Angajamente propuse PNA 2018-2020
Creșterea transparenței prin publicarea datelor deschise cu privire la finanțarea
partidelor politice și campaniilor electorale
Durata
August 2018 - decembrie 2020
Instituția responsabilă
Persoana de contact din
cadrul instituției
responsabile
mediul
guvernamental

Parteneri
societate civilă
alții

Descrierea problemei

Descrierea angajamentului

Autoritatea Electorala Permanenta
Nume, Prenume (TBC)
Funcție
Departament
telefon, e-mail
Denumire (TBC)
Persoana de contact
Nume, Prenume
Funcție, Departament
telefon, e-mail
Expert Forum
Septimius Parvu, septimius.parvu@expertforum.ro
Partide politice, competitori independenti, alte
asociatii neguvernamentale
În ultimii ani, Autoritatea Electorală Permanentă a
făcut pași importanți în vederea transparentizării
finanțării partidelor partidelor politice și campaniilor
electorale. Recomandările GRECO și modificarea
legislației în 2016 (legea 334/2006, Normele de
aplicare etc) au condus la introducerea unor
mecanisme mai eficiente de urmărire a fondurilor
pe care partidele politice/competitorii electorali le
folosesc în campania electorală și în perioadele neelectorale. Cu toate acestea, publicarea datelor
privitoare la donații, împrumuturi, rapoartele
financiare poate fi îmbunătățită, centralizată și
publicată în format deschis, iar următorii 2 ani (care
sunt electorali) reprezintă o oportunitate pentru
acest obiectiv.

Angajamentul constă în creșterea transparenței cu
privire la finanțarea partidelor politice și
ce presupune angajamentul campaniilor electorale, prin publicarea unui număr
cât mai mare de baze de date în format deschis și
centralizarea informației pe o platformă unică
 Identificarea unui numar mai mare de baze
de date care pot fi publicate pentru alegeri și
perioadele post/pre-electorale
 Lansarea unor discuții publice privind
dezvoltarea unui platforme care să
centralizeze informațiile privind finanțarea
partidelor politice și campaniilor electorale și
care
sunt
rezultatele
care să faciliteze accesul competitorilor
urmărite
electorali la gestionarea și transmiterea
acestor date către AEP
 Publicarea datelor rezultate pe portalul
data.gov.ro
 Creșterea capacității partidelor politice și a
altor competitori electorali de a produce și
gestiona aceste date

care este obiectivul major

Obiectivul major este cresterea gradului de
transparenta privind finanțarea partidelor politice și
campaniilor electorale
Responsabil
Data de
Data de
(instituție/partener)
început
finalizare
AEP, EFOR
August
Noiembrie
2018
2018

Activități măsurabile
(maxim 5)
1. Stabilirea seturilor de
date care pot fi
publicate
2. Organizarea unor
AEP, EFOR
discutii publice despre
dezvoltarea unei
platforme online care
sa faciliteze
procedurile de
centralizare a
informatiilor atât în
timpul perioadei
electorale, cât și în
afara acesteia;
organizarea de
întâlniri cu partidele

Septembrie 2019
2018

politice și alți
competitori
3. Publicarea și
actualizarea seturilor
de date; organizarea
de întâlniri cu
partidele pentru a
clarifica procedurile

AEP, EFOR

Noiembrie
2018

Decembrie
2020; apoi
constant,
conform
reglementarilor

Alte informații
Buget necesar (lei)
(sursa, dacă există deja)
Corelarea cu alte
programe/strategii
guvernamentale

Nu este cazul
Strategia Nationala Anticoruptie 3.5. Creşterea integrităţii, reducerea
vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în
finanţarea partidelor politice
şi a campaniilor electorale

