partid nu a reușit să respecte raportarea veniturilor sau când 
există îndoieli cu privire la existența partidului sau a unității de partid, Comitetul poate decide să 
rețină întreaga subvenție guvernamentală acordată inițial partidului sau unității de partid în cauză 
(Comitetul nu poate decide să rețină parțial subvenția guvernamentală). Prin urmare, Legea partidelor 
politice nu oferă posibilitatea de a aplica sancțiuni mai ușoare pentru încălcări minore ale legii, în 
special în ceea ce privește raportarea incorectă a veniturilor. Sancțiunile penale sunt, de asemenea, 
aplicabile pentru infracțiuni contabile, fraudă sau corupție comise în contextul finanțării partidelor 
politice. Autoritățile norvegiene adaugă că ar fi posibil ca electoratul să adopte „sancțiuni politice”, 
fără a vota un partid cu practici financiare ilegale, ceea ce se bazează pe prezumția că aceste practici 
sunt într-adevăr scoase la lumină. Aplicarea eficientă a sancțiunilor este esențială pentru consolidarea 
încrederii cetățenilor și menținerea integrității procesului politic. 

 

Tabel 8.1. Sancțiuni privind finanțarea politică în unele țări europene  
 

În România, cadrul normativ general privind contravenția este dat de Ordonanța 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin 
lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului 
local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului Municipiului București, a 
consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București. 

Actele normative prin care se stabilesc contravenții vor cuprinde descrierea 
faptelor ce constituie contravenții și sancțiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare 
dintre acestea. În cazul sancțiunii cu amenda, se vor stabili limita minimă și maximă a 
acesteia, respectiv sancțiunile complementare ce pot fi date față de sancțiunile 
contravenționale. 

Potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și HG nr. 10/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 
electorale, sancțiunea principală, aplicabilă persoanelor care pot săvârși fapte 
contravenționale, este amenda contravențională. 

Potrivit principiului constituțional, potrivit căruia nicio pedeapsă nu poate fi 
stabilită sau aplicată decât în condițiile și temeiul legii, rezultă că singura sancțiune 
principală ce poate fi aplicată pentru faptele prevăzute de Legea nr. 334/2006 și HG 
nr. 10/2016 este doar pedeapsa amenzii. Alături de sancțiunea contravențională a 
amenzii, poate fi aplicată și sancțiunea complementară a confiscării bunurilor 
destinate, folosite sau rezultate din contravenții. Sancțiunea stabilită trebuie să fie 
proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite.  

Pentru una și aceeași contravenție se poate aplica numai o sancțiune 
contravențională principală și una sau mai multe sancțiuni complementare. Caracterul 
contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, 
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constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, intoxicației, erorii de 
fapt, precum și infirmității, dacă are legătură cu fapta săvârșită, cauze prevăzute în 
Codul penal, care completează cadrul legal al contravenției. 

Legea nr. 334/2006 stabilește excepții de la regulile generale prevăzute în OG 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. 

Astfel, legiuitorul a stabilit în art. 52 alin. 4 că, în domeniul finanțării partidelor 
politice, sancțiunile se pot aplica, după caz, partidului politic, alianței politice, 
organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, candidatului independent, 
mandatarului financiar și/sau donatorului, precum și altor persoane. 

Potrivit articolului 54, contravențiile se constată de către reprezentanții 
Autorității Electorale Permanente, iar sancțiunea se aplică prin decizie a acesteia, care 
poate fi atacată la instanța competentă. 

Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu: 

 data și locul unde este încheiat; 
 numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul 

constatator; 
 datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, 

ocupația și locul de muncă ale contravenientului; 
 descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care 

a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea 
gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; 

 indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează 
contravenția și alte elemente relevante. 

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, 
numele și prenumele contravenientului, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii 
și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii 
agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal, care se constată din oficiu. 

În momentul încheierii procesului-verbal/raportului de control, agentul 
constatator este obligat să aducă la cunoștința contravenientului, dacă este de față, 
dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare. Obiecțiunile 
trebuie consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte mențiuni”, sub 
sancțiunea nulității procesului-verbal, pentru a se evita situația în care agenții 
constatatori nu permit contravenienților să își exprime un punct de vedere.  

Termenele stabilite pe ore încep să curgă de la miezul nopții zilei următoare, iar 
termenul care se sfârșește într-o zi de sărbătoare legală se va prelungi până la sfârșitul 
primei zile de lucru următoare. Comunicarea procesului-verbal/raportului de control și 
a Deciziei de plată se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul 
sau la sediul contravenientului.  
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Aplicarea sancțiunilor, prevăzute la art. 52 alin. 1-3, se prescrie în termen de 3 
ani de la data săvârșirii faptelor. 

Contravenția continuă se caracterizează prin prelungirea în chip natural a 
acțiunii sau inacțiunii după consumare, până la intervenția unei forțe contrare. În cazul 
acestui tip de contravenție, termenul de prescripție, prevăzut la art. 52 alin. 5, curge 
de la data încetării săvârșirii faptei, adică la data intervenției forței contrare. 

În baza hotărârii Autorității Electorale Permanente, contravenientul achită la 
bugetul de stat sumele de bani și/sau contravaloarea în bani a bunurilor și serviciilor 
care au constituit obiectul contravenției, precum și donațiile acceptate de un partid 
politic în curs de dizolvare sau de un partid politic care acționează în baza statutului 
modificat, deși modificările nu au fost comunicate Tribunalului București, conform 
prevederilor legale, sau instanța a respins cererea de încuviințare a modificării 
statutului. 

În articolul 55, legiuitorul stabilește că prevederile art. 52 și 54 se completează 
cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești 
pronunțate asupra procesului-verbal de constatare a contravenției sau, după caz, de la 
expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției, 
așa cum prevede articolul 56, sumele echivalente amenzilor neachitate se pot reține 
din tranșele lunare ce urmează a fi achitate cu titlu de finanțare publică, cu aplicarea 
în mod corespunzător a procedurii privind executarea silită prin poprire.  

Restrângerea unor drepturi sau al unor libertăți poate fi dispusă numai dacă este 
necesară, măsura trebuind să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie 
aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a 
libertății. 

Dacă o anumită faptă întrunește atât elementele unei norme contravenționale, 
cât și pe cele ale unei norme penale, fapta va fi considerată numai infracțiune, iar 
făptuitorul va fi sancționat exclusiv din punct de vedere penal. 

Contravențiile sunt fapte antisociale care prezintă o gravitate mai redusă decât 
infracțiunile. Însă, din perspectiva stării de pericol creată pe care o prezintă 
infracțiunea și contravenția, deosebirile pot fi doar de ordin cantitativ, din punct de 
vedere obiectiv sau subiectiv, neexistând vreo deosebire calitativă în ceea ce privește 
conținutul vinovăției făptuitorului. 

În jurisprudența și doctrina română, s-a stabilit că autoritățile competente iau 
în considerare, atunci când stabilesc tipul și nivelul măsurilor sau sancțiunilor 
contravenționale aplicate, anumite criterii privind individualizarea acestora, precum și 
unele circumstanțe relevante, cum ar fi: 

 frecvența, gravitatea și durata încălcării; 
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 gradul de responsabilitate a persoanei implicate (fizice sau juridice); 
 măsura în care persoana fizică sau juridică declarată responsabilă 

cooperează cu autoritatea competentă; 
 încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică declarată 

responsabilă; 
 gradul de conformare la recomandări; 
 beneficiul obținut în urma încălcării de persoana fizică sau juridică declarată 

responsabilă, în măsura în care acesta poate fi determinat. 

Potrivit Legii nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă are obligația de 
a publica informații referitoare la numărul și tipul măsurilor sau sancțiunilor 
contravenționale aplicate pentru încălcarea dispozițiilor respectivei legi. 

În jurisprudența Curții Constituționale s-a reținut că sancțiunile contravenționale 
sunt sancțiuni de drept aplicate în limitele prescrise de lege, în mod oportun și 
proporțional, persoanei care se face vinovată de săvârșirea faptei, sancțiuni ce îi sunt 
aplicabile subiectului de drept care încalcă norma juridică de drept contravențional 
printr-o conduită contrară acesteia.  

Aplicarea sancțiunilor contravenționale, respectiv sancționarea propriu-zisă a 
subiectului de drept pentru nesocotirea normelor de drept contravențional, se face 
potrivit unor principii, asemenea sancțiunilor de drept penal, și anume:  

 principiul legalității sancțiunilor contravenționale;  
 principiul stabilirii unor sancțiuni contravenționale compatibile cu concepția 

moral-juridică a societății;  
 principiul individualizării (personalizării și proporționalității) sancțiunilor 

contravenționale; 
 principiul personalității sancțiunilor contravenționale;  
 principiul unicității aplicării sancțiunilor contravenționale (ne bis in idem). 

Principiul proporționalității, atestă că toate sancțiunile principale sau 
complementare aplicate unui anumit contravenient, într-o anumită situație, trebuie să 
fie dozate în funcție de gravitatea faptei. Acest principiu este apropiat de principiul 
oportunității, ce trebuie respectat în toate cazurile în care agenții constatatori 
competenți sesizează săvârșirea unei fapte de natură contravențională și, procedând la 
aplicarea unor sancțiuni contravenționale principale sau complementare, trebuie să se 
asigure că aplicarea acestora se impune și că desăvârșește caracterul represiv și 
preventiv al sancțiunii contravenționale.  

Individualizarea sancțiunii ce urmează a fi aplicată contravenientului reprezintă 
un procedeu juridic prin care trebuie să se asigure respectarea principiilor 
individualității și personalității sancțiunii aplicate, principii specifice materiei penale, 
căreia materia contravențională îi este asimilată, conform jurisprudenței constante a 
CEDO, cât și a instanțelor române. 
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În acest sens, dispozițiile art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001 prevăd criteriile de 
individualizare a sancțiunii contravenționale aplicate, criterii ce trebuie avute în 
vedere de autoritate cu ocazia aplicării sancțiunii, respectiv sancțiunea se aplică în 
limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol 
social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită 
fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea 
produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte 
date înscrise în procesul-verbal. 

În fapt, în domeniul finanțării politice, aplicarea sancțiunii are loc în două etape, 
astfel într-o primă etapă, agentul constatator trebuie să stabilească încadrarea faptei, 
iar ulterior, Autoritatea să individualizeze în concret cuantumul sancțiunii principale a 
amenzii, ținând cont de criteriile enumerate în OG nr. 2/2001, precum și în Legea 
334/2006. 

 În acest sens, Autoritatea trebuie să aplice o amendă între limitele prevăzute 
de Legea 334/2006. Mai mult, tot în contextul criteriilor de individualizare a sancțiunii, 
agentul constatator trebuie să ia în considerare împrejurările în care fapta a fost 
săvârșită, precum și eventualul scop al săvârșirii acesteia, fiind importantă vinovăția 
contravenientului, fapt ce poate rezulta din probatoriul administrat în cauză. 

Legea conferă agentului, în mod exclusiv, doar individualizarea cuantumului 
sancțiunii între limitele legale, nu și alegerea tipului de sancțiune aplicabil dintre cele 
prevăzute de actul normativ general. 

În dreptul românesc, amenda este sancțiunea principală atât penală cât și 
administrativă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că, în cazul 
sancțiunii pecuniare, privațiunea se realizează prin micșorarea patrimoniului celui care 
a încălcat legea cu valoarea amenzii aplicate.  

Curtea a subliniat în hotărârea Ziliberberg împotriva Republicii Moldova (2005) 
că, în acest caz, amenda ca sancțiune administrativă nu are caracterul unei despăgubiri 
pentru acoperirea unui prejudiciu, iar funcția preventivă și represivă a sancțiunii este 
specifică domeniului penal. 

Sancțiunile sunt întotdeauna necesare pentru a asigura aplicarea eficientă a 
normelor și pentru a pedepsi pe cei care le încalcă. Acestea ar trebui să varieze de la 
măsuri financiare, cum ar fi lipsa sau reducerea finanțării publice, la măsuri mai grave, 
contravenționale și penale, cum ar fi eliminarea listei electorale a partidului din 
buletinul de vot.  

Sancțiunile ar trebui să fie aplicabile, disuasive și proporționale cu natura 
încălcării normei juridice.  

De exemplu, acestea ar putea varia de la un avertisment la o amendă în cuantum 
mic (pentru nerespectarea termenului privind comunicarea rapoartelor) până la 
neacordarea finanțării publice sau aplicarea unor amenzi mai mari (pentru refuzul de 
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a comunica rapoartele în urma efectuării mai multor notificări). Aceasta este de fapt 
și recomandarea tuturor organismelor internaționale implicate în lupta pentru 
prevenirea și combaterea corupției în domeniul finanțării partidelor politice și a 
campaniilor electorale. Sancțiunile nu trebuie să vizeze doar încălcările 
reglementărilor privind finanțarea partidelor politice, ci și competitorii electorali care 
nu respectă măsurile legale care vizează asigurarea egalității de gen.  

Este important de precizat că, fără o aplicare corespunzătoare, sancțiunile nu 
au capacitatea de a realiza orice schimbare pozitivă. Acest lucru subminează întregul 
sistem politic de reglementare financiară. 

Amenda este sancțiunea ce se aplică cel mai des în acest domeniu. Aproape 80% 
dintre statele care prevăd sancțiuni în legislația privind finanțarea partidelor politice, 
includ un tip de amendă.  

La nivel mondial, mai mult de jumătate din toate țările prevăd, de asemenea, 
pedeapsa închisorii pentru a sancționa unele încălcări ale normelor referitoare la 
finanțarea publică a partidelor politice. Sancțiunea neacordării finanțării publice este 
aplicată în aproape 33% din statele care o prevăd. Sancțiunea complementară a 
confiscării veniturilor ce aparțin partidelor politice este aplicată doar în 23,3% din 
state, iar nu mai mult de 21% din țări utilizează unele sancțiuni legate de dizolvare. 

Aplicarea sancțiunilor în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor 
electorale este esențială pentru încălcarea oricărei reglementări privind finanțarea. 
Totodată, un mecanism ideal de a aplicare a sancțiunilor ar trebui să includă, pe lângă 
organismul de control, un sistem complet la care să participe toate organele judiciare, 
care se ocupă cu investigarea faptelor ce privesc finanțarea partidelor politice, 
urmărirea penală, judecarea, aplicarea și executarea sancțiunilor.  

Executarea sancțiunilor impune o autoritate puternică înzestrată cu puteri legale 
suficiente pentru a supraveghea, verifica, investiga și, dacă este necesar, să inițieze 
procedurile legale. 

 Un regim de aplicare a sancțiunilor eficient este unul care se bucură de 
legitimitate în fața partidelor politice, a candidaților independenți, a presei și, mai 
ales, a electoratului.  

Punerea în aplicare a unei legi de finanțare politică este deosebit de importantă, 
deoarece o schemă de reglementare este la fel de eficientă decât consecințele 
încălcării acesteia.  

O formă de sancționare a nerespectării dispozițiilor privind utilizarea subvenției 
este și suspendarea temporară a virării acesteia în conturile partidului sau alianței, 
până la îndeplinirea cerințelor legale, pentru următoarele fapte: 
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Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea faptei în 
textul legal 

Suspendarea temporară a virării subvenției în conturi pentru următoarele fapte: 

1.  
Partidele politice și organizațiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele 
constituite la nivelul sectoarelor municipiului București, au obligația de a-
și organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile  

art. 3 alin. 8 raportat 
la art. 24 alin. 1 din 
Legea nr. 334/2006  

2.  

Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al 
veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista 
membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror 
valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară. 

art. 5 alin. 4 raportat 
la art. 24 alin. 1 din 
Legea nr. 334/2006  

3.  

Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul fiscal 
precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază 
minime brute pe țară, lista persoanelor fizice și juridice care au acordat 
împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază minime brute 
pe țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale, respectiv suma 
totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii de bază minime 
pe țară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.(2) Lista 
prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină următoarele elemente: a) pentru 
persoanele fizice: numele și prenumele donatorului sau împrumutătorului, 
cetățenia, valoarea, felul donației sau împrumutului și data la care a fost 
efectuată donația sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menționa și 
termenul de restituire al acestuia; b) pentru persoanele juridice: 
denumirea, sediul, naționalitatea, codul unic de înregistrare, valoarea, 
felul donației sau a împrumutului și data la care a fost efectuată donația 
sau împrumutul. În cazul împrumutului se va menționa și termenul de 
restituire al acestuia. 

art. 13 alin. 1 
raportat la art. 24 
alin. 1 din Legea nr. 
334/2006  

4.  

Donațiile prevăzute la art. 15 alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor. 

art. 15 alin. 3 
raportat la art. 24 
alin. 1 din Legea nr. 
334/2006  

5.  

(1) Partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Fac excepție următoarele activități din care 
partidele politice pot obține venituri: 
a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de 
propagandă și cultură politică proprii; b) vânzarea de bilete, taxe de 
participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la 
întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială; c) 
vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic; d) serviciile 
oferite către membrii partidului pentru organizarea evenimentelor 
prevăzute la lit. b); e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu, 
fără a aduce atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic; 
f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel 
puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor 
politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în 
situația bunurilor imobiliare moștenite; g) înstrăinarea bunurilor mobile din 
patrimoniu, numai dacă nu reprezintă activități de producție, comerț sau 
prestări de servicii; 

art. 16 alin. 1 
raportat la art. 24 
alin. 1 din Legea nr. 
334/2006  
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Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea faptei în 
textul legal 

h) subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-
(3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei 
lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depășească valoarea 
chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autoritățile 
locale. Cheltuielile de întreținere aferente spațiului subînchiriat revin 
biroului parlamentar, conform contractului încheiat; 
i) emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic. 

6.  

Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), până la data 
de 30 aprilie a anului următor. 

art. 17 alin. 4 
raportat la art. 24 
alin. 1 din Legea nr. 
334/2006  

7.  

(1) Veniturile care provin din subvenții de la bugetul de stat pot avea 
următoarele destinații: a) cheltuieli materiale pentru întreținerea și 
funcționarea sediilor; b) cheltuieli de personal; c) cheltuieli pentru presă 
și propagandă; d) cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter 
politic; e) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate; f) cheltuieli 
pentru telecomunicații; g) cheltuieli cu delegațiile din străinătate; h) 
cheltuieli cu cotizațiile datorate organizațiilor politice internaționale la 
care este afiliat partidul politic; i) investiții în bunuri mobile și imobile, 
necesare activității partidelor respective; j) cheltuieli de protocol; k) 
cheltuieli de birotică; l) cheltuieli cu comisioane bancare; m) cheltuieli cu 
chiriile și utilitățile sediilor; n) cheltuieli de întreținere și reparații auto; 
o) cheltuieli cu prime de asigurare; p) cheltuieli de transport; q) cheltuieli 
cu combustibili și carburanți; r) cheltuieli cu producția și difuzarea de 
spoturi publicitare; s) cheltuieli cu consultanța politică; t) cheltuieli cu 
consultanța juridică; u) cheltuieli cu sondajele de opinie naționale și 
locale; v) cheltuieli cu onorariile avocaților, executorilor și experților; w) 
cheltuieli cu taxele de timbru; x) cheltuieli cu taxele mărcilor înregistrate; 
y) cheltuieli cu penalitățile. 
(2) Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenții de la bugetul 
de stat pentru oricare alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1). 

art. 25 alin. 1 și alin. 
2 raportate la art. 24 
alin. 1 din Legea nr. 
334/2006  

8.  

(1) Pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate de 
partidele politice și candidații independenți în campania electorală, 
Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarațiile și 
documentele suplimentare pe care le consideră necesare.(2) Partidele 
politice și candidații independenți au obligația de a prezenta în termen de 
15 zile reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele 
solicitate, conform alin. (1).(3) Dacă se constată nereguli, se vor aplica 
sancțiunile prevăzute de prezenta lege.(4) Organizațiile cetățenilor 
aparținând minorităților naționale care participă la alegeri fac subiectul 
controlului Autorității Electorale Permanente numai în ceea ce privește 
perioada electorală și numai în legătură cu aceasta. 

art. 50 alin. 1 
raportat la art. 24 
alin. 1 din Legea nr. 
334/2006  

9.  

Partidele politice au obligația să furnizeze în format electronic datele 
prevăzute la art. 51 alin. (1). 

art. 51 alin. 2 
raportat la art. 24 
alin. 1 din Legea nr. 
334/2006  

Tabel 8.2. Suspendarea temporară a virării subvenției 
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Termenul acordat partidelor politice pentru remedierea neregulilor constatate 
nu poate fi mai mare de 15 zile. Decizia de suspendare temporară a acordării tranșelor 
lunare de la bugetul de stat poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, 
la instanța de contencios administrativ competentă, care trebuie să se pronunțe în 
termen de 15 zile de la sesizare. Hotărârea instanței este definitivă. 

În practică, o autoritate care controlează finanțele politice poate depista 
posibile încălcări ale legii prin trei mecanisme:  

1) monitorizare – încălcările potențiale sunt descoperite printr-o analiză a 
rapoartelor financiare sau printr-un audit 

2) plângere – o persoană, un partid politic sau o organizație a societății civile 
poate depune o plângere, în care invocă încălcări legale și explică baza acuzațiilor 

3) recomandare – eventualele încălcări descoperite de alte organisme de 
control ar trebui să fie trimise la principala autoritate de control a finanțelor politice. 

 
Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 

prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 
A. Sancțiunea contravențională: amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei 

1. 

Suma cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid nu poate depăși 
48 de salarii minime brute pe țară. Salariul de bază minim brut pe țară luat 
ca referință este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. 

art. 5 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

2. 

Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor, cuantumul total al 
veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista 
membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror 
valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară.  

art. 5 alin. 4 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

3. 

Lista membrilor de partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a 
căror valoare însumată depășește 10 salarii minime brute pe țară 
(prevăzută la art. 5 alin. (4))trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
numele și prenumele membrului de partid, cetățenia, valoarea și data la 
care a fost plătită cotizația. 

art. 5 alin. 5 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

4. 

(1) Donațiile primite de un partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 
0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv.  
(2) Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 
de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 
ianuarie a anului respectiv.  
(3) Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 
500 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data 
de 1 ianuarie a anului respectiv.  
(4) Suma totală a donațiilor făcute de persoanele juridice controlate direct 
sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice 
nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (2) și (3).  

art. 6 raportat la 
art. 52 alin. 1 din 
Legea nr. 
334/2006  



276

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

276 
 

Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 
(5) Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile donate partidului, 
precum și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în 
valoarea donațiilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) și (3).  
(6) Evaluarea bunurilor și serviciilor prevăzute la alin. (5) se efectuează de 
către evaluatori autorizați potrivit Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 
privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.  
(7) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuării donației, au 
datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale sau la bugetele locale să facă donații partidelor politice, 
cu excepția situației când au de recuperat sume mai mari decât datoria 
proprie.  
(8) La efectuarea donației, partidul politic are obligația de a solicita 
persoanei juridice donatoare prezentarea unei declarații pe propria 
răspundere privind respectarea condiției prevăzute la alin. (7).  
(9) Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de 
către partidele politice, a donațiilor de bunuri materiale ori sume de bani 
sau prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obține un 
avantaj economic sau cu încălcarea dispozițiilor alin. (8). 

5.  

(1) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un 
partid politic într-un an fiscal nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute 
în bugetul de stat pe anul respectiv.  
(2) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un 
partid politic de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 de 
salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 
ianuarie a anului respectiv.  
(3) Sumele de bani care fac obiectul împrumuturilor primite de către un 
partid politic de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 de 
salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 
ianuarie a anului respectiv.  
(4) Valoarea totală a sumelor de bani care fac obiectul împrumuturilor 
acordate partidelor politice de către persoanele juridice controlate direct 
sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau juridice 
nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (1)-(3).  
(5) Prevederile art. 6 alin. (7)-(9), precum și ale art. 14 alin. (1) –(3) se 
aplică în mod corespunzător. 
 

art. 7 raportat la 
art. 52 alin. 1 din 
Legea nr. 
334/2006 
republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

6.  

Donațiile care au ca obiect imobile cu destinația de sedii ale partidelor 
politice sunt exceptate de la condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2), (3), (4) 
și (5). 

art. 8 alin. 1 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

7.  

Donațiile în bani cu sarcina de a achiziționa clădiri cu destinația de sediu 
al partidului politic sunt exceptate de la condițiile prevăzute la art. 6 alin. 
(2), (3), (4) și (5). 
 

art. 8 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 

8.  

Reducerile de preț care depășesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor 
oferite partidelor politice și candidaților independenți se vor considera 
donații și se vor înregistra distinct în contabilitatea proprie a partidului ori 
a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul 
Finanțelor Publice. 

art. 10 raportat la 
art. 52 alin. 1 din 
Legea nr. 
334/2006  

9.  

(1) La primirea donației sunt obligatorii verificarea și înregistrarea 
identității donatorului, indiferent de caracterul public sau confidențial al 
acesteia.  
(2) La solicitarea scrisă a donatorului, identitatea sa rămâne confidențială, 
în situația în care donația se situează în limita sumei anuale de 10 salarii 
de bază minime brute pe țară.  
(3) Suma totală primită de un partid politic ca donații confidențiale nu 
poate depăși echivalentul a 0,006% din veniturile prevăzute în bugetul de 
stat pe anul respectiv. 

art. 11 raportat la 
art. 52 alin. 1 din 
Legea nr. 
334/2006  

10.  

(1) Toate donațiile, inclusiv cele confidențiale, vor fi înregistrate și 
evidențiate în mod corespunzător în documentele contabile, cu 
menționarea datei la care au fost făcute și a altor informații care să permită 
identificarea surselor de finanțare și a donatorilor.  
(2) Donațiile de bunuri și servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate 
în contabilitate la valoarea de piață de la momentul donației.  
(3) Nu sunt considerate donații activitățile prestate pe bază de voluntariat 
în condițiile legii. 

art. 12 raportat la 
art. 52 alin. 1 din 
Legea nr. 
334/2006  

11.  

(1) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul 
fiscal precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de 
bază minime brute pe țară, lista persoanelor fizice și juridice care au 
acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază 
minime brute pe țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale, 
respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii 
de bază minime pe țară primite, până la data de 30 aprilie a anului următor.  
(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină următoarele elemente:  
a) pentru persoanele fizice: numele și prenumele donatorului sau 
împrumutătorului, cetățenia, valoarea, felul donației sau împrumutului și 
data la care a fost efectuată donația sau împrumutul. În cazul împrumutului 
se va menționa și termenul de restituire al acestuia;  
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, codul 
unic de înregistrare, valoarea, felul donației sau a împrumutului și data la 
care a fost efectuată donația sau împrumutul. În cazul împrumutului se va 
menționa și termenul de restituire al acestuia. 

art. 13 raportat la 
art. 52 alin. 1 din 
Legea nr. 
334/2006  

12.  

Partidele politice nu pot accepta donații sau servicii prestate cu titlu 
gratuit de la o autoritate ori instituție publică, de la o regie autonomă, de 
la o companie națională, societate reglementată de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau instituție de 
credit cu capital integral ori majoritar de stat. 
 

art. 14 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 

13.  

Este interzisă acceptarea donațiilor din partea unui sindicat sau a unui cult 
religios, indiferent de natura acestora. 
 
 

art. 14 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

14.  

Acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din 
străinătate, precum și din partea persoanelor fizice care nu au cetățenia 
română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea 
română este interzisă, cu excepția celor primite de la cetățenii statelor 
membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin 
calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donația. 

art. 15 alin. 1 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

15.  

Donațiile prevăzute la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, până la data de 30 aprilie a anului următor. 
(alin. 2 – Fac excepție de la prevederile alin. (1) donațiile constând în 
bunuri materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale 
de propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale 
la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori 
formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică. Pot fi primite 
și materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei 
electorale pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul 
European) 

art. 15 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

16.  

Partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Fac excepție următoarele activități din care 
partidele politice pot obține venituri:  
a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de 
propagandă și cultură politică proprii;  
b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni 
culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, 
economică sau socială;  
c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic;  
d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea 
evenimentelor prevăzute la lit. b);  
e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau 
acțiuni social-culturale și pentru organizarea birourilor parlamentare;  
f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel 
puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor 
politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în 
situația bunurilor imobiliare moștenite;  
g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă 
activități de producție, comerț sau prestări de servicii;  
h) subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-
(3),  
i) emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic. 
(art. 26 alin. 1, 2, 3:  

art. 16 alin. 1 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 
 (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații 
pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și 
terenurile aferente, la cererea motivată a acestora.  
(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate 
administrativ-teritorială.  
(3) Închirierea de către autoritățile locale a spațiilor destinate sediilor 
partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea 
spațiilor cu destinație de locuință.) 
pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare 
prevăzute în contractul de subînchiriere să depășească valoarea chiriei 
lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autoritățile locale. 
Cheltuielile de întreținere aferente spațiului subînchiriat revin biroului 
parlamentar, conform contractului încheiat) 
 

17.  

Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația de a 
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumurile totale ale 
veniturilor obținute în anul fiscal precedent din activitățile prevăzute la 
alin. (1) și din sursele prevăzute la alin. (2) defalcate pe fiecare tip de 
activitate și sursă. 
(alin. 2 – Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare) 

art. 16 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

18.  

Este interzisă finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, 
de către persoane fizice care nu au cetățenia română sau de către persoane 
juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția finanțării de 
către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în 
România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui 
campanie electorală contribuie financiar. 
 

art. 32 alin. 1 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

19.  

Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, 
a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către o 
autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, 
societate reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, ori instituție de credit, la care sunt acționari 
majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale, ori de către societăți 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care desfășoară activități finanțate din fonduri 
publice. Interdicția se aplică în cazul societăților reglementate de Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care, 
cu 12 luni înainte de începerea campaniei electorale, au desfășurat 
activități finanțate din fonduri publice. 
 

art. 33 alin. 1 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

20.  

Se interzice finanțarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, 
a unei alianțe a acestora sau a unui candidat independent de către 
sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de altă naționalitate decât 
cea română. 
 

art. 33 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 

21.  

În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de 
materiale de propagandă electorală:  

a) afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 
350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o 
reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă 
latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj;  

b) materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de 
mass-media audiovizuală;  

c) publicitate în presa scrisă;  
d) materiale de propagandă electorală online;  
e) broșuri, pliante și alte materiale tipărite. 

art. 36 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

22.  

Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți au 
obligația de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală 
următoarele date:  
a) numele candidatului independent, denumirea partidului politic sau a 
alianței politice care le-a comandat, după caz;  
b) denumirea operatorului economic care le-a realizat;  
c) codul unic de identificare prevăzut la art. 34 alin. (13);  
d) tirajul, unde este cazul. 
(art. 34 alin. 13 – La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar 
primește de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de 
identificare al partidului politic sau al candidatului independent care va fi 
imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparținând 
partidului politic sau candidatului independent pe care îl reprezintă.) 

art. 36 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

23.  

Cheltuielile privitoare la realizarea materialelor de propagandă electorală 
sunt suportate exclusiv de beneficiarii acestora – candidați independenți, 
partide politice sau alianțe politice. 
 

art. 36 alin. 4 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

24.  

Partidele și alianțele politice, precum și candidații independenți sunt 
obligați să declare Autorității Electorale Permanente, prin mandatar 
financiar, numărul de materiale de propagandă electorală produse și 
utilizate, defalcat pe categorii, în cel mult 15 zile de la data alegerilor sau 
a referendumului. 

art. 36 alin. 6 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

25.  

În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, partidele politice, 
alianțele politice și candidații independenți vor depune la Autoritatea 
Electorală Permanentă o declarație privind respectarea plafoanelor 
prevăzute la art. 37. 
(art. 37 – Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în 
campania electorală sau pentru referendum într-o circumscripție 
electorală națională sau într-o circumscripție electorală județeană/a 
municipiului București/externă, după caz, trebuie să se încadreze în 
limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală sau pentru 
referendum, prevăzute la art. 28-31 pentru circumscripția electorală 
respectivă.) 

art. 39 alin. 1 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 

26.  

Partidele politice au obligația de a aduce la cunoștința Autorității 
Electorale Permanente orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1), în 
cel mult 45 de zile de la data producerii acestora. 
(alin. 1 – Autoritatea Electorală Permanentă păstrează un registru fiscal al 
partidelor politice în care vor fi trecute următoarele:  
a) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele 
de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor 
partidului politic, la nivel național și județean;  
b) adresele sediilor centrale, ale organizațiilor teritoriale și ale 
structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 alin. (4) din 
Legea nr. 14/2003, republicată;  
c) numele și prenumele, codurile numerice personale, domiciliile și datele 
de contact ale persoanelor îndreptățite să reprezinte partidele politice la 
nivel central și județean;  
d) datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice;  
e) sancțiunile aplicate.) 

art. 60 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 1 din Legea 
nr. 334/2006  

B. Sancțiunea contravențională: amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei 

1.  

Partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte 
autentice notariale, sub sancțiunea nulității absolute, însoțite de 
documente de predare primire, în contract prevăzându-se modul și 
termenul de restituire a acestora. 

art. 3 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

2.  

Împrumuturile care au o valoare mai mare de 100 de salarii de bază minime 
brute pe țară se supun condițiilor de publicitate prevăzute la art. 13. 
(art. 13: 
(1) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, lista persoanelor fizice și juridice care au făcut în anul 
fiscal precedent donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de 
bază minime brute pe țară, lista persoanelor fizice și juridice care au 
acordat împrumuturi a căror valoare depășește 100 de salarii de bază 
minime brute pe țară, precum și suma totală a donațiilor confidențiale, 
respectiv suma totală a împrumuturilor cu o valoare de sub 100 de salarii 
de bază minime pe țară primite, până la data de 30 aprilie a anului 
următor.  
(2) Lista prevăzută la alin. (1) trebuie să conțină următoarele elemente:  
a) pentru persoanele fizice: numele și prenumele donatorului sau 
împrumutătorului, cetățenia, valoarea, felul donației sau împrumutului și 
data la care a fost efectuată donația sau împrumutul. În cazul 
împrumutului se va menționa și termenul de restituire al acestuia;  
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, codul 
unic de înregistrare, valoarea, felul donației sau a împrumutului și data la 
care a fost efectuată donația sau împrumutul. În cazul împrumutului se va 
menționa și termenul de restituire al acestuia.) 

art. 3 alin. 6 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

3.  

Acordarea de împrumuturi de către partide politice, alianțe politice sau 
electorale și candidați independenți către persoane fizice sau juridice este 
interzisă. 
 

art. 3 alin. 7 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 

4.  

Partidele politice și organizațiile teritoriale ale acestora, inclusiv cele 
constituite la nivelul sectoarelor municipiului București, au obligația de a-
și organiza contabilitate proprie, conform reglementărilor contabile 
aplicabile. 

art. 3 alin. 8 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

5.  

Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice și ale organizațiilor 
teritoriale ale acestora se efectuează prin conturi bancare, în lei și în 
valută, deschise la bănci cu sediul în România și în numerar potrivit legii. 

art. 3 alin. 9 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

6.  

Veniturile realizate din activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt scutite 
de impozite și taxe. 
(alin. 1-  Sursele de finanțare a activității unui partid politic sunt: 
c) venituri provenite din activități proprii, conform art. 16: 
 (1) Partidele politice nu pot desfășura activități specifice societăților 
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Fac excepție următoarele activități din care 
partidele politice pot obține venituri: 

a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale 
de propagandă și cultură politică proprii; 

b) vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la 
acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică 
politică, economică sau socială; 

c) vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic; 
d) serviciile oferite către membrii partidului pentru organizarea 

evenimentelor prevăzute la lit. b); 
e) închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu, fără a aduce 

atingere moralei publice, ordinii sau imaginii partidului politic; 
f) înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu, dar numai după 

cel puțin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepția partidelor 
politice aflate în curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplică în 
situația bunurilor imobiliare moștenite; 

g) înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu 
reprezintă activități de producție, comerț sau prestări de servicii; 

h) subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. 
(1)-(3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea 
chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depășească 
valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu 
autoritățile locale. Cheltuielile de întreținere aferente spațiului 
subînchiriat revin biroului parlamentar, conform contractului încheiat; 

i) emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic. 
(2) Partidele politice pot obține venituri din dobânzi bancare. 
(3) Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, partidele politice au obligația 
de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cuantumurile totale 
ale veniturilor obținute în anul fiscal precedent din activitățile prevăzute 
la alin. (1) și din sursele prevăzute la alin. (2), defalcate pe fiecare tip de 
activitate și sursă. 

art. 3 alin. 10 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 
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Încadrarea 
contravenției în 
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7.  

Este interzisă folosirea veniturilor provenite din subvenții de la bugetul de 
stat pentru oricare alte destinații decât cele prevăzute la alin. (1). 
(alin. 1: Veniturile care provin din subvenții de la bugetul de stat pot avea 
următoarele destinații: 

a) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediilor; 
b) cheltuieli de personal; 
c) cheltuieli pentru presă și propagandă; 
d) cheltuieli privind organizarea de activități cu caracter politic; 
e) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate; 
f) cheltuieli pentru telecomunicații; 
g) cheltuieli cu delegațiile din străinătate; 
h) cheltuieli cu cotizațiile datorate organizațiilor politice 

internaționale la care este 
i) afiliat partidul politic; 
j) investiții în bunuri mobile și imobile, necesare activității partidelor 

respective; 
k) cheltuieli de protocol; 
l) cheltuieli de birotică; 
m) cheltuieli cu comisioane bancare; 
n) cheltuieli cu chiriile și utilitățile sediilor; 
o) cheltuieli de întreținere și reparații auto; 
p) cheltuieli cu prime de asigurare; 
q) cheltuieli de transport; 
r) cheltuieli cu combustibili și carburanți.) 

art. 25 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

8.  

(1) Până cel mai târziu la data începerii campaniei electorale, partidul 
politic, alianța politică și candidații independenți, prin mandatar financiar, 
deschid câte un cont bancar la nivelul fiecărui județ, un cont bancar la 
nivelul fiecărui sector al municipiului București sau la nivelul municipiului 
București, după caz, precum și un cont bancar la nivel central.  
(2) La alegerile pentru Camera Deputaților și Senat, organizațiile 
cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care propun 
candidați numai la nivel național, deschid un cont bancar la nivel central.  
(3) Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în 
conturile prevăzute la alin. (1) numai de către candidați sau de către 
mandatarul financiar, la împuternicirea acestora.  
(4) Fondurile obținute de către partidul politic în afara campaniei 
electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie 
deschise la nivel central trebuie declarate la Autoritatea Electorală 
Permanentă, de către mandatarul financiar coordonator, în termen de 5 
zile de la data efectuării transferului.  
(5) Aportul financiar prevăzut la art. 17 alin. (1) nu poate face obiectul 
transferului în conturile bancare pentru campania electorală.  
(6) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot 
fi depuse de către candidați sau mandatarul financiar sunt următoarele:  

a) 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat 
la funcția de deputat sau de senator;  

art. 28 raportat la 
art. 52 alin. 2 din 
Legea nr. 
334/2006  
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b) un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de 

candidați la consiliul local al comunei;  
c) 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de 

candidați la consiliul local al orașului;  
d) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de 

candidați la consiliul local al municipiului;  
e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de 

candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ;  
f) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de 

candidați la consiliul de sector al municipiului București;  
g) 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de 

candidați la Consiliul General al Municipiului București;  
h) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de 

candidați la consiliul județean;  
i) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la 

funcția de primar al comunei; 
j) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la 

funcția de primar al orașului; 
k) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la 

funcția de primar al municipiului;  
l) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat 

la funcția de primar al municipiului reședință de județ;  
m) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat 

la funcția de primar de sector al municipiului București;  
n) 150 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat 

la funcția de primar al municipiului București;  
o) 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat 

la funcția de parlamentar european;  
p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la 

funcția de Președinte al României.  
(7) În cazul alegerilor locale, contribuțiile prevăzute la alin. (6), precum și 
sumele transferate de la nivel central conform art. 30 alin. (4) se 
cumulează la nivelul circumscripției electorale județene și pot fi 
redistribuite pentru cheltuieli în circumscripțiile electorale locale, 
respectiv în cele județene prin decizie a partidelor politice, a partidelor 
sau organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale de la nivel 
județean.  
(8) Contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către 
candidați sau mandatarul financiar pot proveni numai din donații primite 
de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii sau din împrumuturi 
de la persoane fizice sau contractate cu instituții de credit.  
(9) În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în unul dintre 
conturile prevăzute la alin. (1), candidatul are obligația de a preda 
mandatarului financiar județean o declarație cu indicarea sursei 
contribuției.  
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(10) Contribuțiile pentru campania electorală trebuie declarate Autorității 
Electorale Permanente de către mandatarul financiar.  
(11) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi folosite numai după 
data declarării acestora la Autoritatea Electorală Permanentă.  
(12) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile 
prevăzute la alin. (1) numai până la data încheierii campaniei electorale.  
(13) Contribuțiile pentru campania electorală care nu respectă prevederile 
prezentului articol se confiscă și se fac venit la bugetul de stat. 

9.  

Primirea altor materiale de propagandă electorală decât cele prevăzute la 
art. 15 alin. (2) de către partidele politice, alianțele politice, alianțele 
electorale și candidații independenți este interzisă. 
(art. 15 alin. 2: 
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) donațiile constând în bunuri 
materiale necesare activității politice, dar care nu sunt materiale de 
propagandă electorală, primite de la organizații politice internaționale la 
care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori 
formațiuni politice aflate în relații de colaborare politică. Pot fi primite 
și materiale de propagandă care se folosesc numai în cadrul campaniei 
electorale pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul 
European. 
Art. 15 alin. 1: 
(1) Acceptarea donațiilor din partea altor state ori a organizațiilor din 
străinătate, precum și din partea persoanelor fizice care nu au cetățenia 
română sau de către persoane juridice de altă naționalitate decât cea 
română este interzisă, cu excepția celor primite de la cetățenii statelor 
membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin 
calitatea de membru al partidului politic căruia i-a acordat donația.) 

art. 29 raportat la 
art. 52 alin. 2 din 
Legea nr. 
334/2006  

10.  

(1) La nivel central, suplimentar față de contribuțiile pentru campania 
electorală prevăzute la art. 28, partidul politic poate depune sume 
reprezentând contribuții pentru campania electorală proprie într-un cont 
deschis la nivel central, prin mandatarul financiar coordonator.  
(2) Limitele maxime ale contribuțiilor pentru campania electorală care pot 
fi depuse de către partidul politic în contul prevăzut la alin. (1) sunt 
următoarele:  

a) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la 
funcția de deputat sau de senator;  

b) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de 
candidați la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului 
București.  

(3) Contribuțiile pentru campania electorală care pot fi depuse de către 
partidul politic pot proveni numai din transferuri ale fondurilor provenite 
din afara campaniei electorale.  
(4) Partidul politic, prin mandatarul financiar coordonator, poate transfera 
sume de bani din contul deschis la nivel central în conturile deschise la 
nivel județean, al municipiului București sau la nivelul sectoarelor acestuia, 
cu respectarea limitelor prevăzute la art. 28 și în prezentul articol.  

art. 30 raportat la 
art. 52 alin. 2 din 
Legea nr. 
334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 
(5) Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător contribuțiilor pentru 
campania electorală care pot fi depuse de către partidul politic.  
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul campaniei electorale 
pentru Camera Deputaților și Senat, pot fi depuse și sume de bani de către 
candidații la funcția de deputat și de senator în circumscripția electorală a 
românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate. 

11.  

Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania 
electorală sau pentru referendum într-o circumscripție electorală națională 
sau într-o circumscripție electorală județeană/a municipiului 
București/externă, după caz, trebuie să se încadreze în limitele maxime 
ale contribuțiilor pentru campania electorală sau pentru referendum, 
prevăzute la art. 28-31 pentru circumscripția electorală respectivă. 

art. 37 raportat la 
art. 52 alin. 2 din 
Legea nr. 
334/2006  

12.  

(1) Cheltuielile aferente campaniei electorale pot fi efectuate numai prin 
intermediul conturilor prevăzute la art. 28 și 30.  
(2) Contribuțiile pentru campania electorală pot avea numai următoarele 
destinații:  

a) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă 
electorală la radio, televiziune și în presa scrisă în cuantum de maximum 
40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;  

b) cheltuieli pentru producția și difuzarea materialelor de propagandă 
electorală online, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor 
care pot fi efectuate în campania electorală;  

c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% 
din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;  

d) cheltuieli pentru afișe electorale, în cuantum de maximum 20% din 
totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;  

e) cheltuieli pentru broșuri, pliante și alte materiale de propagandă 
electorală tipărite, în cuantum de maximum 50% din totalul cheltuielilor 
care pot fi efectuate în campania electorală;  

f) cheltuieli pentru închirierea de spații și echipamente și cheltuieli de 
protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, 
economică, culturală sau socială, pentru transport și cazare, pentru 
asistență juridică și alte tipuri de consultanță, precum și pentru plata 
serviciilor mandatarilor financiari, în cuantum de maximum 30% din totalul 
cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;  

g) cheltuieli pentru comisioane bancare.  
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător campaniei 
pentru referendum.  
(4) Sumele de bani primite de la candidații propuși pentru alegeri de un 
partid politic sunt considerate donații și li se aplică în mod corespunzător 
prevederile prezentei legi.  
(5) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea 
depunerii candidaturilor pentru funcția de deputat sau senator, prevăzute 
la art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii 

art. 38 raportat la 
art. 52 alin. 2 din 
Legea nr. 
334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 
administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. 

13.  

Persoanele fizice și juridice prevăzute la alin. (1) au obligația să pună la 
dispoziția reprezentanților Autorității Electorale Permanente documentele 
și informațiile solicitate. 
(alin. 1 – Pentru a verifica legalitatea veniturilor și cheltuielilor partidelor 
politice, Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita documente și 
informații de la persoanele fizice și juridice care au prestat servicii, 
gratuit sau contra cost partidelor politice, precum și de la orice instituție 
publică.) 

art. 43 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

14.  

Partidele politice au obligația de a permite accesul organelor de control 
ale Autorității Electorale Permanente în sediile lor. 
 

art. 43 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

15.  

Partidele politice și persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația de a 
prezenta Autorității Electorale Permanente toate documentele și 
informațiile solicitate în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării. 
 

art. 43 alin. 4 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

16.  

(1) Situațiile financiare anuale întocmite de partidele politice care primesc 
subvenții de la bugetul de stat sunt supuse auditului statutar, care se 
efectuează de către auditorii statutari, persoane fizice sau juridice 
autorizate, în condițiile legii.  
(2) În cel mult 60 de zile de la data efectuării auditului, partidele politice 
prevăzute la alin. (1) transmit Autorității Electorale Permanente o copie a 
raportului de audit. 

art. 45 raportat la 
art. 52 alin. 2 din 
Legea nr. 
334/2006  

17.  

În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari 
coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă 
rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor 
politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor 
români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, 
precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite 
de declarațiile prevăzute la art. 28 alin. (9). 
(art. 28 alin. 9: 
În cel mult 48 de ore de la data depunerii unei sume în unul dintre conturile 
prevăzute la alin. (1), candidatul are obligația de a preda mandatarului 
financiar județean o declarație cu indicarea sursei contribuției.) 

art. 47 alin. 1 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

18.  

Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoștință publică 
a listei partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, 
organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a 
candidaților independenți care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor 
și cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări 
succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

art. 47 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

19.  

Candidaților declarați aleși nu li se pot valida mandatele dacă raportul 
detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic 
sau candidat independent nu a fost depus în condițiile legii. 

art. 47 alin. 5 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  
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Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 

Nr. 
Crt. 

 
Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
contravenției în 

textul legal 

20.  

Anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligația de a depune 
la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat al veniturilor și 
cheltuielilor realizate în anul precedent. 

art. 49 alin. 1 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

21.  

Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor include și detalieri ale veniturilor și 
cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice prevăzute la art. 4 
alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, ale 
veniturilor și cheltuielilor persoanelor aflate în legătură directă sau 
indirectă cu partidul politic, precum și ale formelor de asociere prevăzute 
la art. 17 din prezenta lege. 
(art. 4 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată 
(4) În cadrul organizațiilor teritoriale partidele politice își pot organiza 
structuri care se vor ocupa de problemele specifice unei anumite categorii 
sociale sau profesionale. 
Art. 17 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale, republicată 
(1) Dacă un partid este asociat, conform legii, cu o formațiune nepolitică, 
aportul financiar al acesteia din urmă la forma respectivă de asociere nu 
poate depăși într-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de bază minime 
brute pe țară, la data de 1 ianuarie a anului respectiv. 
(2) Aportul financiar total în forme de asociere cu formațiuni nepolitice 
nu poate avea într-un an o valoare mai mare decât echivalentul a 0,006% 
din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. 
(3) Sumele primite cu încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) se confiscă și 
se fac venit la bugetul de stat. 
(4) Partidele politice au obligația de a publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), 
până la data de 30 aprilie a anului următor.) 
 

art. 49 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

22.  

Partidele politice au obligația de a depune la Autoritatea Electorală 
Permanentă situațiile financiare anuale în cel mult 15 zile de la 
înregistrarea la organul fiscal competent. 
 

art. 49 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  
 

23.  

Contabilitatea partidelor politice se organizează și se conduce, la nivel 
național și județean, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 

art. 49 alin. 5 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  

24.  

Partidele politice și candidații independenți au obligația de a prezenta în 
termen de 15 zile reprezentanților Autorității Electorale Permanente 
documentele solicitate, conform alin. (1). 
(alin. 1 – Pentru verificarea legalității încasărilor și a plăților efectuate de 
partidele politice și candidații independenți în campania electorală, 
Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declarațiile și 
documentele suplimentare pe care le consideră necesare.) 
 

art. 50 alin. 2 
raportat la art. 52 
alin. 2 din Legea 
nr. 334/2006  
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Dispoziția legală 

 

Încadrarea 
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textul legal 
C. Sancțiunea contravențională: amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei 

1.  

Partidul politic are obligația de a îndeplini sarcina prevăzută la alin. (2) în 
termenul și condițiile prevăzute de contractul de donație. 
(alin. 2 – Donațiile în bani cu sarcina de a achiziționa clădiri cu destinația 
de sediu al partidului politic sunt exceptate de la condițiile prevăzute la 
art. 6 alin. (2), (3), (4) și (5). 
Art. 6 alin. 2: 
Donațiile primite de la o persoană fizică într-un an pot fi de până la 200 
de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 
1 ianuarie a anului respectiv. 
Art. 6 alin. 3: 
Donațiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 500 
de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 
1 ianuarie a anului respectiv. 
Art. 6 alin. 4: 
Suma totală a donațiilor făcute de persoanele juridice controlate direct 
sau indirect de o altă persoană ori de un grup de persoane fizice sau 
juridice nu poate depăși limitele prevăzute la alin. (2) și (3). 
Art. 6 alin. 5: 
Valoarea de piață a bunurilor mobile și imobile donate partidului, precum 
și a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include în valoarea 
donațiilor, în limitele prevăzute la alin. (1), (2) și (3). 

art. 8 alin. 3 
raportat la art. 52 
alin. 3 din Legea 
nr. 334/2006 
republicată, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare 

D. Sancțiunea contravențională: amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei 

1.  
utilizarea de către partidele politice a altor surse de venit decât cele 
prevăzute de Legea nr. 334/2006, republicată 
 

art. 2 alin. 1 lit. a 
din Hotărârea nr. 
10/2016  

2. 

încălcarea de către partidele politice a obligației de a păstra o durată de 
minimum 3 ani declarațiile persoanelor juridice care au calitatea de 
donator sau împrumutător 
 

art. 2 alin. 1 lit. b 
din Hotărârea nr. 
10/2016  

3. 

încălcarea de către partidele politice, alianțele politice și organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale a obligației de a restitui 
candidaților sumele de bani necheltuite sau rambursate de către 
Autoritatea Electorală Permanentă 

art. 2 alin. 1 lit. c 
din Hotărârea nr. 
10/2016  

Subiectul activ posibil al contravenției 

partidul politic, alianța politică, organizațiile 
cetățenilor aparținând minorităților naționale, 
candidatul independent, membrul de partid, 
trezorierul, mandatarul financiar 

Subiectul pasiv posibil al contravenției statul, Autoritatea Electorală Permanentă 

Tabel 8.3. Contravenții săvârșite în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale 
prevăzute în legislația românească 
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Sancțiuni penale prevăzute de Codul penal 
român pentru fapte care au legătură cu 
domeniul finanțării partidelor politice 

 

Caracterul penal al unei fapte concrete este 
efectul întrunirii trăsăturilor prevăzute de lege prin 
care acea faptă este caracterizată ca infracțiune și 
în cuprinsul căreia se vor regăsi, trăsăturile 
esențiale legale prevăzute la art. 15 alin. 1 Cod 
penal: fapta prevăzută de legea penală, săvârșită 
cu vinovăție, nejustificată și imputabilă persoanei 
care a săvârșit-o.  

Infracțiunea atrage prin săvârșirea ei 
răspunderea penală, iar stabilirea răspunderii 
penale fără a atrage aplicarea pedepsei ar lăsa 
răspunderea penală fără obiect.   
            Figura 8.1. Instituții de drept penal 

Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice reprezentată de raportul 
juridic penal de constrângere, născut ca urmare a săvârșirii infracțiunii, între stat, pe 
de o parte, și subiectul activ al infracțiunii, pe de altă parte, raport complex al cărui 
conținut este format de dreptul statului, ca reprezentant al societății, de a trage la 
răspundere pe făptuitor, de a-i aplica sancțiunea prevăzută pentru infracțiunea 
săvârșită și de a-l constrânge să o execute, precum și obligația făptuitorului de a 
răspunde pentru fapta sa și de a se supune sancțiunii aplicate, în vederea restabilirii 
ordinii de drept și autorității legii. Astfel, orice normă juridică cuprinde în conținutul 
ei consecința nerespectării dispoziției, adică sancțiunea la care este supus cel care a 
nesocotit prevederea legală.  

Reglementarea sancțiunilor este importantă pentru întreaga ordine de drept, 
înscriindu-se ca aspect esențial al principiului legalității. Sancțiunea penală este 
consecința stabilirii răspunderii penale a făptuitorului, reprezentând „amenințarea” cu 
anumite privațiuni și suferințe inevitabile în cazul încălcării normelor cu caracter penal.  

Totodată, Codul penal român sancționează atât faptele consumate, cât și 
punerea în executarea a intenției de a săvârși fapta prevăzută de legea penală. Potrivit 
dispozițiilor legii penale, tentativa se pedepsește doar la infracțiunile unde este 
specificat expres, iar limitele minime și maxime ale pedepsei pentru infracțiunea 
consumată se reduc la jumătate; astfel, tentativa se pedepsește, de exemplu, la 
infracțiunile de fals. 

 

 

Infracțiunea

Răspunderea 
penală

Sancțiunea 
penală
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 Figura 8.2. Infracțiuni de corupție 

 

Corupția constituie o amenințare pentru democrație, preeminența dreptului și 
drepturile omului, subminează principiile de bună administrare, echitate și justiție, 
denaturează concurența, împiedică dezvoltarea economică și pune în pericol 
stabilitatea instituțiilor democratice și bazele morale ale societății (Convenția penală 
din 27 ianuarie 1999 privind corupția, Consiliul Europei, M. Of. nr. 65 din 30 ianuarie 
2002). Faptele de corupție presupun obținerea de foloase patrimoniale de către cel 
care se lasă corupt, dar și de cel care corupe, sau chiar de către altcineva, dar nu 
totdeauna trebuie să fie în discuție foloase patrimoniale cuantificabile, deoarece poate 
fi vorba și de foloase de altă natură: administrativă, politică, de putere etc. 

Așa cum reiese din textele Convenției penale a Consiliului Europei privind 
corupția, se face distincție intre corupția activă si corupția pasivă, obligația statelor 
membre fiind aceea de a asigura pedepsirea ambelor forme.  

Corupția activă, conform art. 2 din Convenție, presupune săvârșirea, cu intenție, 
a unei fapte prevăzute de legea penală prin care o persoană propune, oferă sau dă, in 
mod direct sau indirect, orice folos necuvenit unui funcționar public, pentru sine sau 

Infracțiuni 
de corupție

art. 289 - Luarea de 
mită 

(se pedepsește cu 
închisoare de la 3 la 10 ani 
și interzicerea exercitării 

unor drepturi)

art. 290 - Darea de 
mită 

(se pedepsește cu 
închisoare de la 2 la 7 

ani)

art. 291 - Traficul 
de influență 

(se pedepsește cu 
închisoarea de la 2 la 7 

ani)

art. 292 -
Cumpărarea de 

influență 
(se pedepsește cu 

închisoare de la 2 la 7 ani 
și interzicerea exercitării 

unor drepturi) 
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pentru altul, în vederea îndeplinirii sau abținerii de la a îndeplini un act ce intră în 
exercițiul funcțiilor acestuia. În această categorie a corupției sunt cuprinse faptele de 
dare de mită și cumpărare de influență. 

Din cuprinsul art. 3 din Convenție, reiese definiția corupției pasive, care constă 
în comiterea de către un funcționar public, cu intenție, a unei fapte prin care solicită 
sau primește, direct sau indirect, orice folos necuvenit, pentru sine sau pentru altul, 
ori acceptă oferta sau promisiunea cu scopul de a îndeplini sau de a nu îndeplini un act 
ce intră în exercitarea funcțiilor sale. În această categorie a corupției pasive intră 
faptele de luare de mită și trafic de influență. 

Luarea de mită – fapta funcționarului public care, direct ori indirect, pentru sine 
sau pentru altul, pretinde ori primește bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori 
acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, 
urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu 
sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu 
închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție 
publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta. 

Darea de mită – promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, se 
pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Fapta nu constituie infracțiune atunci când 
mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.  

Traficul de influență – pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani 
sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârșită de către o 
persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar 
public și care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu 
îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle 
sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 

Cumpărarea de influență – promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte 
foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, unei persoane care are 
influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar public, pentru 
a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să 
întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească 
un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și 
interzicerea exercitării unor drepturi. 

Obiectul juridic general al infracțiunilor de corupție (luarea de mită, darea de 
mită, traficul de influență, cumpărarea de influență) este reprezentat de relațiile 
sociale privind prestigiul unor instituții, onestitatea și probitatea funcționarilor publici 
sau ale altor persoane, care își desfășoară activitatea în aceste instituții. Aceste relații 
impun interdicția obținerii unor sume sau a unor foloase necuvenite în legătură cu 
îndatoririle de serviciu. 
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Figura 8.3. Infracțiuni de serviciu 

 

Delapidarea – însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în 
interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le 
administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului 
de a ocupa o funcție publică. 

Abuzul în serviciu – fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de 
serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o 
pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale 
unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării 
dreptului de a ocupa o funcție publică. 

Neglijența în serviciu – încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei 
îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă 
prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei 
persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani 
sau cu amendă. 

Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane – fapta funcționarului public care, 
în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos 
patrimonial pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv se 
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pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o 
funcție publică pe o perioadă de 3 ani. 

Caracteristica esențială a grupului infracțiunilor de serviciu este valoarea socială 
apărată și anume, bunul mers al activității organelor sau instituțiilor publice, precum și 
apărarea intereselor legale a persoanelor particulare. Organele ori instituțiile publice, cât și 
persoanele particulare sunt interesate în egală măsură în asigurarea îndeplinirii regulate și 
eficiente de către funcționari a îndatoririlor de serviciu, pentru ca exercițiul funcționarilor sa 
fie asigurat împotriva tendinței de a obține câștiguri ilicite. Activitatea organelor sau 
instituțiilor publice este apărată de legea penală contra abuzurilor și neglijenței funcționarilor 
săvârșite fie în raporturile interne, adică în prejudiciul imediat al unităților unde sunt angajați, 
fie în raporturile externe, adică în prejudiciul imediat al unor persoane particulare. Pentru 
existenta acestor infracțiuni se cere ca funcționarul public sau funcționarul să săvârșească 
acțiunea incriminată în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, și anume, atunci când desfășoară 
activități legate de îndatoririle sale de serviciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.4. Infracțiuni de fals 
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Falsul material în înscrisuri oficiale – falsificarea unui înscris oficial, prin 
contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să 
producă consecințe juridice, se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Falsul 
săvârșit de un funcționar public în exercițiul atribuțiilor de serviciu, se pedepsește cu 
închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.   

Falsul intelectual – falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, 
de către un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea 
unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință 
de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

Falsul în înscrisuri sub semnătură privată – falsificarea unui înscris sub semnătură 
privată prin vreunul dintre modurile prevăzute mai sus, dacă făptuitorul folosește 
înscrisul falsificat ori îl încredințează altei persoane spre folosire, în vederea producerii 
unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă. 

Uzul de fals – folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând 
că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare 
de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 
luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată. 

Falsul în declarații – declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei 
persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară 
activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, 
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea 
acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 

În cazul infracțiunilor de fals, degradarea adevărului, deși se realizează printr-o 
activitate ilegală a făptuitorului faptei prevăzute de legea penală, rezultatul acestei 
activități, și anume înșelarea încrederii publice, se obține prin produsul acțiunii / 
inacțiunii făptuitorului și nu prin activitatea propriu-zisă.  

Obiectul juridic îl constituie acele relații sociale a căror normală formare, 
desfășurare și dezvoltare nu ar fi posibilă fără o reală apărare a uneia dintre cele mai 
importante valori ce trebuie să guverneze societatea, in concreto, încrederea publică, 
valoare de importanță deosebită care se raportează la relațiile interumane și la normala 
evoluție a unor activități sociale și economice. 

 

 

 

 

  



296

Proiect confinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020

www.poca.ro

 

296 
 

Concluzii 
 

Obiectul general al Ghidului de bune practici fiind reprezentat de creșterea 
transparenței, eticii și integrității în activitatea de finanțare a competitorilor 
electorali, ca o justificare a practicii diversificate și totuși unitare, în domeniu, 
presupune adoptarea unei perspective favorabile pentru determinarea caracterului de 
strategie națională, atât în înțelegerea principiilor, cât și a necesității de aplicare 
practică a acestora. 

Această necesitate impune partidelor politice să desfășoare campanii electorale 
integre și să adopte poziția care să corespundă nevoilor interne, dar și să se încadreze 
în recomandările organismelor internaționale referitoare la finanțarea competitorilor 
electorali.  

Ghidul oferă posibilitatea de a privi în perspectivă rolul și scopul finanțărilor 
partidelor politice și a campaniilor electorale și de a arăta modul în care, prin depășirea 
unor limite ale cheltuielilor competitorilor electorali și ale interdicțiilor impuse de 
lege, se ajunge la interpretări, atât din punct de vedere teoretic, cât și din punct de 
vedere practic, având ca rezultat obținerea unor avantaje esențiale asupra 
concordanței dintre dispozițiile legale și activitatea practică.  

Partidele trebuie să știe și să înțeleagă gradul limitat de acces la sursele de 
finanțare, drepturile și obligațiile reprezentanților legali, ale mandatarilor financiari, 
delimitând, cu fiecare etapă a activităților electorale, riscurile procesului de finanțare, 
prin raportarea la satisfacerea trebuințelor imediate și neapărat necesare, dar și la 
cadrul legislativ existent. 

Organizându-se și funcționând autonom, în condițiile legii, partidele politice sunt 
determinate să respecte normele legale indicate, deoarece constituirea și funcționarea 
acestora în afara legii sunt interzise, iar actele de constituire și înregistrare, în aceste 
cazuri, sunt nule de drept.  

Analiza informațiilor financiare în forma lor elementară se raportează la 
practicile de control rezultate din aplicarea legii, care au un caracter de necesitate 
întrucât asigură exercitarea concretă a supravegherii echilibrului, care trebuie să existe 
între lege și practică, între doctrina teoretică și realitățile sociale și economice aflate 
într-o permanentă schimbare.  

Prin intermediul analizei practicilor electorale, inferențele acestora impun în 
mod necesar eliminarea neclarităților propriilor tendințe, care se doresc a fi autonome.  

Se asigură, astfel, o manifestare a activităților responsabile și reciproce în 
spiritul respectării legii pentru conformarea activității partidelor cu recomandările 
Comisiei Europene, GRECO, IDEA, ale Comisiei de la Veneția, cu privire la regulile 
generale împotriva corupției în finanțarea partidelor politice. 
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Se garantează, astfel, accesul Autorității Electorale Permanente (AEP) la 
identificarea modalităților de finanțare a partidelor politice, prin raportare la criteriile 
de alocare a fondurilor, de aplicare a cadrului normativ în activitatea de organizare și 
desfășurare a alegerilor și a referendumurilor, creându-se cadrul optim pentru 
asigurarea eticii și transparenței în acest domeniu.  

Reducerea fenomenului de corupție are la bază, printre altele, transparența și 
responsabilitatea, integritatea sistemului electoral, precum și adoptarea unor soluții 
optime de finanțare a partidelor politice.  

Accesul liber la informații detaliate cu privire la finanțarea competitorilor 
electorali reprezintă un instrument eficace în lupta împotriva faptelor ilicite în acest 
domeniu, determinând o analiză promptă și proactivă a datelor publicate și oferind 
cetățenilor posibilitatea de a supraveghea activitatea de finanțare a acestora. 

Politica de prevenire generează rezultate pozitive dacă se creează un context 
favorabil îmbunătățirii calității activităților din sectorul public. 

Un grad ridicat de eficiență și eficacitate a controlului privind activitatea de 
finanțare a partidelor politice, precum și transparența veniturilor și a cheltuielilor 
realizate de către competitorii electorali, o competitivitate bazată pe proiecte reale, 
lipsite de manipulare, permit cetățenilor să fie guvernați potrivit propriilor convingeri, 
regăsite în ideile politice diseminate. 

Combaterea și prevenirea faptelor de corupție prin procese echitabile, aplicarea 
unor pedepse disuasive, prezentarea în mass-media a unor statistici detaliate cu privire 
la faptele contravenționale și penale comise în domeniul finanțării partidelor politice 
contribuie respectarea principiilor care stau la baza unui stat de drept, democratic. 
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