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Conferinţa internaţională „Banii şi politica – legătura dintre
resursele publice şi �nanţarea partidelor politice” a avut loc la
sfârşitul săptămânii trecute, organizată de Expert Forum la
Bucureşti, iar dezbaterile au inclus legătura dintre �nanţarea
partidelor politice şi achiziţii publice, respectiv riscul de abuz de
resurse publice, în contextul îngrijorărilor legate de buna
guvernare, transparentizare şi reforma �nanţării partidelor politice.

Cu acest prilej, Expert Forum, susţinut consistent de O�ciul de
Luptă Antifraudă al Uniunii Europene în organizarea conferinţei, la
debutul căreia a participat şi coordonatorul activităţilor
anticorupţie pentru Expert Forum, Laura Ştefan, a lansat un raport
cu privire la politizarea fondurilor publice europene şi naţionale
pentru infrastructură, acoperind România şi Croaţia. Raportul a
fost întocmit de Septimius Pârvu şi Cezara Grama (Expert Forum) şi
Minur Podumljak, din Croaţia, directorul executiv al Parteneriatului
pentru Dezvoltare Socială.

Evenimentul a reunit peste 60 de experţi în �nanţarea partidelor,
precum procurori, jurnalişti de investigaţie şi experţi în achiziţii
publice, provenind din ţări ca România, Croaţia, Bulgaria, Lituania,
Estonia, Republica Cehă, Polonia, Austria, Letonia, Moldova,
Ucraina, Georgia, Belgia, Franţa, Italia sau Spania şi reprezentând
instituţii internaţionale precum Comisia Europeană, GRECO,
OSCE/ODIHR sau IDEA International.
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Reprezentantul Expert Forum, Septimius Pârvu, a făcut o
prezentare a raportului lansat joi, 7 septembrie a.c., după un
discurs al reprezentantului Comisiei Europene, Inguna Kramina,
care a conţinut şi o hartă a CRI (corruption risk index – n.r.) unde
judeţul Constanţa, alături de Tulcea şi Galaţi, nu se prezintă prea
bine, mai exact poziţia acestora arată cel mai ridicat risc de
corupţie la nivelul UE, alături de zone din Croaţia sau Lituania,
geogra�c vorbind, a�ate la „marginea imperiului” UE.

Raportul complet este disponibil AICI!

263 de milioane lei s-au donat la partide din 2006 din partea a
1.700 de companii, din care 1.600 au avut sau au contract cu statul
şi 300 au bene�ciat de fonduri europene. Cele mai multe donaţii s-
au efectuat în 2008 şi 2009, când am avut alegeri locale şi,
respectiv, prezidenţiale.

Tipurile de relaţii economico-politice sunt de următoarele tipuri:
�nanţarea din partea companiilor la toate partidele politice, relaţii
familiale, la adversarii politici (Sebastian Ghiţă – n.r.), foşti consilieri
din diverse funcţii publice care bene�ciază ulterior de achiziţii
publice, foşti angajaţi din domeniul public care îşi fac �rme sau
celebra mită transpusă în procentul de 10% pentru a primi lucrări.

„Trebuia să aibă 30 de pagini (raportul – n.r.), dar a ajuns la 120… Am
încercat prin acest raport să continuăm o analiză pe care o facem la
Expert Forum de ceva ani şi, anume, să ne uităm pe cum arată
distribuţia de fonduri pentru infrastructură şi cum arată achiziţiile
publice pe aceste fonduri. Dacă, până acum, ne-am uitat mai mult pe
fonduri naţionale, PNDL de exemplu, acum vorbim şi de bani europeni.
De asemenea, am analizat şi �nanţarea partidelor politice şi
campaniilor electorale, să le punem împreună, într-un mod care merge
dincolo de simpla reglementare din lege. Am încercat să vedem cine
este în spatele �rmelor care câştigă bani, dacă acţionarii care apar la
Registrul Comerţului sunt şi cei care controlează �rma, dacă există o
legătură între donaţiile la partid şi achiziţiile publice. (…) Probabil,
dacă toate datele pe care ne-am uitat ar � fost bune, am � avut un
raport dublu! Astfel, a trebuit să ne mulţumim cu ce am avut: date de
donaţii de partid, corecţii, donaţii �nanciare şi informaţii legate de
acţionariatul �rmelor. Multe dintre schemele găsite în acest raport sunt
diferite faţă de cele de la Registrul Comerţului… (…) Într-o oarecare
proporţie, banii de campanie nu vin neapărat din donaţiile legale. Ne-
am uitat la trei lucruri care s-ar putea încadra la �nanţări ilegale:
achiziţii publice, numiri clientelare şi abuzul de resurse publice. (…)
Mare parte din banii care ajung ilegal în buzunarele politicienilor sunt
pentru uz personal, într-o proporţie mică ajung la partid. Acele
companii care sunt legate de partide politice preferă banii naţionali,
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pentru că sunt mai puţin controlaţi, sunt mai puţine �ltre decât la cei
europeni, unde există mai multe instituţii. Dar, asta nu face fondurile
europene mai puţin vulnerabile. Legat de donaţii, există mai multe
tipologii de companii. Sunt companii foarte �dele unui singur partid,
donează ani întregi. Dar, sunt şi companii care donează către toate
partidele. Cum se schimbă primarul sau preşedintele de CJ, se schimbă
şi donaţia. Sunt anumite companii care pot � marcate ca „politice” şi
care au donat la un partid care ar � în opoziţie, ceea ce ne duce cu
gândul că aceste afaceri nu au nici o legătură cu culoarea politică sau
cu ideologia, ci sunt nişte reţele de putere, care îşi pun resursele în
comun pentru a obţine fonduri. (…) Experţii în achiziţii publice ne-au
spus că cei care câştigă cele mai multe contracte sunt cei mari, care
ştiu să facă documentaţii, care au sute de lucrători. Întrebarea este:
cum au ajuns acolo? Cine le-a în�inţat? Care a fost traseul? Este
celebra întrebare: „Cum ai făcut primul milion?” Noi am vrut să vedem
cum a fost făcut primul milion. Concluzia noastră este că aceste
companii mari au avut sprijin politic pentru a creşte! (…) În top 20 sau
30 al acestor companii, aproape toate dintre ele �e au legături politice,
�e au dosare penale!”, a spus Septimius Pârvu.
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Croaţia, exemplu de bună practică? „Cel mai bun sistem din
lume nu a oprit corupţia. A schimbat-o!”

În ciuda pleiadei de experţi internaţionali, discursul cu cel mai mare
impact i-a aparţinut croatului Minur Podumljak, care a explicat cum
reuşeşte o politică publică  bine pusă la punct să aducă rezultate
modeste, corupţia reuşind să „fenteze” legea şi să se adapteze.

„Lupta împotriva corupţiei din spaţiul public este mai di�cilă decât
lupta împotriva cancerului şi SIDA, la un loc! Abia de jumătate de secol
se cercetează cancerul şi 40 de ani pentru SIDA şi ştim unde suntem:
departe de tratamentul efectiv. Câteodată vindecăm simptomele,
câteodată mai salvăm vieţi, dar nu ştim cum să luptăm efectiv şi nu
există medicament bun pentru ambele boli. În medicină există sute de
mii de cercetători, dar în zona achiziţiilor publice, împotriva corupţiei,
sunt foarte puţini şi foarte puţine resurse. (…) Sunt unelte care se
presupune că ar trebui să eradicheze corupţia, dar am câteva
argument care arată că nu se întâmplă astfel. Se presupune că
preţurile mici sunt la un risc minim de corupţie. Pacturile de integritate,
pe termen lung, prezintă riscuri crescute de corupţie. Dar, de ce avem
nevoie de ele? Mai avem şi mişcări politice care vorbesc de măsuri
anticorupţie. Sunt, de fapt, mişcări populiste care folosesc acest discurs
pentru a ajunge la putere, în poziţia în care ele pot � corupte! Sunt
mişcări „fake news”, spun că există corupţie fără a şti nimic despre ea.
Doar o spun, este ceea ce oamenii vor să audă şi îi votează! (…) Încă nu
ştim exact ceea ce este corupţia. Trebuie să tratăm anumite simptome
până ajungem la tratamentul �nal, din păcate nu există alternativă…
(…) În Croaţia, există cel mai bun sistem public din Europa, poate doar
din lume. Este digitalizat, totul este disponibil în timp real, toate
achiziţiile, la toate nivelurile, pentru toate autorităţile. Acest sistem, cel
mai bun din Europa, poate cel mai bun din lume… a eradicat corupţia?
Nu! Doar a schimbat-o! Cum devin unele lucruri detectabile, corupţii îşi
schimbă forma de activitate şi, din nou, fentează legea! Pentru 2018,
evaluările �nanciare ale achiziţiilor publice vor depăşi 2 triliarde
EUR/an, adică de zece ori mai mult decât cocaina, heroina,
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armamentul, tra�cul de �inţe umane, la un loc! Acum vedeţi de ce
există tentaţia de a fura aceşti bani… de zece ori mai mult decât orice
formă de crimă organizată! Dacă aş � fost ma�ot, aceasta ar �
„piscina” de bani în care m-aş scălda! (…) Se presupune că banii
europeni sunt mai greu de furat decât cei naţionali şi am vrut să
testăm această teorie în Croaţia, să vedem dacă este adevărat.
Rezultatul a fost interesant… Există limitări privind �nanţarea
partidelor în Croaţia, una dintre aceste prevenţii este „eu te deţin pe
tine”, adică banii daţi asigură un favor într-un fel sau altul… În
principiu, întreprinderile private pot dona 30.000 EUR pentru �ecare
partid politic. Considerăm că asta este bine. Totodată, nu există o
limitare a donatorilor în achiziţiile publice, unde sunt candidaţi
preferaţi. Toate partidele din Croaţia sunt cu mai bine de 50%
�nanţate de la bugetul de stat. Am ridicat această întrebare: ar trebui
să organizeze licitaţii publice? Toată lumea m-a atacat, inclusiv
societatea civilă, mi-au vorbit de libertatea de asociere, dar… sunt
banii mei, plătesc taxe, cineva e �nanţat teribil din banii mei, ar trebui
să ştiu cum îi cheltuiesc, nu? (…) Pentru campaniile prezidenţiale se
permit cheltuieli de 1,1 milioane EUR/candidat şi 2,7 milioane EUR la
alegerile locale pentru partide. Există sancţiuni civile şi penale, totul
pare să �e în regulă. Eh, bine aţi venit în Balcani, unde totul este făcut
ca să �e păcălit! Dacă ne uităm la tranzacţii în achiziţiile publice vedem
factori de risc, cum ar � faptul că un ministru, să zicem, nu a mai putut
fura direct, ci a delegat companii private ca să lucreze în locul lui. Cele
mai multe companii din Croaţia sunt de stat. Astfel, un director prins,
va � demis de ministrul respectiv, care va spune că a fost o ruşine, că
nu se va mai întâmpla aşa ceva în timpul mandatului şi nimănui nu îi
pasă, toată lumea uită că acel director a fost numit de acel ministru,
care a dat ordinul verbal să organizeze o licitaţie şi să obţină banii!”, a
spus Minur Podumljak.

În România, se ridică un nou pericol: angajările �ctive, pe
proiecte europene

La conferinţa Expert Forum a participat şi procurorul DNA, Paul
Dumitriu, cel care a instrumentat dosarul „Trofeul Calităţii” şi în
urma căruia fostul premier Adrian Năstase a obţinut o
condamnare. Reţinem din intervenţia lui Dumitriu că, în prezent, se
ridică o nouă problemă.

„În practica DNA a ultimilor ani s-a conturat şi o variaţie a angajărilor
�ctive, nu în instituţii publice, ci în cadrul instituţiilor de �nanţare cu
fonduri europene. Ca exemplu: anumiţi politicieni care in�uenţează
decizia funcţionarilor publici implicaţi în acordarea de contracte
�nanţate din fonduri europene, iar după ce o anumită �rmă câştigă
respectivul contract i se impune angajarea în cadrul proiectului a unui
număr de persoane, care nu prestează nici un fel de activitate în cadrul
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proiectului, ci sunt recompensate pentru activităţile prestate pentru
partidul politic”, a spus Paul Dumitriu.

Ucraina a început lupta anticorupţie cu arestarea…
procurorilor şi judecătorilor!

Poate că prezenţa cu cel mai mare impact la conferinţa Expert
Forum a avut-o directorul organizaţiei similare a DNA din Ucraina,
NABU. Artem Sytnyk a precizat că urmăreşte cu interes experienţa
românească şi a oferit câteva exemple din anchetele a�ate în
desfăşurare în Ucraina, ţară, după cum ştim, a�ată în război cu
Federaţia Rusă. Corupţii ucraineni nu au ezitat să afecteze nici
sistemul de apărare al propriei ţări!

„În anul 2014 a avut loc Revoluţia Demnităţii din Ucraina, în urma
căreia au apărut noi instituţii, care şi-au trasat drept scop lupta
anticorupţie. După schimbarea regimului politic, după Maidan, a fost
luată decizia de a în�inţa un organ care se ocupă de acţiunile
frauduloase ale persoanelor a�ate în funcţii de rang înalt. Biroul a fost
în�inţat la presiunile societăţii civile din Ucraina şi ale partenerilor
externi, întrucât clasa politică nu avea nici o intenţie de a în�inţa o
astfel de instituţie. Biroul a fost în�inţat o�cial în aprilie 2015, iar
funcţia de director a fost ocupată în baza unui concurs deschis. În
decembrie 2015 au fost iniţiate primele investigaţii pentru că presiunea
era destul de mare, oamenii aşteptau rezultate. Persoanele care fac
obiectul investigaţiilor noastre sunt membri ai Parlamentului,
Guvernului, procuraturii… Până în prezent, au fost reţinuţi peste 20 de
judecători, peste 20 de procurori, precum şi un număr important de
conducători de instituţii de stat. (…) În prezent, sunt investigaţi 400 de
funcţionari publici de rang înalt, iar 100 sunt legaţi direct de corupţie
în formă mare. Prejudiciul constituie aproximativ patru miliarde de
euro, cauzat prin intermediul unor scheme frauduloase. Cea mai mare
parte a acestor resurse a mers spre �nanţarea partidelor politice. Prin
intermediul acestor sume, erau plătiţi deputaţii pentru a in�uenţa
diverse legi în Parlament. (…) Astăzi, în Ucraina, sunt peste 3.000 de
instituţii de stat, mare parte dintre acestea sunt strategice şi dispun de
sume mari de bani din bugetul de stat. Cele mai multe fraude s-au
depistat în instituţiile din domeniul militar, energetic şi transporturi.
(…) Cel mai mare dosar de corupţie, iniţiată de un membru al
Parlamentului şi care a creat o organizaţie infracţională în  care au
fost implicate 25 de persoane. Schema era în domeniul gazului, prin
care trei instituţii de stat vindeau gazul la un preţ foarte mic, iar
intermediarii vindeau la consumatori la preţuri mult mai mari. Suma
prejudiciului total a fost 3 miliarde de grivne. Schema a fost girată de
fostul şef al Serviciului Fiscal din Ucraina, care a fost arestat. O parte
din bani au ajuns la un grup de parlamentari. (…) Până în prezent, am
reuşit să lichidăm peste 30 de scheme frauduloase din companiile de
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stat. Cunoaşteţi cu toţii că în Ucraina are loc un război, o agresiune din
partea Federaţiei Ruse, dar, din păcate, avem probleme şi în sectorul
militar. Recent, obiectul unei investigaţii au făcut reprezentanţii unei
uzine de tancuri, suma furtului s-a ridicat la 30 milioane de grivne. Nu
putem doar cu arestări să rezolvăm aceste probleme. Problema poate
� rezolvată prin reglementări legislative şi prin licitaţii şi privatizări
deschise în aceste companii de stat, însă ne confruntăm cu o rezistenţă
foarte puternică, lucru care se întâmplă şi în România, pentru că
urmărim evenimentele de aici”, a spus Artem Sytnyk.

(Paul Dumitriu, DNA – stânga; Artem Sytnyk – Ucraina, dreapta)

Preşedintele Expert Forum: „În România apare un nou job –
şeful de partid, care colectează bani”

Sorin Ioniţă, preşedintele Expert Forum, a tras un semnal de
alarmă privind noua „modă” care se instalează în mediul politic
românesc, în strânsă legătură cu domeniul privat pe care,
literalmente, şi l-a subjugat. Ioniţă explică un „secret al lui
Polichinelle”, considerând, pe bună dreptate, că autorităţile ar
trebui să se aplece şi asupra liderilor de partid care „confundă”
viramentul în conturile de partid spre buzunarele personale.

„Să zic că în 75% din ţară, scot Bucureştiul, municipiile mari reşedinţă
de judeţ, aceste judeţe de tip „grill chicken”, există o nouă profesie: cea
de baron local, de care vorbim de atâta timp, de lideri de partide de
�liale locale – nivel local, judeţean, pe care i-am ignorat mulţi ani de
zile. Este foarte greu să distingi între ce adună omul pentru buzunarul
lui şi ce adună pentru partid. De multe ori credem că aceste fonduri
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�nanţează partide, campanii electorale. Parţial, da. Dar, avem din ce în
ce mai multe semne că foarte mulţi bani pentru care el se duce în judeţ
la operatorii economici şi zice de partid, cei mai mulţi bani rămân în
buzunarul lui. De fapt, este o cazuistică de ţară în curs de dezvoltare, o
lume semi rurală de secol XIX, în care un lider politic stăpâneşte mediul
economic privat. Dă un ordin şi �rmele se aliniază şi încep să doneze la
partid, sumele acelea le vedem, dar probabil donează mai mult
oamenilor individuali, liderilor de partid şi se folosesc o parte din bani
pentru campanii, dar, până la urmă, se conturează o nouă profesie. Eu
pot să �u lider de partid local, m-am pus în fruntea �lialei, fac o
campanie sau două, pot nici să nu câştig, am un partid de mâna a
doua, dar m-am făcut om din două campanii şi m-am retras! Este un
job foarte interesant, de a � lider local şi de a aduna bani. Graniţa
aceasta �uidă dintre public şi privat o vedem prin ţări din lumea a
treia. Cred că ar trebui să �m din ce în ce mai atenţi la acest job.
Autorităţile se uită pe �nanţări, dar campaniile sunt în altă parte, viaţa
e în altă parte, în buzunarul acestor lideri. Este o concluzie preliminară
a raportului nostru, foarte multă politică se face prin buzunarul privat
al liderilor de partid”, a spus Sorin Ioniţă.

În România se pune la cale depistarea donatorilor �ctivi

Directorul Departamentului de Control al Finanţării Partidelor
Politice şi a Campaniilor Electorale din cadrul Autorităţii Electorale
Permnente, Toma Costreie, a explicat că există partide politice care
nu îşi desfăşoară activitatea la sediul declarat şi, prin urmare,
amenzile nu sunt o soluţie. Totodată, din experienţa celor două
campanii electorale de anul trecut, se ridică noi probleme, cum ar �
donatorii �ctivi şi, în acest sens, Costreie doreşte colaborarea cu
foştii săi colegi de la ANAF.

„Sunt partide… o să folosesc un termen mai puţin fericit: fantome! Sunt
înregistrate ca atare, dar nu funcţionează niciodată la sediu, nu ştim
unde sunt, sunt amendate an de an şi nu se întâmplă nimic. Trebuie să
vedem şi partea cealaltă a monedei: ce se întâmplă în viaţa politică.
Cred şi sper în continuare că legea va suporta nişte îmbunătăţiri,
inclusiv pe această zonă de reprezentare, să �e clar dacă este permisă
o astfel de �nanţare sau nu. Poate o să ne consideraţi de modă veche,
dar, în continuare cred, că este foarte di�cil ca pe baza unui singur şi a
unui buletin ataşat acelui mail să identi�ci dincolo de orice dubiu că
persoana care a emis acel mail este şi cea care a donat… În măsura în
care legislaţia va veni cu o clari�care şi sperăm, una din solicitările
noastre clare este să reglementăm acest domeniu, dacă este în regulă
sau nu este în regulă, dar să se stabilească care este tratamentul pe
care urmează să îl aplicăm, dar, la momentul acesta, din păcate, este
foarte puţin reglementat. Atunci, neavând su�ciente argumente şi
apărând mai multe argumente în favoarea stopării acestei rambursări,
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noi am considerat că acest mecanism de colectare nu este unul în
conformitate cu legea. (…) Pentru alegerile locale, total competitori,
întregul palier politic, avem undeva la 46 milioane lei. Sursele de
�nanţare declarate (vom vedea în controlul de fond dacă aşa şi este),
vedem în procesul de rambursare o depunere a cererii, însoţită de
documente justi�cative. Urmează să vedem la sediile de partid cum au
fost înregistrate toate documentele. Este un control mai amplu, pe care
sperăm să îl �nalizăm la sfârşitul acestui an pentru primele două
partide parlamentare. În ceea ce priveşte nivelor sumelor cheltuite la
alegerile parlamentare, au fost undeva la 42,7 milioane lei, pentru toţi
competitorii. Numărul candidaţilor independenţi a fost mult mai mic
decât la alegerile locale. În ceea ce priveşte cadrul legislativ, consider
că la acest moment este destul de riguros, restrictiv, dar mai puţin
înţeles de competitorii electorali. Strategia noastră nu este aceea de a
� sancţionatori şi răi, ci de a îndruma şi a coopta formaţiunile politice
în acest demers, pentru a se alinia de bună voie la prevederile legale şi
dacă nu reuşim, atunci să apară sancţiuni semni�cative. (…)
Sancţiunile sunt destul de mari pentru un candidat independent, poate
sunt insu�cient de mari pentru o formaţiune politică. Legislaţia trebuie
să facă o distincţie între aceste două forme de competiţie electorală.
Forţa �nanciară a unui candidat independent niciodată nu se va ridica
la nivelul unei formaţiuni politice şi sancţiunile ar trebui să �e
diferenţiate. (…) Vom avea nevoie şi de colaborarea cu alte instituţii. O
mare parte a �nanţărilor din campania electorală a reprezentat-o
donaţiile de la persoanele �zice. Nu putem stabili cu exactitate dacă
acea persoană a şi avut de unde să doneze sau este un donator �ctiv.
Dar, prin extinderea controlului şi prin colaborarea cu ANAF, am putea
identi�ca dacă acea persoană are, efectiv, venituri. Să nu avem
surpriza că un donator nu are nici un venit şi a donat o sumă
considerabilă unei formaţiuni politice. Este o temă de control pentru
intervalul imediat următor”, a spus Toma Costreie.

„Suntem britanici, ne adaptăm mai greu la realităţi” 

Ne-am � aşteptat ca Occidentul să reprezinte calea de urmat,
numai că din experienţa britanică, prezentată de Peter Wardle, fost
preşedinte al Comisiei Electorale din Albion, înţelegem că, în stilul
umorului britanic, situaţia a fost similară statelor de pe continent: a
fost nevoie de un scandal pentru ca reglementarea în domeniul
�nanţării partidelor politice să �e adoptată!

„În sistemul britanic, există o relativ redusă �nanţare publică pentru
partidele politice. Deci, ceea ce se întâmplă în alte ţări este diferit faţă
de Marea Britanie. Nu a fost nici o reglementare până în anul 2000 în
Marea Britanie. De la mijlocul secolului al XIX-lea a fost o reglementare
pentru candidaţi, pentru că ei erau cheia atunci în campaniile
electorale şi au avut acest statut până după cel de-al Doilea Război



02/12/2017 Nume grele europene ale luptei anticorupție, la conferința Expert Forum, în România. Constanța: zona cu cel mai ridicat grad de corupție …

http://tomisnews.ro/nume-grele-europene-ale-luptei-anticoruptie-la-conferinta-expert-forum-in-romania-constanta-zona-cu-cel-mai-ridicat-grad-d… 11/14

Mondial. În anii 1950, 60 şi 70, cheltuielile de partid au devenit
semni�cative şi, �ind britanici, ne-a luat mult timp să ne adaptăm la
realitate. La sfârşitul anilor 1990, fără presiuni externe sau UE,
Consiliul Europei, care să insiste că Marea Britanie trebuie să se ralieze
la legile internaţionale, a fost nevoie de un scandal intern pentru a
determina introducerea reglementărilor legislative. Atunci, au fost mari
îngrijorări legate de sursa banilor care ajung la partide, în special
donaţiile de peste mări şi faptul că persoanele care �nanţau partidele
şi candidaţii primeau ceva în schimb. Aşadar, într-un stil tipic britanic,
scandalul a pornit de la un parlamentar care a adresat o întrebare în
Parlament, dar, la o scară mult mai mare, a fost cel puţin un exemplu,
faimos, o donaţie de un milion de lire către un partid de guvernământ,
interpretată ulterior ca un favor pentru schimbarea unor politici. În
�nal, scandalul pornit de la acea donaţie a făcut ca partidul să
returneze banii. Legislaţia, aşadar, a apărut în anul 2000 şi partidele,
care, în precedent, erau asociaţii private, au devenit publice. Era
pentru prima dată când se întâlneau cu reglementări clare, care au
fost adoptate la scurt timp după ce Tony Blair a devenit prim-ministru,
când încă era văzut ca un tânăr reformator (cât de mult s-au schimbat
lucrurile…) şi partidul său a reformat acest domeniu. Ministrul care a
aprobat legislaţia s-a asiderat de consensul între partide. Din anul
2000, nu a mai existat nici o posibilitate de modi�care a acestei
legislaţii, care se învecheşte, a fost scrisă înainte de apariţia mediului
online, acum o parte importantă a colectărilor din timpul campaniilor
electorale. Intenţiile de modernizare a legislaţiei au fost di�cile, pentru
că partidele sunt polarizate, nu există o solicitare serioasă din
societatea civilă. În principiu, partidele trebuie să �e înscrise în Comisia
Electorală, nu se permit donaţii din surse externe, dar nu există un
plafon, o limită de donaţii pentru partide. Cheia sistemului britanic
este maxima transparenţă. Dacă îi dai unui partid două milioane de
lire este legal, dar este public şi toată lumea vede că ai dat această
sumă, cine eşti şi pot vedea consecinţele şi implicaţiile. Raportările se
fac la �ecare trei luni cu privire la donaţiile pe care le primesc.
Donaţiile mici, anual. Aceste informaţii sunt pe site-ul Comisiei
Electorale”, a spus Peter Wardle.

O altă prezenţă interesantă a fost cea a Oleksandrei Ustinova, din
Ucraina, membru în Consiliul de Administraţie al Anticorruption
Center din Ucraina, care a detaliat cazul furtului din uzina de
tancuri prezentat de Sytnyk şi despre care vom a�a mai multe în
cadrul unui viitor interviu cu Ustinova, care a fost amabilă să îl
acorde pentru TOMIS NEWS. Numele său se leagă de lupta
anticorupţie în Ucraina, o �gură emblematică a opoziţiei la adresa
preşedintelui Petro Oleksiiovici Poroşenko.

Bulgaria: Oligarhii acaparează aparatul de stat
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Stefan Koroboev a fost reprezentantul din Bulgaria (analist la
Economic Program of the Center for the Study of Democracy in
Bulgaria), care a explicat că trendul anilor 2016 – 2017 în ţara
vecină este reprezentat de creşterea tot mai mare a in�uenţei
reţelelor de oligarhi care acaparează aparatul de stat. De
asemenea, potrivit lui Koroboev, investigaţiile criminale sunt
ine�ciente datorită numărului limitat de condamnări în cazurile de
corupţie. De asemenea, rolul �nanţării europene în domeniul
public are un impact tot mai mare în Bulgaria, care are ca efect
creşterea dependenţei companiilor private de fondurile europene,
ceea ce, inerent, duce la creşterea corupţiei din administraţia
publică şi la care se adaugă lipsa cunoştinţelor de investigare a
neregulilor.

Moldova: stilul sovietic de abordare nu a murit 

Ţara soră, Republica Moldova, a fost reprezentată de Nicolae
Pan�l, din partea Promo LEX Moldova, un ONG axat pe ceea ce
este surprinzător: transparenţa în spaţiul politic. Potrivit lui Pan�l,
stilul sovietic de abordare încă domină, în contextul în care ceea ce
se stabileşte în spaţiul public nu are nici o legătură cu ceea ce
votează Parlamentul.

„Principala sursă de �nanţare a partidelor, ca şi în alte ţări, sunt
donaţiile, care pot � în bani sau în formă de bunuri, servicii. Limita
donaţiilor este un subiect care a încins societatea mult timp. În
procesul de promovare a legii privind �nanţarea partidelor politice,
grupul de lucru a venit cu o propunere care spunea: partidele politice
pot primi donaţii în limita a 20 de salarii medii pe economie de la
persoane �zice şi 40 de salarii medii pe economie de la persoane
juridice. În Parlament s-a întâmplat o minune şi fără multe explicaţii s-
a înmulţit această cifră cu 10, respectiv 200 şi 400 de salarii medii pe
economie… circa un milion de lei şi, respectiv, două milioane lei, care
pot � oferite partidelor ca donaţii, sume exorbitante”, a spus Nicolae
Pan�l.
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