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În iunie s-au împlinit șase luni de când Autoritatea Electorală Permanentă a 
început să publice categoriile de cheltuieli pe care le fac partidele politice din 
alocările primite din subvenții, pentru rezultatele obținute la alegerile 
parlamentare și locale din 2020. În jumătate de an, șapte partide politice au 
primit 92 de milioane de lei din cele 162 de milioane cât prevede bugetul de stat 
pentru anul curent. 

AEP a introdus începând cu luna martie (când s-au publicat primele date, pentru 
ianuarie) un mecanism prin care partidele politice publică lunar informații legate 
de categoriile de cheltuieli pe care le fac, pornind de la reglementările din art. 25 
al Legii 334/2006. Legea nu este explicită privind obligativitatea publicării 
acestor date.  

Deși este un mecanism binevenit și necesar pentru a crește transparența 
procesului, considerăm că ar mai putea fi făcute eforturi suplimentare ca 
exercițiu de deschidere, având în vedere diversele probleme vehiculate în presă1 
sau observate în rapoartele oficiale, dar și sumele ridicate pe care le primesc 
partidele.  

În acest moment, partidele nu publică detaliat modul în care cheltuie 
subvențiile. Ca bună practică, USR a făcut cel mai mare pas înainte și a 
dezvoltat o platformă (www.transparentasg.usr.ro) unde publică cheltuielile 
partidului. PNL este singurul partid care a marcat informațiile legate de 

 
1 Vezi și articolul publicat de Rise Project legat de subvenții și controalele AEP la PSD -  
https://www.riseproject.ro/articol/aranjamente-electorale-pentru-partid/  
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cheltuielile din subvenții în raportul anual de venituri și cheltuieli2; cu toate 
acestea, raportul se publică o singură dată pe an, după 30 aprilie, fapt care 
limitează foarte mult posibilitatea de monitorizare pentru un jurnalist sau un 
observator extern partidului sau din afara AEP. PSD, partidul care primește cei 
mai mulți bani din subvenții rămâne și printre cele mai netransparente, în ciuda 
problemelor recente de natură administrativă și penală.  

Pe 1 iulie 2021, Mircea Drăghici, fostul trezorier PSD, a fost condamnat definitiv 
la cinci ani de închisoare pentru că a folosit subvențiile pentru a-și cumpăra o 
casă3. Acesta a devenit prima persoană cu funcție de conducere într-un partid 
politic care a fost condamnată pentru utilizarea ilegală a subvențiilor alocate 
partidelor politice.  

În același timp, Curtea de Conturi a subliniat în rapoartele de audit că partidele 
politice au cheltuit bani în mod necorespunzător4. Un raport publicat în 2019 
nota nevoia unor controale mai eficiente: ”Controlul exercitat de AEP în anul 
2018 nu a constituit un proces dinamic, consolidat, o prioritate în măsură să 
ofere un grad sporit de certitudine în ceea ce privește utilizarea conformă cu 
reglementările legale a fondurilor publice de către formațiunile politice”5. Mai 
mult, DNA a cerut documente de la AEP cu privire la cheltuielile făcute de PNL și 
PSD6.  

Așadar, subvențiile rămân un subiect delicat, mai ales în condițiile în care au 
devenit o sursă importantă de venit a partidelor politice și în contextul în care 
transparența privind cheltuielile propriu-zise rămâne redusă.  

Pe ce au cheltuit partidele banii în ultimele șase luni? 
 

În primul rând, partidele au cheltuit 46 de milioane din suma totală transferată, 
adică jumătate. PSD a primit cei mai mulți bani, dar a și cheltuit cel mai mare 
procent, adică 65%; același procent l-a cheltuit și PMP din banii primiți. Liberalii 
au cheltuit 40% din bani, iar Pro România a cheltuit două ori mai mult decât a 
primit. AUR nu a cheltuit decât 43 de lei din șapte milioane de lei primite, pentru 
dobânzi bancare.  

 

 
2 Vezi raportul EFOR ”Finanțarea partidelor politice în 2020: transparență și nereguli”,  
https://expertforum.ro/finantarea-partidelor-2020, p. 37  
3 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24893575-fostul-trezorier-psd-mircea-draghici-
condamnat-5-ani-inchisoare-executare.htm. DNA l-a trimis în judecată pentru utilizarea 
subvențiilor în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate și delapidare (2 fapte) - 
https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=9569  
4 https://romania.europalibera.org/a/neregulile-descoperite-%C3%AEn-finan%C8%9Bele-psd-
pl%C4%83%C8%9Bi-f%C4%83r%C4%83-documente-%C8%99i-semn%C4%83tur%C4%83-sume-publice-
%C8%99i-private-amestecate-%C3%AEntr-un-singur-cont/30395312.html  
5 https://s3.documentcloud.org/documents/21035839/8_decize-cc-19122019.pdf  
6 https://romania.europalibera.org/a/exclusiv-dna-cere-documente-despre-finantele-psd-
campania-nicusor-dan/30944533.html  
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Dacă ne uităm la sumele totale, partidele au cheltuit mai mult de jumătate 
din bani pentru propagandă și presă și o cincime pentru personal. 
Aproape 7% au fost cheltuiți pe chirii și utilități sedii, iar 4% pentru consultanță 
politică. Sondajele de opinie au reprezentat 2,6% din contractele partidelor 
politice.  

PSD a cheltuit 66% din bani pentru propagandă și 14% pentru personal. Și PNL 
a cheltuit cea mai mare proporție din bani pentru a-și asigura imaginea, adică 
64% din fonduri. Pentru personal au fost alocate 10 procente, iar pentru 
consultanță politică opt procente.  

La Pro România prioritățile au fost diferite. Partidul nu a mai intrat în 
Parlament, iar în 2020 primise subvenții doar printr-o derogare de la lege. Și 
raportul de audit realizat la Pro România remarca faptul că pierderea poziției 
parlamentare poate afecta, într-o oarecare măsură, funcționarea partidului7.  

Pro România a cheltuit 37% din bani pentru chirii și utilități, pentru sedii. Este 
partidul care a direcționat cel mai mare procent din banii primiți în investiții (un 
sfert). O cincime din fonduri reprezintă cheltuieli cu personalul. Partidul a rămas 
cu datorii semnificative în urma alegerilor parlamentare, cu toate acestea a 
cumpărat într-un an trei mașini de lux, care au costat între 300.000-350.000 de 
euro. Reamintim și că Pro România a folosit geci de aproape 2 milioane de dolari 
în campanie, pe care a refuzat să le plătească8, dar pe care nici nu le-a declarat 
la AEP, dar și alte materiale electorale interzise prin lege9.  

Conform Europa Liberă, partidul a cumpărat în luna ianuarie 2021  

 
7 https://finantarepartide.ro/wp-
content/uploads/2021/05/Raport%20audit%20Pro%20Rom%C3%A2nia%20site_2020.pdf  
8 https://romania.europalibera.org/a/exclusiv-fara-contract-fara-factura-partidul-lui-ponta-a-
folosit-geci-de-2-milioane-dolari-campanie/31282892.html  
9 https://www.hotnews.ro/stiri-politic-24433408-calendare-ortodoxe-sigla-pro-romania-cadoul-craciun-
pentru-romani-partidul-lui-ponta-vlad-voiculescu-tiparit-2-8-milioane-exemplare.htm  
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”un automobil marca Tesla, cu o valoare de 636.196 de lei (peste 133.000 de euro). 
Mașina este de culoare albastră, full electric, are șapte locuri, peste 500 km autonomie și 
peste 560 de cai putere. Este o versiune de top a celor de la Tesla. Surse din partid spun 
că mașina, care atinge 100 de km la oră în 3.9 secunde, a fost comandată la cererea lui 
Victor Ponta.”  

 

În aprilie 2020, partidul a cumpărat un Mercedes Sprinter de 50.000 euro, care a 
primit îmbunătățiri de 100.000 euro și ”beneficia de televizoare, fotolii 
modificate, instalație nouă de climatizare și alte elemente de confort față de 
modelul din fabrică.” A treia mașină ar fi o Skoda Kodiaq10. Deși legea nu 
interzice asemenea achiziții, iar AEP a considerat că sunt legale, în condițiile în 
care vorbim de bani publici și de un partid cu probleme financiare, urmărit în 
instanță de creditori, credem că este un caz de cheltuire responsabilă a 
banilor publici. O instituție publică ar fi obligată să facă achiziție și pentru 
papetărie, însă un partid politic poate cumpăra mașini de lux fără a putea 
fi tras la răspundere. Mai mult, informația se află pe surse, pentru că există 
membri de partid nemulțumiți, în loc să fie făcută public de partid. 

La PMP 45% din bani s-au dus către personal, iar o cincime către presă și 
propagandă.  

Plus a cheltuit doar o treime din bani în primele patru luni ale anului. Trebuie 
menționat că în urma procesului de fuziune cu USR, cele două partide primesc 
începând cu luna mai11 sumele la comun, iar alocările către Plus nu mai sunt 

 
10 https://romania.europalibera.org/a/exclusiv-creditorii-execute-bolidul-ponta-tesla-x-133-000-
euro-560-cai/31333804.html  
11 https://www.roaep.ro/prezentare/comunicat-de-presa/comunicat-de-presa-privind-subventiile-
acordate-partidelor-politice-in-luna-mai-2021/  
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marcate separat în comunicatele AEP. Din banii cheltuiți până în aprilie, 44% s-
au dus către personal, iar 17% către chirii și utilități. Doar 10% s-au dus spre 
presă și propagandă. USR12 a cheltuit doar 8% din bani pentru propagandă. 
Jumătate din subvenții au fost direcționate spre cheltuieli cu personal.  

AUR  a avut un comportament atipic, în sensul în care nu a cheltuit niciun ban 
(cu excepția comisioanelor bancare). Deși declarativ conducerea partidului s-a 
pronunțat împotriva primirii de subvenții, nici nu le-a refuzat, intenționând să îi 
investească în infrastructură socială13. Proiectul de lege AUR care ar fi permis 
redirecționarea banilor publici spre astfel de destinații a fost respins de Senat în 
iunie14. 

 

Principala concluzie care se poate trage din analiza de mai sus este că partidele 
mari au transformat subvențiile într-un mecanism de finanțare a presei 
și de construire a imaginii. Conform standardelor internaționale, subvențiile 
ar trebui să reprezintă un instrument pentru consolidarea capacității partidelor 

 
12 Pentru lunile mai și iunie sunt incluse venituri și cheltuieli pentru USR și Plus, după fuziune 
13 Vezi https://georgesimion.ro/presa/3116/george-simion-aur-nu-a-incasat-niciun-ban-din-
subventia-de-la-stat-vrem-sa-construim-un-spital-dar-ne-trebuie-de-la-domnul-citu-o-prevedere-
legislativa-ca-sa-nu-ne-ancheteze-dna. AUR a depus și un proiect de lege care să permită acest 
fapt.  
14 https://www.g4media.ro/senatul-a-respins-initiativa-aur-de-eliminare-a-subventiilor-acordate-
partidelor-politice-de-la-bugetul-de-stat.html  
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politice. Deși partidele politice ar trebui să aibă posibilitatea de a se promova, un 
total de aproape 25 de milioane de lei este o valoare foarte mare. Există în acest 
fel un potențial de a afecta independența editorială prin cumpărarea de servicii. 
Partidele sau beneficiarii fondurilor nu trebuie să marcheze spoturile 
sau articolele plătite din subvenții. În mod practic, noi nu știm și nu 
vedem pe ce se duc acești bani, mai ales în ani fără alegeri. 

 

Comoara din conturile partidelor 
 

După cum am arătat și în rapoartele anterioare15, partidele îți păstrează banii la 
finalul anului dacă nu îi cheltuiesc, contrar recomandărilor Curții de Conturi. Un 
exercițiu de imaginație ne arată că partidele ar putea rămâne cu sume 
semnificative în conturi pe care să le folosească la alegerile din 2024, mai ales că 
legea le permite.  

De exemplu, PSD a primit 124 de milioane anul trecut, în 2019 suma de 143 de 
milioane de lei și va primi aproape 60 de milioane în 2021. Partidul cheltuie cam 
jumătate din fonduri pe an. Dacă facem o medie și ținând cont și faptul că 
alocările depind de votul politic din Parlament (deci arbitrar, între niște limite 
foarte generoase stabilite în lege), ar putea rămâne cu 30-40 de milioane pe an. 
În următorii trei ani ar putea ajunge la o rezervă de 100-120 de milioane, la care 
s-ar mai adăuga alocările din 2024, deci peste 150 de milioane surplus, bani 
care ar putea fi folosiți pentru alegeri. În acest calcul pur ipotetic nu intră și 
cheltuielile pe care partidul le face deja, ar fi doar ce rămâne peste cheltuielile 
care reprezintă 50-60% din sumele primite. 

AUR a strâns în prima jumătate de an șapte milioane de lei. Dacă va continua în 
același stil, ar putea strânge peste 50 de milioane de lei până în 2024, 
inclusiv. Legea nu stabilește în acest moment ce se întâmplă dacă un partid nu 
cheltuie banii, cererea de renunțare aplicându-se doar la alocările ce ar trebui să 
fie primite din acel punct încolo. 

Acest exercițiu ne arată că fondurile din subvenții sunt mult peste nevoile 
partidelor, iar nivelul sumelor alocate către partide intră în dezacord cu 
recomandările și standardele internaționale. Conform îndrumărilor ODIHR și ale 
Comisiei de la Veneția16, par. 233: 

”Suma pentru finanțări publice acordate părților trebuie să fie atent concepută să garanteze 
utilitatea unei astfel de finanțări, asigurând în același timp că donațiile private nu sunt reduse sau 
impactul lor este anulat. În timp ce natura alegerilor și campaniilor din diferite state face 
imposibilă identificarea unui nivel de finanțare universal aplicabil, legislația ar trebui, de asemenea, 
să pună în aplicare un mecanism eficient de revizuire menit să determine periodic impactul actual 
al finanțării publice și, după caz, modificarea cuantumului finanțării alocate. O astfel de finanțare 
trebuie să fie „alocată într-un mod nepartizan, pe baza unor criterii corecte și rezonabile”. În 
general, subvențiile ar trebui stabilite la un nivel semnificativ pentru a îndeplini obiectivul privind 

 
15 https://banipartide.ro/rapoarte  
16 ODIHR, Comisia de la Veneția, ”Ghid privind reglementarea partidelor politice”, 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2020)032-e  
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furnizarea de sprijin, dar nu ar trebui să fie singura sursă de venit sau să creeze condiții pentru 
dependență excesivă de sprijinul statului.” 

Mai mult,  

”Astfel de sisteme de finanțare ar trebui, de asemenea, să aibă ca scop asigurarea faptului că 
toate partidele, inclusiv partidele de opoziție, partidele mici și partidele noi, pot concura la alegeri 
în conformitate cu principiul egalității de șanse, consolidând astfel pluralismul politic și ajutând 
pentru a asigura buna funcționare a instituțiilor democratice.”  

Recomandările Consiliului Europei17 specifică faptul că: 

”Ajutorul statului ar trebui să fie limitat la contribuții rezonabile. [...] Ar trebui aplicate criterii 
obiective, corecte și rezonabile în ceea ce privește distribuirea ajutorului de la stat.” 

Nu în ultimul rând, Codul de bune practici în materie electorală stabilește că: 

“Este necesar a sublinia faptul că, în domeniul finanţării publice a partidelor sau a campaniilor, 
trebuie respectat principiul egalităţii şanselor (egalitatea „strictă” sau „proporţională”). În orice 
caz, finanţarea publică trebuie să vizeze toate partidele reprezentate în parlament. Totuşi, pentru a 
asigura egalitatea şanselor diferitor forţe politice, finanţarea publică ar putea să cuprindă, de 
asemenea, formaţiuni politice reprezentând o parte importantă a corpului electoral şi prezentând 
candidaţii la alegeri”18. 
 
Cu siguranță situația expusă mai sus nu ar asigura acest echilibru, luând în 
calcul faptul că la parlamentarele din 2020, toate partidele și candidații 
independenți au avut cheltuieli de aproape 170 de milioane de lei19.  

Secretele partidelor în cheltuirea banilor publici 
 

Deși fondurile transferate luna de AEP către partide au crescut constant în ultimii 
ani, partidele politice tind să rămână netransparente și să limiteze accesul 
publicului la modul în care se cheltuie acești bani.  

Am solicitat partidelor care primesc subvenții20 să ne comunice cum au cheltuit 
banii în ultimele șase luni. Nu am solicitat date de la AUR, având în vedere 
rapoartele lunare care ilustrează că nu au fost făcute cheltuieli. Cererile de 
informații au fost trimise pe 19 iulie, respectiv 22 iulie (pentru PLUS și USR). 
EFOR a transmis cererea către PSD pe trei adrese de e-mail, către PNL, USR și 
Pro România pe două adrese de email, iar către celelalte partide către câte o 
adresă. Una dintre adresele Pro România, prezente pe site-ul nou lansat nu este 
valabilă și în ciuda faptului că ni s-a transmis telefonic o adresă care poate fi 
utilizată, nu am primit confirmarea primirii cererii nici după această discuție. 
Singurul partid care a confirmat primirea este Plus, pe 26 iulie. Ulterior, 
Plus ne-a confirmat că ne va trimite datele în 30 de zile (raportul va fi 
actualizat când vor fi datele disponibile). De la celelalte partide nu am primit 
nici măcar o confirmare. Menționăm că EFOR a mai solicitat și anterior date 

 
17 Recommendation Rec(2003)4 of the Committee of Ministers to member states on common rules 
against corruption in the funding of political parties and electoral campaigns, 
https://rm.coe.int/16806cc1f1  
18 Comisia de la Veneția, Codul bunelor practici în materie electorală, 
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev2-cor-
rom, par. II.3.6.111 
19 Vezi mai multe aici https://banipartide.ro/campanie#2020P  
20 PSD, PNL, USR, PLUS, PMP, Pro România  
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legate de subvenții la care PSD și PNL nu au răspuns; USR a răspuns la toate 
solicitările anterioare. 

Pe 19 iulie și 3 august am încercat să contactăm telefonic PNL și PSD pentru a 
afla la ce adrese putem trimite cererile pe baza Legii 544/2001, după ce la 
solicitările anterioare nu am primit niciun fel de răspuns. La PNL telefonul nu 
funcționa, iar la PSD se activa robotul telefonic. Având în vedere resursele 
primite de către partidele politice, considerăm că acest fel de comportament 
în relația cu publicul denotă lipsă de transparență21. Dacă de la o instituție 
care funcționează cu fonduri publice ne așteptăm să primim un răspuns, la fel ar 
trebui să ne așteptăm și de la un partid politic care primește zeci de milioane de 
lei subvenții pe an. Dacă vom primi datele ulterior publicării raportului, vom 
actualiza analiza. 

Controlul subvențiilor și nevoia de mai multă transparență 
 

Conform legislației, controlul se face de către Autoritatea Electorală Permanentă 
și poate fi realizat și de Curtea de Conturi, care verifică procedurile, nu 
documentele în sine. Datele publicate de AEP la solicitarea EFOR22, pornind de la 
controalele din 2019 și 2020 ne arată că PSD a încălcat prevederile privind 
folosirea subvențiilor în 2018 și 2019, PNL în 2019, PMP în 2016-2017 și 2018, 
ALDE în 2019, USR în 2019. Încălcările constatate sunt legate de utilizarea 
banilor publici pentru alte scopuri decât cele definite în art. 25 din Legea 
334/2006. Cu toate acestea, documentul publicat nu ne arată specific dacă 
sancțiunile au fost aplicate pentru subvenții, întrucât sunt enumerate mai multe 
articole care au fost încălcate. Sursa care ne arată acest lucru este raportul de 
control integral, care nu se publică. 

 

Nume 
partid 

Tip 
control Incalcare Lg 334/2006 

Incalcare 
HG 

10/2016 
Amendă Suma 

confiscata 
Plată 

amendă 
Plată 

confiscare Instanță 

PSD Fond 
2018 

art 3 alin (8) si 25 alin (2),  
art.10,  art.12, art. 16 alin 
(1),art.43 alin. (4), art. 45 alin 
(2), art.49 alin.(1) si (3), art. 51 
alin (2) 

N/A 35000 85758,02 17500,00 85758,02  

PMP 
Fond 
2016-
2017 

art 3 alin 8; art 5 alin 4, art 10 
art 16 alin 1 lit h; art 16 alin 3 
art 25 alin 2 

art 2 alin 
1 lit a 15000 29106,27       

 
21 Și Centrul pentru Inovare Publică a solicitat informații privind cheltuirea banilor din subvenții, iar cele mai 
multe partide nu au transmis datele, fapt care indică lipsa de transparență - 
https://www.inovarepublica.ro/partidele-si-transparenta-relatie-inexistenta/  
22 Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice, competitorilor electorali și persoanelor 
fizice/juridice în perioada 2019-2020, https://finantarepartide.ro/wp-
content/uploads/2021/07/Situatie-sanctiuni-aplicate-2019-2020.xlsx  
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ALDE Fond 
2019 

art. 3 alin. (4); art. 3 alin. (8); art. 
10 și art. 12; art. 12 alin. (1) și 
alin. (2); art. 13 alin. (1); art. 16 
alin. (1); art. 25 alin. (1) și (2) 
art. 43 alin. (4)  

art. 2 alin. 
(1) lit. a)  35000,00 85173,46     

Nr. Dosar 
31760/299/2020 
În stadiu de 
judecată-termen 
la data de 
16.09.2021 

PMP Fond 
2019 

art. 25 alin. 2 
art. 3 alin. (8) 
art. 5 alin. (4) 
art. 16 alin. (3) 

N/A 15000,00 444398,05 7500,00   

Nr. Dosar 
33922/299/2020 
În stadiu de 
judecată -
termen la data 
de 30.09.2021 

USR Fond 
2019 

art. 3 alin. (8)  
art. 25 alin. (2)  
art.43 alin. (4) 
art. 5 alin. (4)  
 art. 16 alin. (3)  

art.2 alin. 
(1) lit. a)  30000 60.690,75 15000 60690,75   

PSD Fond 
2019 

art. 3 alin. (8); art. 25 alin  
art. 10; art. 12 
art. 16 alin. (1); art. 43 alin. (4) 
art. 45 alin. (2); art. 49 alin. (1) 
art. 49 alin. (3); art. 51 alin. (2)  

N/A 15000 N/A 7500     

PNL Fond 
2019 

art. 60 alin. (3); art. 43 alin. (4) 
art. 3 alin. (8); art. 10 
art. 25 alin. (1); art. 5 alin. (4) 
art. 13 alin. (1); art. 15 alin. (3) 
art. 17 alin. (4); art. 38 alin. (1) 

N/A 15000 500,00 7500 500   

  

Pentru a înțelege mai bine care sunt problemele identificate la controalele 
partidelor politice, EFOR a solicitat de la AEP pe baza Legii 544/2001 rapoartele 
de control integrale23, care pot avea zeci de pagini, însă nu le-a obținut, fiind 
invocate motive care țin de protecția datelor personale, pe care nu le 
considerăm justificate.  

EFOR a solicitat, printre altele24, pe 27 aprilie 2021: 

”Rapoartele integrale de control pentru campaniile electorale, respectiv finanțarea 
activității curente a partidelor politice (controalele anuale), conform art. 42 si 44 din 
Legea 334/2006, pentru următoarele partide politice: PSD, PNL, USR, PLUS, ALDE, 
UDMR (unde este cazul), PER, AUR, PMP, Pro România. Pentru finanțarea activității 
curente, vă rugăm să ne transmiteți rapoartele pentru anul financiar 2019, iar pentru 
finanțarea campaniei rapoartele pentru alegerile organizate în anii 2019 și 2020.” 

Pe 7 iunie, AEP ne-a transmis următorul răspuns: 

 
23 Pentru finanțarea activității curente au fost solicitate rapoartele pentru anul financiar 2019, iar 
pentru finanțarea campaniei rapoartele pentru alegerile organizate în anii 2019 și 2020. 
24 Informațiile privind Listele furnizorilor serviciilor și/sau bunurilor utilizate în campania electorală și 
Declarațiile privind numărul de materiale de propagandă electorală produse și utilizate, defalcat pe categorii, 
solicitate în aceeași cerere, au fost transmise. 
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EFOR a invocat Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 37 din 7 decembrie 
2015 referitoare la sesizarea formulată privind pronunțarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea chestiunilor de drept referitoare la datele cu 
caracter personal: 

"atunci când informaţiile de interes public și informaţiile cu privire la datele cu caracter personal 
sunt prezente în cuprinsul aceluiași document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de 
exprimare a informaţiilor, accesul la informaţiile de interes public se realizează prin anonimizarea 
informaţiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la informaţiile de interes 
public, în condiţiile în care informaţiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este 
nejustificat.” 

Pe 1 iulie, AEP a revenit cu următorul răspuns, în care nu mai face referire la 
datele personale: 
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Utilizarea unor argumente diferite ne arată că, de fapt, AEP nu vrea să ne 
transmită aceste date, fără un argument solid. Deși sintezele rapoartelor de 
control realizate conform art. 44 din Legea 334/2006 sunt publicate în Monitorul 
Oficial și pe platforma www.finantarepartide.ro, acestea nu reflectă suficient de 
clar problemele care au fost identificate în timpul auditului, având o relevanță 
foarte scăzută în a înțelege motivele care au condus la posibila sancționare a 
unui partid politic. Cu alte cuvinte, AEP descrie într-o frază problema identificată, 
fără a detalia în ce constă abaterea de la lege. Spre exemplu, concluziile 
raportului privind activitatea PSD în 201925, publicat în 2020, arată astfel:  

Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de 
control, s-a constatat că Partidul Social Democrat a obținut în anul 2019 venituri în sumă 
totală de 154.820.946,52 lei, astfel: 10.065.197,50 lei  – venituri din cotizații, 
270.856,35 lei – venituri din donații, 270,15 lei – venituri din dobânzi, 906,01 lei – 
venituri din diferențe de curs valutar, 5.554,32 - venituri din diferențe de curs activ FSP, 
143.751.949,87 lei  – subvenții acordate de la bugetul de stat și 726.212,32 lei – 
venituri din activități fără scop patrimonial. Cheltuielile au fost în sumă totală de 
215.490.660,61 lei.    

În urma controlului efectuat, s-a constatat că au fost încălcate prevederile art. 3 alin. 
(8), art. 5 alin. (4), art. 16 alin. (3), art. 25 alin. (2) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 
334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Un raport de audit financiar realizat de Curtea de Conturi cu privire la activitatea 
AEP publicat în iulie 2020, obținut de EFOR pe baza Legii 544/2001 reflectă că 
între factorii care au determinat desfășurarea auditului financiar se numără 
”lipsa unor controale privind subvențiile de la bugetul de stat” și ”sesizările din 
mass media cu privire la utilizarea subvențiilor aferente partidelor politice”. Un 
alt aspect menționat este cel legat de modificarea structurii personalului în 2019, 
inclusiv modificările survenite în 2019 la conducerea instituției. De asemenea, 
Curtea de Conturi remarcă și volumul mare al subvențiilor acordate partidelor 
politice.  

Drept concluzie, este dificil să înțelegem din exterior, în timp util, dacă partidele 
încalcă legea sau dacă fac cheltuieli exagerate și nejustificate. Faptul că putem 
vedea categoriile de cheltuieli este un pas pozitiv, dar cu siguranță nu este 
suficient. Relevanța unei cheltuieli rămâne atribuția partidului, însă partidul 
trebuie în același timp să asigure și transparența cheltuielilor într-un mod 
relevant și în timp util (pe cât posibil lunar).  

Rapoartele - pe care AEP a refuzat să le transmită conform Legii 544/2001 - ar 
putea să ne lămurească asupra încălcărilor identificate și cu privire la natura 
acestora, precum și asupra măsurilor care trebuie luate pentru a îmbunătăți 
modul de cheltuire a fondurilor și transparența aferentă. Înțelegerea problemelor 
este esențială, întrucât politicile publice nu pot fi îmbunătățite fără a avea o bază 
analitică corespunzătoare, iar reducerea potențialului de fraudă este mai solid în 
condițiile în care verificarea se face și de către observatori externi.  

 

 
25 https://finantarepartide.ro/wp-content/uploads/2020/10/Sinteza-raport-PSD.docx  
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Câteva soluții 
 

Partidele politice și autoritățile trebuie să ia o serie de măsuri pentru a 
îmbunătăți transparența legată de utilizarea fondurilor publice. În primul rând, 
partidele ar trebui să respecte reglementările deja existente: rapoartele anuale 
ar trebui să includă informații despre tipul cheltuielii (fonduri private sau 
publice); unele partide, pornind de la PSD, ar trebui în primul rând să înceapă să 
publice rapoarte detaliate. În acest sens, AEP ar trebui să clarifice suplimentar ce 
trebuie să includă rapoartele anuale de venituri și cheltuieli și să aplice sancțiuni 
corespunzătoare. Acțiunile de control, inclusiv pe teren, și sancțiunile 
trebuie să fie crescute pentru a impulsiona transparența și pentru a 
reduce posibilele incidente de integritate.  

Conform art. 44 (6) din Legea 334/2006, rapoartele de control se publică în 
Monitorul Oficial și pe pagina web a AEP. Cu toate acestea, rezumatele 
rapoartelor de control sunt mult prea sumare și nu permit unui observator să 
înțeleagă care sunt de fapt problemele rezultate în urma controlului. Considerăm 
că aceste rapoarte ar trebui să includă mai multe informații relevante 
privind concluziile controalelor. 

Arătam în raportul anual EFOR 202126 că digitalizarea procesului electoral poate 
fi semnificativ îmbunătățită, iar finanțarea partidelor politice este un domeniu 
cheie în acest sens. Reiterăm nevoia de a publica date detaliate, în format 
deschis cu privire la subvenții (dar nu numai). Partidele politice ar trebui, 
din propria inițiativă, să publice modul de cheltuire a banilor publici pe 
propriile pagini web la un interval scurt, pe cât posibil lunar sau măcar 
la câteva luni. 

Un proiect al AEP din 2020 propunea stabilirea de limite maxime pentru 
cheltuielile pe care le pot face partidele politice din subvenții27. În anumite țări 
există astfel de reglementări privind obligativitatea partidelor de a cheltui bani 
pentru anumite destinații – vezi Serbia28 - însă partidele ar trebuie să aibă o 
anumită libertate în a-și stabili prioritățile. Cu toate acestea, subvențiile au 
devenit în unele cazuri un instrument denaturat de promovare și de cumpărare 
de servicii media, dar și de cheltuieli iresponsabile, în condițiile în care 
mecanismele de monitorizare de către observatori sunt foarte limitate.  

Așadar, este esențial să limiteze alocările către partide, cu posibilitatea de 
a le recalcula periodic și de a acorda sprijin proporțional și partidelor 
mai mici, care nu au intrat în Parlament. Partidele primesc mult prea mulți 
bani pentru propriile nevoi, astfel că limitele generale trebuie reduse 
semnificativ. De asemenea, reiterăm nevoia de a reduce cerințele (50 de 
consilieri județeni sau generali) pentru acordarea subvențiilor la alegerile 

 
26 https://expertforum.ro/lansare-raport-anual-2021/  
27 https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2020/07/Proiect-de-Lege-pentru-modificarea-si-
completarea-Legii-nr.-334-2006-text-actualizat.pdf. Pentru media limita ar fi fost 40%, iar pentru personal 
60%.  
28 Conform legislației sârbe, o entitate politică este obligată să utilizeze cel puțin 5% din fondurile 
totale primite pentru funcționare la nivel anual pentru dezvoltare și formare profesională, 
dobândirea de abilități practice, cooperare internațională și activități cu membrii partidului. 
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locale și pentru a crește ponderea acestora în proporția fonduri pentru 
parlamentare (75%) și locale (25%)29.  

Nu în ultimul rând, partidele politice au trecut deja printr-o sesiune parlamentară 
fără a deschide realist subiectul Codului Electoral sau al reformei electorale, 
incluzând finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Considerăm că 
în acest moment, procesul este blocat din motive politice, iar intrarea în anul 
electoral 2024 fără reformă ar fi o problemă reală. EFOR a arătat în 2020 că 
legislația privind finanțarea partidelor politice30 și funcționarea AEP31 nu include 
garanții suficiente pentru transparența și integritatea procesului electoral. Astfel, 
lipsa de voință de a începe o discuție publică despre reformă nu poate fi decât un 
semn rău pentru integritatea procesului electoral din 2024, când vor avea loc, 
cel mai probabil, patru alegeri. Solicităm, deci, partidelor politice 
operaționalizarea Comisiei de Cod Electoral și începerea discuțiilor 
privind reforma electorală în noua sesiune parlamentară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Vezi și propunerile privind modificarea legislației la https://expertforum.ro/amendamente-finantarea-
partidelor/  
30 Vezi rapoartele de monitorizare a alegerilor la https://expertforum.ro/?s=raport+final și 
https://www.banipartide.ro/rapoarte  
31 Vezi și https://codelectoralacum.ro/document-de-pozitie-cod-electoral-acum/  
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